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o Budismo como instrumento
de política: o caso da Tailândia

Antônio Humberto FontesBraga *

Resumo: egociação internacional é uma atividade que, para chegar
a bom resultado, requer dos que nela estiverem envolvidos a percepção
mais correta possível sobre a forma como os interlocutores vêem o
mundo, quais são suas sensibilidades, quais os traços fundamentais
de sua cultura. O respeito às tradições, à religião, às regras de educação
e cortesia vigentes na cultura da outra parte deve ser objeto de atenção
constante de quem estiver envolvido em uma negociação internacional,
evitando assim que os objetivos se percam por atitudes e
comportamentos que possam resultar ofensivos à outra parte. A região
do mundo que mais tem preservado sua cultura, a despeito de suas
relações cada vez mais intensas no mundo atual, será possivelmente a
Ásia. O Brasil tem objetivos cada vez mais amplos no cenário
internacional, incluindo aquela região do globo, na qual adquire cada
vez maior relevância o Sudeste Asiático, com seus mercados em
expansão e suas economias, em muitos setores concorrentes, em outros
complementares, da brasileira. esse cenário, a Tailândia é um dos
países mais representativos dessa sub-rcgião , não somente
economicamente, mas também culturalmente. Este artigo analisa o
país como um caso ilustrativo da relevância da cultura na formação de
uma sociedade em seu sentido mais amplo, na formação do seu
processo decisório político e mesmo nas suas decisões econômicas, e
o efeito desses fatores em suas negociações internacionais.

Palavras-chave: Religião, tradição, clero, monarquia, militares,
poder, prestígio, sociedade afiliativa, sociedade ascencional.

Introdução

Entender o Oriente, particularmente o Extremo Oriente, requer
treinamento e atenção, sobretudo uma certa capacidade de aceitar métodos
muito específicos de pensar e agir. É preciso compreender uma escala de valores
em boa medida distinta da adotada no Ocidente, a despeito de avanços da
tecnologia, modernização de métodos de produção e gerência, ou de inserção
da mulher no mercado de trabalho. Como observou Bertrand Russell (Ensaios
Céticos, 1970), no Oriente não se encontra escancarada a relação causal dos
fenômenos históricos, sociais, antropológicos. O oriental não calcula suas
necessidades e carências pelos mesmos parâmetros utilizados por seu semelhante

* Antônio Humberto Fontes Braga é advogado, Mestre em Relações Internacionais, professor do curso de
Relações Internacionais da FAAP e Diplomata, tendo servido como Conselheiro por três anos na Embaixada
do Brasil em Bangkok.
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deste lado do planeta. O mais das vezes, esses valores se guardam nas tradições
e não se mostram claramente ao estrangeiro, revelando-se sutilmente pelo
agir das pessoas, seu vocabulário, suas reações a determinados estímulos,
seus cumprimentos e saudações, sua forma de sentar-se, de tomar os talheres
à mesa e assim por diante.

No caso da maioria dos países do Sudeste Asiático, religião e aspectos
étnicos continuam dominando o cenário social. A Tailândia talvez seja, dentre
esses, um dos melhores exemplos. O que se verifica no processo de
modernização do país é o deslocamento de fatores de estratificação social do
setor rural para o urbano, em que o político-ideológico se manifesta de forma
mais estridente. Isto confunde, por vezes, os analistas, que vêem aí prenúncios
de mudança que, em verdade, não se confirmam.

Os povos que constituíram originalmente a Tailândia procediam das
planícies da China e das encostas do Himalaia. Essas gentes evoluíram na
construção de mecanismos e ordenamentos sociais que lhes asseguraram a
sobrevivência como nação soberana, não só em relação a seus vizinhos, mas
especialmente, mais tarde, com respeito a uma civilização ocidental arrogante
e avassaladora, sobretudo violenta e violadora.

Como conta a tradição, o tailandês encontrou na natureza e, em particular,
na filosofia, os elementos que lhe permitiram dobrar-se sem perder a dignidade,
reconhecer a relatividade das coisas deste mundo sem deixar de valorizar os
prazeres da vida e saber agradecer pelas benesses recebidas. A verdade reside
em cada indivíduo, mas a associação é necessária para que se possa gerenciar a
escassez dos tempos magros.

Um dos mais importantes fundamentos desse modus vivendi encontra-
se na filosofia budista, que terminou por adquirir tons de religião (com
hierarquia eclesiástica, embora sem uma divindade única e superior a
quaisquer outras, como se encontra nas religiões monoteístas). Na Tailândia,
desde os seus primórdios como unidade soberana (século XIII no calendário
ocidental) ao início do Reino de Sukothai, o monge, até então mais bem
um peregrino que se limitava a viver dos ensinamentos budistas e sua difusão
e que comia e se abrigava às custas da piedade popular, passa a ter um papel
social e político, dentro de uma estrutura que, aos detentores do poder,
interessou criar, hierarquizar e, tanto quanto possível, cristalizar. Assim, o
Budismo e a interpretação de sua mensagem, pela força do Rei e da lei,
tornaram-se monopólio do Estado e da ecclesia por este criada e controlada.

O objetivo deste ensaio é discutir em que medida o pensamento filosófico
budista tem sido utilizado como instrumento político na Tailândia e, neste contexto,
tem influenciado a evolução da estrutura social e a elaboração da política tailandesa.

1. Origens

O Budismo não penetrou na Tailândia pela elite, como o fez, a exemplo de
outras linhas filosófico-religiosas, em outros países asiáticos. Ao contrário, quando
os tailandeses, ainda antes do século X da Era Cristã, entraram no Sudeste da
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Ásia procedentes do Sul da China e se misturaram a tribos sedentárias Mon,
estabelecidas às margens do Rio Mekong, já encontraram aí o Budismo Theravada
(seita primitiva de forma antiga de Budismo). Os Thai' espalharam-se pela região
e se fixaram em áreas que hoje correspondem à Tailândia, ao Laos e aos estados
Shan, atualmente sob jurisdição de Myanmar (antiga Birmânia).

No tempo da chegada dos tailandeses, o grande poder regional era o Império
Khmer, cujo centro administrativo e de maior concentração populacional era Angkor,
no que hoje é o Camboja. Sob a suserania imperial encontravam-se os Mon.

O século XI viu os tailandeses dividirem-se em grupos. Os siameses aglomeraram-
se em torno de chefes tribais, cuja tarefa era manter uma rrúnima organização
comunitária, capaz de assegurar a defesa da vila e a distribuição de alimentos entre
a população. Nesse estágio, de acordo com indicações disponíveis, não havia entre
os tailandeses a noção, já presente entre os khmer, de um monarca divino.

o século XII, os tailandeses do Sião organizaram-se gradualmente em
torno de um rei. Foi a figura real que, no século XIII, coligou as vilas siamesas
e se opôs ao Império Khmer, fundando um Estado soberano: o Reino de
Sukothai. Esse reino, em cuja existência se teria criado o alfabeto tailandês
inspirado na escrita khmer, adotou como religião o Budismo Theravada dos
Mon, sem contudo abandonar práticas védicas, brâmanes e proto-hinduístas,
herdadas de seus antigos suseranos. De fato, tais práticas integram até hoje as
manifestações religiosas da maioria da população tailandesa, ainda que estas
últimas sejam formalmente budistas.

O período Sukothai, embrião da formação social siamesa, não conheceu a
figura de uma corte monárquica, já utilizada pelos seus vizinhos. Isto só veio a
acontecer quando os siameses, tendo o seu reino destruído pelos birmaneses,
deslocaram-se para o sul no século XIV e fundaram o Reino de Ayuthaia. O
cimento da nacionalidade siamesa nesses tempos foi constituído pelo idioma e
pela criação de um Estado fundado na monarquia absolutista. Os dois elementos,
Estado e nação, vinculavam-se por um fator comum, a filosofia budista feita
religião, da qual o monarca era a máxima autoridade. Mais exatamente, a partir
desse período, o Budismo passa a ser não só uma religião, mas uma expressão da
cultura nacional e do Estado siamês.

O único momento da História do país em que se tentou romper o vínculo
entre Estado e religião foi o período de Taksin, um combatente de origem sino-
siamesa, de família camponesa, elevado ao generalato por sua coragem pessoal e
capacidade de liderança. Este, tendo reconquistado o território nacional aos

Thai, como ocorre frequentemente com palavras orientais, tem significação múltipla, quando transposta para
idioma ocidental. Thai pode significar "homem do sul", "homem ao sul", "homem livre" ou "homem
escuro". A explicação para essa variedade de significados pode ser encontrada na interpretação de fatos
históricos e em tradições orais. Inicialmente, procedentes da China, os Thai situaram-se na península
indochinesa, ao sul, portanto, da China. Dai, "homem do sul" ou "ao sul" são expressões que não chegam a
surpreender. Thai, como "homem livre", pode ter duas origens: a) afastamento do domínio de algum mandarim;
b) criaçãodo reino de Sukothai, liberado do poder Khrner,Thai significando "homem escuro" poderia advir de
dois motivos: a) os taiJandesesmais típicos são mesclados com malaio-polinésios e com tribos do Sul da Índia,
grupos essesgeralmente de tez escura; b) "homem escuro" pode indicar "aquele que vive fora da luz" (como
poderia ser o caso, na visão de povos vizinhos, antes de os tailandeses se converterem ao Budismo).
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birmaneses, após a destruição do Reino de Ayuthaia em 1767, fez-se rei do
Sião. Reconstruiu o reino e instalou a capital em Thonburi, hoje uma cidade
vizinha a Bangkok (do outro lado do Rio Chao Prahya).

Logo, a ruptura entre o chefe do Estado e a liderança eclesiástica budista,
bem como o choque entre o monarca e a nobreza local (que não aceitava ser
regida por alguém de baixa estirpe e de origem estrangeira) foram fatais para o
governante. Vítima de golpe palaciano, Taksin foi declarado louco e morto a
pauladas por seus cortesãos, sob a liderança de outro general, Chakri, fundador
da dinastia que até hoje ocupa o poder no país. Desde então, na Tailândia, o
Budismo tem sido sócio do Estado, ou se preferido, da elite e da política.

No entanto, a própria prática do Budismo naquele país viria a experimentar
profunda transformação, já que esta não se limitou aos rituais, mas atingiu a
própria exegese das escrituras. Trata-se da reforma filosófico-religiosa, auspiciada
pela iniciativa do Rama IV, Maha Mongkut, em meados do século XIX. Essa
reforma não se destinava a fins meramente políticos, nem muito menos a reforçar
o sistema de privilégios de que sempre se beneficiara a elite nacional. O objetivo
do monarca, ele mesmo durante mais de 20 anos um monge, era o de incutir na
população uma visão mais pragmática e racional da religião, objetivando a
modernização e o desenvolvimento nacionais, e procurando assegurar
especialmente a soberania tailandesa. Não obstante, não se tem notícia de que o
rei tailandês desejasse adotar medidas, ou dispusesse de suficientes meios, para
impedir que seu esforço modernizador passasse a ser utilizado pelos detentores
do poder na Tailândia para a consecução de objetivos puramente individuais ou
grupais. Aliás, vale notar que na sociedade tailandesa o poder é individual, mas
seu exercício apresenta uma resultante sempre grupal. Seguindo, em certa medida,
uma tradição que se encontra em vários países asiáticos, o poder formal concentra-
se em uma pessoa - geralmente um homem - ao redor da qual giram os interesses,
o prestígio e a própria sobrevivência política de famílias inteiras, percorrendo
distintas camadas sociais. Os favores e o prestígio são distribuídos de acordo
com a posição ocupada pelos beneficiários na hierarquia social. Isto não impede,
porém, que na Tailândia budista a herança seja passada pela linha feminina.

A reforma do Rama IV foi o início do processo de inserção da Tailândia
no grupo de nações modernas. Habilitou -a a desenvolver os elementos de
política externa que lhe asseguraram, de início, a soberania, especialmente em
um período da História mundial marcado pela expansão do colonialismo,
sobretudo anglo-francês, e depois um espaço no concerto internacional. De
fato, o avanço britânico na Malásia e na Birmânia, bem como o francês no
Laos, no Camboja e nos reinos do Tonquim, Anan e Conchin, não só retiraram
de Bangkok receitas de vassalagem, mas também se constituíram em ameaça
real à existência da Tailândia como país soberano.

A capacidade tailandesa de gerenciar as crises de um período que se estendeu
até passados os primeiros anos do século XX assegurou ao país não só a
independência, mas também permitiu que o mesmo se tornasse, finalmente,
um ator estratégico, tanto na interação política entre os países do Sudeste Asiático
quanto na atuação do chamado mundo ocidental na mesma região, tendo a
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Tailândia como um dos pontos de apoio em todo o Extremo Oriente (após
a Segunda Guerra Mundial, o país tornou-se, sobretudo a partir dos anos
50, um bastião anticomunista).

Maha Mongkut foi sucedido por seu filho, Chulalongkorn, que tomou o
título de Rama V. Coerente com o espírito das reformas iniciadas por seu
antecessor, Chulalongkorn procedeu a modificações das estruturas políticas,
administrativas e educacionais, influenciadas pelo moderno pensamento filosófico
nacional. Essas mudanças serviram como ferramentas de profundas
transformações da sociedade e da cultura tailandesas. Preocupado em dar ao
país os elementos de modernidade que o habilitassem a sobreviver soberanamente
em um mundo que assistia à crescente afirmação do "imperialismo branco",
Chulalongkorn tratou de aprofundar o trabalho iniciado por seu pai. Estimulou
a formação de uma burocracia capaz de entender o estrangeiro e com ele dialogar,
de modo a defender mais adequadamente o interesse tailandês.

Para conseguir esse objetivo, foi necessária a ampla difusão da educação,
com ênfase no ensino das ciências modernas, idiomas estrangeiros, história e
geografia mundiais. A universalização da educação permitiu ao Estado ampliar
consideravelmente seu leque de escolha e arregimentação de funcionários que,
antes, por geralmente pertencerem à casta dos privilegiados ou, no extremo
oposto, dos lavradores (no caso das províncias), não tinham a motivação e o
mais das vezes o instrumental indispensável ao serviço burocrático. O processo
de reforma do Estado e da sociedade acarretou, ademais, na ampliação e na
democratização da classe política, pela cooptação de grupos de empresários
chineses que até então eram marginalizados pela elite tailandesa.

Esses fatores históricos devem ser analisados em sua perspectiva própria, e
seus efeitos transpostos para os anos recentes. Nesse quadro, cabe considerar a
revolução de 1932, que pôs fim à monarquia absolutista e inaugurou um sistema
constitucional no país - sem desconsiderar a contra-revolução que se seguiu e
assegurou a manutenção da estrutura rigidamente hierarquizada e de privilégios
que marca a sociedade tailandesa. As observações decorrentes desse processo devem
completar-se pela visão que o tailandês tem de seu país e de sua inserção no mundo
antes e depois do que se convencionou chamar o "Fim da Guerra Fria".

A Tailândia, que nasceu como o Reino do Sião (nome que só mudou
definitivamente após a Segunda Guerra Mundial), é hoje uma das mais fortes
vozes no âmbito da Asean (Associação de Países do Sudeste Asiático) e membro,
juntamente com o Brasil, do Grupo de Cairns (Grupo de Países Exportadores
de Produtos Agrícolas), bem como do Grupo dos 15. Igualmente, integra o
bloco de cooperação econômica e comercial do Pacífico (Apec). Nas últimas
décadas apresentou alguns dos mais altos índices de crescimento em todo o
mundo e, recentemente, experimentou uma das mais sérias crises econômicas
dentre os países da região a que pertence.

Com esses fatores se pode verificar até que ponto os elementos filosófico-
religiosos continuam a ser instrumentais na construção da política nacional
tailandesa. A questão fundamental a considerar é se o sistema filosófico reformado
no século XIX segue contribuindo para o desenvolvimento de um pensamento
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e de uma ação política e, mais ainda, para a manutenção de um ordenamento social.
Outras perguntas interessantes seriam: a) o que é, para o tailandês, o Budismo? b)
como se caracteriza a estrutura social tailandesa? c) como se preservam as tradições,
o pensamento filosófico e a estrutura social, enquanto o país se moderniza?

2. Estrutura eclesiástica e elementos do budismo tailandês

2.1. Estrutura eclesiástica e sua função política e social

Os fundamentos da Tailândia moderna, como país, unidade e continuidade,
seriam a nação, a religião e o rei. Das instituições nacionais, o clero budista é a
mais numerosa em todo o país, vindo atrás apenas da burocracia estatal. Na
verdade, em amplos setores nacionais, ser tailandês pressupõe ser budista. O
Budismo é o caminho e seus representantes, os monges, o modelo de vida e
comportamento a ser seguido. De acordo com Niels Mulder (Inside Thai Society:
An Interpretation ofEveryday Life) , o clero budista é o repositório das tradições,
dos rituais e da identidade da nação tailandesa.

A relevância e presença do Budismo na sociedade tailandesa podem ser avaliadas,
entre outros elementos, por uma prática tradicional singular: na estação das chuvas,
quando o trabalho no campo se interrompe, um jovem deve passar pelo menos três
meses em um templo, ordenando-se monge. Este é um rito de passagem da
adolescência para a idade adulta (na zona rural corresponde à idade para o casamento).

A maioria do clero regular budista, na Tailândia, é formada por indivíduos
- homens e mulheres - provenientes da zona rural, das comunidades menos
favorecidas. O ingresso no clero resulta, para essas pessoas, numa forma de
assegurar melhor nível de educação e demonstrar respeito aos pais que, segundo
a tradição, fazem "méritos" por terem filhos como monges ou noviças",

O monge é um exemplo para a sociedade. Ele é paradigmático e seu
comportamento, condizente com as regras da Vinaya (código de disciplina), é
inspiração para os cidadãos leigos. Ao entrar para um templo e aí usufruir da
educação religiosa e leiga, o jovem tailandês prepara-se para a vida na sociedade.
Seu conhecimento religioso, porém, atingirá apenas o nível requerido para o
clero temporário. Somente no caso de seguir carreira eclesiástica e já no nível
correspondente ao segundo grau (secundário), será treinado no idioma Pali,
base para o pleno entendimento e a interpretação das escrituras budistas. Mais
tarde, poderá ingressar em uma das universidades religiosas de Bangkok ou
mesmo em outros países, geralmente na Índia.

Afirma-se, mesmo entre os monges budistas, que o estágio no templo, seja
ele de três meses ou até o fim do segundo grau, não promove a religiosidade ou
a formação clerical, mas busca prover o aprendizado religioso básico e atender
às necessidades do ensino formal. No entanto, essa escolaridade, por dar-se em
uma estrutura pedagógica e disciplinar algo similar à de um seminário, termina
por contribuir fortemente para a solidificação de uma cultura budista na sociedade

2 "Méritos" são como créditos que um bom budista adquire em seu esforço para encontrar a luz. Uma
explicação muito simplificada diria que, após a morte, o "mérito" alivia o karma e abrevia as etapas na
evolução do espírito. Vale dizer, o "mérito" aporta um karma. benéfico, menos doloroso.
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tailandesa. Assim, embora o Budismo, em seu viés religioso, seja mais forte no
interior rural do país, como filosofia de vida ele penetra em todos os segmentos
da sociedade tailandesa, determinando os padrões de comportamento de ricos e
pobres, suseranos e vassalos, nobres e plebeus.

Os ensinos religioso e leigo nos templos, especialmente em seus estágios semi-
avançados, auspiciam a formação de pessoas que, posteriormente, no mais das vezes,
saem dessas instituições para serem empresários, políticos, militares e burocratas.
Paralelamente, o ensino nos templos é a melhor oportunidade para os filhos do
campesinato, abrindo-lhes as portas do mercado de trabalho urbano, melhor
remunerado e de maior prestígio. Isso tem provocado um sentimento de insegurança
em certos níveis sociais da Tailândia, uma vez que seria instrumento para a constituição
e crescimento de uma classe de indivíduos com expectativa de deslocamento
ascendente na pirâmide social, criando pressão em suas camadas superiores. É no
seio dessa "nova burguesia escolástica" que têm surgido os movimentos de
modernização na Tailândia, enquanto as reações de cunho conservador nascem das
faixas superiores das hierarquias regentes do país: a nobreza empresária (embora
também palaciana), o alto comando militar e a alta chefia do clero budista.

O pensamento conservador, desde a revolução de 1932, que instituiu a
monarquia constitucional no país, tem procurado fazer com que toda mudança
que se realize não rompa o contrato social tailandês", ainda que para isso se proceda
a uma bem administrada e continuada cooptação, na burguesia urbana tradicional,
de elementos representativos - e tão numerosos quanto possível - da nova classe
de jovens ambiciosos e bem formados, independentemente de sua origem.

A seu turno, a sociedade rural continua, em sua maior parte, pobre e
orientada por um clero pouco ilustrado, mas bem treinado no pensamento oficial
da Sangha4• Aí reside uma das questões maiores do país: como modernizar a
Tailândia, preservando o Budismo?

3 Pode-se dizer que, resumidamente, o "contrato social tailandês" é constituído com base nos seguintes níveis:
um Rei ligado diretamente às divindades, que chefia o clero budista e se ocupa da cultura e das tradições
nacionais e do espírito de seus súditos. A ele cabe a palavra final sobre as questões constitucionais e os
choques de interesse entre os detentores dos poderes político e religioso. Logo abaixo, colocam-se os nobres
e a liderança eclesiástica, diretamente vinculados ao Rei, mas ao mesmo tempo, inclusive por interesses
econômicos e de manutenção de poder, a um estamento militar, responsável pelas seguranças interna e
externa do país, na prática garante da constituição e das leis. A seguir, e fortemente dependente do intercâmbio
de favores com os militares, encontra-se a classe dos empresários e políticos, na qual atuam também os
nobres. Embora aí se encontre o poder político em termos decisórios e legisferantes, as decisões não podem
ir contra ou sequer dar a impressão de contrariar as tradições nacionais (não se dispõe em contra dos ditames
da liderança eclesiástica, por exemplo) e certos interesses - especialmente militares - sob pena de serem
consideradas como ameaçadoras à segurança nacional. A oposição deve ter grande cuidado em seus
pronunciamentos, uma vez que qualquer crítica à ordem estabelecida (a qual se considera aquela que reflete
mais claramente as tradições e os interesses do grupo de maior poder em determinada ocasião) pode ser,
inclusive ao amparo de interpretações subjetivas, considerada crime de lesa-majestade. Na base, alienada do
processo político e sem plenos direitos de cidadania, encontra-se a massa popular, a qual terá a sua vida
preservada - e levada a cabo em um ambiente de democracia quase caótica - desde que não interfira nos
jogos de poder e interesse das hierarquias sociais superiores.

4 Sangha, o clero budista permanente. Seus chefes de comunidades, membros de comitês de templo e outros
líderes maiores, influenciam o ordenamento social e o Rei a quem, por sua vez, obedecem. Geralmente, no
entanto, Sangha é o termo utilizado para designar o alto clero budista. Em seus níveis superiores, onde as
regras são feitas, interpretadas e mudadas, é extremamente hierarquizado, cstratificado e formal, não dando
margem à formação de posições e propostas reformistas. A tradição e a hierarquia são os pilares do poder do
clero, tanto do ponto de vista psicológico quanto político.
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Muito hierarquizado e tradicional, o estrato superior do clero tailandês
não se tem revelado o locus da mudança. O rei nomeia os sacerdotes que devem
ocupar os níveis mais elevados da hierarquia eclesiástica. Em contrapartida, os
monges abençoam políticas, planos de governo, prédios públicos e privados,
dando-lhes legitimidade perante a população.

Portanto, dentre tantos usos políticos do Budismo na Tailândia, um dos
mais importantes é a função legitimatória, exercida pelo seu clero. No limite, o
rei legitima o clero, que legitima a ação do poder temporal. No dizer de Mulder
(op.cit., p. 120), "a hierarquia religiosa é usada como instrumento do Estado,
servindo aos interesses da integração e do desenvolvimento nacionais." Essa
prática estaria, porém, sendo questionada, por despir gradualmente os sacerdotes
de sua "espiritualidade" perante a população, tornando-os ferramentas políticas,
o que poderia vir a ameaçar o papel da religião como fator de união nacional. O
problema agravou-se nos anos 60-70 do último século. Alguns monges passaram
a apoiar propostas de natureza marxista, enquanto outros, identificados com
interesses de grupos sociais privilegiados, passaram a defender práticas que
atendiam objetivos políticos, embora contrariassem os ensinamentos budistas
em sua interpretação mais ortodoxa. Assim é que um líder religioso, Kittiwutthoo
Bhikku, declarou, nos anos 70, que "do ponto de vista budista era um pecado
menor matar um comunista, porque essa morte serviria ao propósito maior da
estabilidade nacional" (Mulder, p. 121).

A luta entre os conservadores, que constituem algo em torno de 90% dos
budistas tailandeses, e os reformistas - um pequeno grupo majoritariamente
concentrado nas principais áreas urbanas do país - anuncia-se longa. No espectro
político, os reformistas ainda estão muito distantes de promover mudanças no
pensamento budista nacional (se é que o conseguirão), de modo a fazê-lo voltar
às origens, como filosofia de inspiração de vida, deixando de ser instrumento de
política. Ao analisar propostas e tentativas de modernização e mudança, convém
ao observador ter presente o que diz o professor Somboon Suksamran: "Budismo
é uma instituição social cuja maior importância reside em dar significado à unidade
nacional, da qual é símbolo. É a fonte e o meio da cultura e das tradições da
nação tailandesa. Em termos gerais, oBudismo é a raiz de nossa existência nacional
e da identidade social) cultural e política da nação tailandesa?"

2.2. Elementos básicos do budismo tailandês

O Budismo tailandês é de origem Tberavada, mesclado com variada gama
de práticas vulgarmente chamadas de animistas. O Budismo aporta uma
explicação sobre o lugar dos seres humanos na natureza e na sociedade. Desde
o período Sukothai, entre os séculos XIII e XIV da era cristã, os ensinamentos
decorrentes daquela visão têm servido de base às formas e estruturas das
instituições políticas da Tailândia. Na medida em que o clero budista é

5 Suksamran, S. Budismo eMudança Político-Social. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1984. O grifo
é do autor deste ensaio.
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instrumento de difusão desses ensinamentos e, conseqüentemente, de legitimação
da ordem político-social e do próprio poder político, ele tornou-se fundamental
para a segurança, sobrevivência e soberania do país.

Ao prover a descrição da estrutura hierárquica da sociedade tailandesa como
um reflexo da ordem cósmica, conforme imaginada por Buda, e ao explicar a
posição de cada pessoa nessa hierarquia social como resultado de uma
de terminante impessoal, de retribuição moral (Karma), o Budismo propiciou
uma identidade comum a todo o povo tailandês, ao mesmo tempo em que
criou os fundamentos da lealdade coletiva ao ordenamento social e político.

Assegurados esses alicerces, a exegese dos ensinamentos e práticas do
Budismo contidos no Dharma (mensagem de salvação do Buda e que, no
hinduísmo, inclui o código que rege as castas e suas inter-relações) tem procurado
adotar as mudanças necessárias para adequar a sociedade às realidades de um
mundo que se globaliza rapidamente.

Embora, segundo alguns, mais afetado pelos eventos políticos do que sendo
desses determinante, o Budismo tem impacto primordial na conduta da vida
política tailandesa. De fato, é difícil quantificar e isolar ações, medidas
governamentais e elementos do jogo político, que permitam identificar quais
desses fatores foram ou não determinados pelos princípios que regem o Budismo
tailandês. Muitas vezes este se encontra em sutis aspectos, inclusive subjetivos,
do agir político. Doutra parte, "para a maioria dos tailandeses, em qualquer
nível social, há pouca dúvida de que a participação na vida religiosa seja a afirmação
de que se é membro da cidadania e da sociedade e que qualquer atividade, por
mais secular que possa parecer, nunca se afasta de uma interpretação religiosa.?"

De acordo com Peter A. Iackson", o Budismo adquiriu na Tailândia esse
papel e relevância porque, feito religião, tornou-se o elemento primário de
legitimação do poder político e da ascendência da elite sobre o país e a nação.
Segundo o referido autor, o Budismo foi manipulado ao longo da História
tailandesa de modo a dar ao povo a impressão de que o domínio político do país
pelos nobres, militares e, mais recentemente, por uma elite capitalista, era
necessário, desejável e mesmo inevitável.

Assim, as lutas pelo poder político ou econômico - e que afetam a estrutura
de comando da Sangha - só se verificam entre os membros da hierarquia superior
da sociedade tailandesa. Nesse nível busca-se até mesmo modificar interpretações
dos ensinamentos budistas, de modo a servir os interesses deste ou daquele
segmento da elite. esse quadro, o Estado faz grande esforço para manter uma
aparência de unidade e coesão no seio da chefia eclesiástica, a fim de evitar o
risco de rupturas na lealdade popular aos seus líderes. Portanto, mudanças são
longamente amadurecidas e diluídas em pequenas doses, chegando-se ao
resultado desejado por aproximações sucessivas.

6 Wijeyewardene,G. Placea1ldEmotion in Northern Thai Ritual Bebaviour. Bangkok: Pandora, 1986. Tradução
da citação pelo autor do ensaio.

7 Iackson, P. A. Buddhism, Legitimatio1l and Conflict: The Political Functions of Urhan Thai Buddhism.
Singapore: Instirute of Southeasr Asian Srudies, 1989.
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De acordo com a prática do Budismo na Tailândia, o rei tem legitimidade na
medida em que ele, além dos vínculos originários com as entidades superiores da
ordem cósmica (uma herança do Bramanismo hindu, fortemente enraizado nas
tradições Khmer, que tanto influenciaram a formação do ethos tailandês), tenha
mérito para ocupar o trono. Mérito que se mede pelo bem-estar do reino e do
clero. O deste é demonstrado pelo conhecimento das escrituras e respeito às mesmas.
O daquele identifica-se pelo respeito às regras que regem as relações entre o monarca
e a nação. Vale dizer, respeito à tradição. Por isso, é essencial que o rei controle
estritamente o clero e aprove a exegese das escrituras, conforme estabelecido em lei,
o SanghaAct. Este é um instrumento que estrutura e hierarquiza o clero, determina
suas relações com a nação e o Estado e tem seu cumprimento supervisionado pelo
Departamento de Assuntos Religiosos do Ministério da Educação.

Na Tailândia, a interpretação dos ensinamentos de Buda, especialmente a
metafisica budista, foi profundamente afetada pelo "Racionalismo Religioso"
elaborado pelo Rama IV, Mongkut, no período de 1830-1840, quando ele era
monge. A partir de 1851, quando Mongkut ascendeu ao trono, a doutrina foi
adotada como orientadora da Sangha e da forma de prática do Budismo no país.
Disso, que se poderia considerar uma verdadeira reforma, vale lembrar a alteração
do conceito de verdade. No Budismo, como tradicionalmente aceito e praticado
na Tailândia, havia dois níveis de verdade. Uma maior, a verdade última, que
permitia a libertação completa da alma (nirvana). A outra, menor e relativa,
centrada na noção de mérito, indicava a existência de vários níveis de verdade
religiosa. Assim, as práticas e crenças dos leigos eram tomadas como aproximações
da verdade última. Pelas práticas e cerimônias, o homem comum fazia "méritos",
isto é, aproximava-se da verdade maior.

Abandonando a tradicional noção budista de hierarquização da verdade,
Mongkut impôs o conceito ocidental de verdade única, universal, absoluta. Uma
noção inspirada no cientificismo do século XIX. Igualmente, ele extraiu essa
interpretação de afirmações do próprio budismo: "Não creia em meus ensinamentos
porque tem fé no Buda, mas verifica se eles o levam aos resultados almejados." Essa
visão, que de fato distancia o Budismo das religiões fundadas na revelação, é utilizada
para justificar o princípio lógico (comprovação empírica) que Mongkut trouxe ao
Budismo tailandês". Com isso, Mongkut aportou ao Budismo um conceito que lhe
era estranho, qual seja o de que as crenças e práticas não eram apenas ligadas à
verdade maior, mas representavam diretamente essa verdade.

Outro elemento do "Racionalismo Religioso" do Rama IV refere-se a uma
separação de expectativas, por assim dizer. Dos monges é esperado um
comportamento rígido e de estrita conformidade com a Vinya, bem como o
conhecimento aprofundado das escrituras. A satisfação dessas exigências
permitiria ao clero ser fonte de ensinamento e inspiração para o homem comum.
Ademais, os monges passariam a contar com o indispensável instrumental
(somando-se aí a castidade, a moderação e a frugalidade) para o afastamento da
vida material na sua preparação para alcançar o nirvana.

8 Blofeld, J. King Maha Mongkut of Siam. Bangkok: The Siam Sociery, 1987.
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Do leigo espera-se o respeito às escrituras, admitindo-se algumas crenças
e práticas meramente tradicionais e populares, embora recomende-se o
abandono destas à medida que o crente melhor conheça, entenda e siga os
ensinamentos budistas em sua essência. Importa lembrar que do homem
comum, à luz do "Racionalismo Religioso", não se espera comportamento
ascético. Exige-se, sim, comportamento ético perante a vida e seu semelhante,
honradez, dignidade, honestidade, morigeração. É merecedor de elogios o
homem dedicado a seus afazeres, que sabe apreciar os prazeres deste mundo,
mas que procura ser frugal.

A cosmologia budista contempla os "cinco níveis de existência" do mundo
fenomenal (samsara). Tendo em conta que o mundo moral budista inclui toda
vida animada, a hierarquia sagrada é composta por distintos níveis que abarcam os
deuses, os espíritos, os seres humanos, os animais e os demônios. Há diferenças
hierárquicas dentro de cada uma dessas categorias. No patamar dos seres humanos
há dois níveis a distinguir: um moralmente superior, dos monges, e outro, das
pessoas comuns. Neste último caso há também diferenças, rigidamente respeitadas.
Um respeito evidenciado pelo vocabulário utilizado por quem se expressa, bem
como por regras de etiqueta. Essa estrutura hierárquica e vocabular decorre do
Hinduísmo, que contempla a ordem de castas. O Budismo, no entanto, não vincula
o estado moral da pessoa à casta em que nasceu. A ação individual pode "promover"
o indivíduo, contribuindo para seu progresso espiritual. Nesse trabalho de auto-
aperfeiçoamento, há que estar atento a dois níveis de realidade: o do cotidiano (de
ignorância e ilusão) e o carmático (a verdadeira realidade), ao qual se deverá dirigir
o esforço de desenvolvimento do espírito.

Dedicar-se à busca da verdade maior significa ingressar em um mosteiro e
tornar-se monge? Não só isso. Implica romper laços sociais, renunciar aos direitos
materiais, adotar um novo nome. Ao voltar à vida civil, tudo será devolvido (e
cobrado) ao indivíduo. No mosteiro, entretanto, ele estará "fora deste mundo",
em um cenário de superioridade moral.

Outra pergunta seria referente à possível ligação entre a vida religiosa e as
vidas política, militar e burocrática. Desde logo, na Tailândia, qualquer nível de
chefia (em atividade privada ou pública) tem implicação política. Quer-se dizer
com isso que, à exceção da atividade econômica em sentido estrito, todo trabalho
serve ao rei e, por conseguinte, à nação. Considerado o fato de que o monarca
é o chefe do clero, o intérprete das escrituras, é participe da hierarquia cósmica,
sendo o mais graduado mensageiro entre os homens e os deuses, servi-lo é
"fazer mérito", é aproximar-se da salvação.

Porém, o Rama IV não levou sua linha de pensamento às últimas
conseqüências. Do contrário, teria havido uma rejeição completa da tradição,
com os riscos que isso certamente acarretaria para o Estado e a unidade nacional
tailandeses. O monarca optou, então, por criticar certas crendices e superstições
de clérigos, mas jamais negou a hierarquia cósmica, ou a legitimidade divina
do rei. De fato, Mongkut iniciou um trabalho político, de quebrar a espinha
do poder regional de alguns grupos e membros da elite paroquial, que
ameaçavam a autoridade real em vilas e províncias.
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Mongkut, apesar do "Racionalismo Religioso", continuou crendo ou cedendo
à crença de uma estrutura cósmica hierarquizada, mas que não interferia decisivamente
na evolução da alma para a salvação. Ele jamais defendeu a existência de um deus
único, nos moldes das religiões monoteístas, embora admitisse a existência de um
"Superagente do Universo'". Mongkut, talvez mais do que qualquer outro sacerdote
budista tailandês de primeira plana, procurou trazer o Budismo para sua origem de
filosofia, considerando o Buda como "o Iluminado", mas recusando sempre dar-
lhe concepção divina. No entanto, o monge-monarca jamais pretendeu que o
Budismo deixasse de ser visto como uma religião, fato que precedia historicamente
o próprio surgimento do seu país como nação e como Estado.

A reforma incompleta de Mongkut e seus desdobramentos têm dado
margem às críticas dos que querem alterar o chamado "Budismo Real", aquele
que é praticado pelos monarcas, e que lhes concede status semi-divino, além de
orientar a Sangha. Os reformistas argüem que a hierarquia cósmica é uma
metáfora e que o nirvana é alcançado pela meditação.

Ademais, ao povo deve ser dado acesso às verdades (ensinamentos) restritas à
Sangha, de modo que todos participem de sua glória e ajudem na erradicação do
que ali não convém. Para os reformistas, o ser humano chegará ao nirvana pelo
trabalho e pelo comportamento estritamente ético (conforme Buda), em uma vida
frugal. Poder-se-ia ver aqui conexões entre o pensamento reformista budista e o
defendido por Mongkut, e também com o Protestantismo, na medida em que o
trabalho e a frugalidade contribuem para a formação de capital para investimento.

Para os reformistas e outros grupos, um problema adicional é trazido pelas
superstições e certas práticas consagradas pela tradição popular. Os reformistas
advogam um Budismo menos religioso e mais filosófico, que sirva de guia para
um comportamento ético na vida diária. Não obstante, as crises econômicas e a
impermeabilidade social parecem contribuir para a expansão das superstições.

Pode-se dizer que o Budismo tailandês, nos dias que correm, não propõe
que o homem comum abandone a vida material e seus prazeres, tornando-se
um monge ou um asceta. Ao contrário, desde os tempos do Rama IV(1851-
1868), defende que o ascetismo seja reservado aos monges, cabendo aos leigos
comportamento ético, fundado nos ensinamentos budistas. O tailandês comum
vê a religião como um conforto pessoal, uma identidade social, uma fonte de
bênçãos. Nesse cenário mesclam-se as mais variadas práticas com aquelas
verdadeiramente budistas, com sacerdotes desta denominação a produzir
amuletos, proferir palavras mágicas contra qualquer tipo de mal, a protagonizar
cerimônias em que se verificam práticas ocultistas como forma de assegurar
energias positivas, graças sobrenaturais, o bem-estar fIsico e material do crente.

Importante na cultura tailandesa é o conceito de tempo, que se apresenta
em três sentidos. O primeiro é o de continuidade: o tempo como uma corrente
que liga os ancestrais às gerações presentes e aos futuros descendentes, em uma

9 Mesmo em suas correspondências com líderes políticos e amigos ocidentais, Mongkut não utilizava o nome
internacionalmente consagrado da capital tailandesa, isto é, Bangkok, mas sim o nome de inspiração budista,
utilizado pela população local: Krungthep (Cidade dos Devas). Do mesmo modo, foi ele o criador da expressão
"Superagente do Universo", que utilizava em suas cartas, em parte, segundo seus assessores mais próximos,
para melhor se fazer entender por seus interlocutores ocidentais.

16 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(3), jul.2003



sucessão infinita de gerações. É essa noção de tempo que expressa a convicção
na sabedoria acumulada e na tradição. É ela também que ampara a idéia de
identidade e de sentido de vida. É o passado que dá significado ao presente e
ao futuro. Rupturas provocadas pela urbanização, pela adoção da profissão
como medida de êxito social e pelo empobrecimento de amplas faixas da
população rural rccém-urbanizada têm acarretado, como decorrência, uma
certa perda de raízes, de referências de origem.

O segundo significado tem origem popular, fundado em interpretações
simplistas do Bramanismo e do Hinduismo. O mundo é afetado por uma vasta
esfera de poder cósmico, exercido por entidades espirituais, com as quais é preciso
que cada indivíduo faça ajustes e estabeleça vínculos, a fim de assegurar-se proteção.
Essa prática deve ser renovada periodicamente. Desse modo evitam-se problemas
e falta de sorte, ou "ganha-se tempo". Tem-se lÚSSO uma forma de estar à frente
dos acontecimentos, aproveitando-se as previsões astrológicas, os augúrios dos
videntes, que se reforçam em celebrações, em conjunções astrais e assim por diante.

O terceiro sentido de tempo tem a ver com o karma. Na medida em que este
princípio de justiça cósmica explica o passado, o presente e permite antever o futuro
do indivíduo, sendo mais ou menos impossível mudá-lo em curto prazo (suas alterações
se fazem de uma vida para outra, de acordo com o "mérito" acumulado na existência
precedente), essa noção de tempo contribui para um comportamento de resignação.
Em outros termos, a ordem social é justa e o trabalho, material e espiritual, é requisito
para uma vida futura melhor do que a presente. O progresso geral, aportado pela
modernidade, poderá acelerar essa melhora de vida para cada um.

O ser tailandês, levado por essa visão fatalista, não apenas considera justa a
ordem em que vive, mas também vê pouco propósito em procurar estabelecer
relações causais entre o passado e o presente como forma de preparar o futuro.
Ele atua na realidade, que é o seu momento presente. Questões que impliquem
compromissos de longo prazo, até que apresentem resultados concretos, são em
geral evitadas pela mente tailandesa média. Em resumo, não se espera pelo futuro.

3. Breve visão da estrutura social tailandesa

A ordem social tailandesa ainda é, fundamentalmente, rural. Como dito
por Sir Iohn Bowring e citado por Akin Rabibhadana'", "em uma casa grande,
com muitos serventes, a porta pode permanecer aberta; em uma casa pequena,
com poucos serventes, as portas devem ser fechadas." Os antigos governantes
tailandeses, provavelmente por causa das muitas guerras em que foram obrigados
a se envolver, tiveram sempre presente a importância de estimular o crescimento
da população do país, com vistas à ocupação mais uniforme possível do seu
território, não só pela promoção da família numerosa, mas também pelo estímulo
ao clientelismo e à lealdade daí decorrente. Assim, um proprietário rural era
tanto mais merecedor da benevolência real quanto maior fosse o número de
seus empregados e de pessoas, em geral, que ele mantivesse.

10 Rabibhadana, A. Client hip and ClassStrucrure in the Early Bangkok Pcriod, In: Skinner, G.W.; Kirsch,A.T.
(Orgs.) Change and Persistence in Tbai Socicty. ova York: Corncll Univcrsiry Press, 1975, p. 93·123.
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Não seria absurdo ver nisso wn pensamento típico do medievo ocidental, em
que serventes de senhores rurais (leia-se feudais) eram a base dos exércitos dos reis.
Dentro dessa linha de raciocínio, resultava da maior importância para o monarca
contar com a lealdade dos nobres, por intermédio dos quais se realizava o controle
da maior parte da propriedade rural e da força de trabalho do país. Destarte, todo
indivíduo tinha de estar "registrado" sob wn senhor, cuja obrigação era manter o
rei informado da população controlada, bem como colocar essa massa - em sua
parcela masculina - ao serviço militar do monarca em caso de necessidade.

A ordem hierárquica dos nobres e senhores rurais era, até a metade do
século XX, muito pormenorizada. Incluía sete classes de príncipes, seis de nobres
e outros tantos. Apresentava variações expressando se o nobre tinha terras ou
não, se tinha serventes e em que categoria e assim por diante.

A propriedade rural era dividida administrativamente em parcelas, ou
classificada por tamanho, sendo este determinado pelos recursos humanos que
abrigasse. A classificação era basicamente militar, sendo unidades comparáveis a
divisões, regimentos, batalhões, companhias. A cada um dos senhores (neste
caso se fossem urbanos, rurais ou provinciais) era atribuída uma quota de
serventes e dependentes. Estes se classificavam em duas categorias: a dos que
podiam ser alienados pelo senhor e a dos que, em princípio, pertenciam ao rei.

Entretanto, há pontos interessantes a observar sobre os direitos dos nobres.
Em primeiro lugar, um senhor não podia, em nenhuma hipótese, impor punições
a seus escravos que redundassem em sua morte ou dano físico permanente. O
mau tratamento autorizava um escravo a mudar de dono, mediante pedido ao
representante local do rei. Outra prática era a compra da liberdade, proposta
que não podia ser recusada pelo proprietário do escravo. Podia-se discutir o
preço - determinado conforme a prática do mercado local - mas não o exercício
irrecusável do direito de qualquer escravo comprar sua liberdade. Vale dizer: os
nobres, os proprietários rurais, tinham seu poder sobre as pessoas limitado pelo
rei e seus representantes diretos nas diversas áreas urbanas e regiões do país.

É curioso observar que um servente ou cidadão comum poderia também
ter seu próprio quadro de serviçais, os quais, a seu turno, eram postos à
disposição do senhor. Um indivíduo poderia ampliar o número de serventes e
auxiliares a que fazia jus se ele fosse casado, em coerência com a preocupação
do governo de estimular aqueles que estivessem em situação legal de ampliar
a população do país. Portanto, mais poderoso era o indivíduo quanto mais
dependentes ele tivesse sob seu comando.

Outra questão refere-se à herança do título nobiliárquico. Peculiarmente,
na Tailândia, o título de nobreza perdura em uma família, por direito hereditário,
até a quarta geração. Isto significa que o bisneto de um nobre deverá merecer
seu próprio título, que poderá ser igual, superior ou inferior ao de seu ancestral.
As implicações políticas dessa prática são evidentes. Tomando-se em conta o
prazo médio de exercício de um monarca, seu sucessor provavelmente poderá
promover uma significativa renovação do quadro de nobres, alguns dos quais
com assento no Conselho de Estado. Assim, criam-se condições de maior
proteção do rei e do Estado. A vitaliciedade é percebida como um convite ao
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vício, à preguiça, ao abuso de poder, à deslealdade. A rationale desse mecanismo
de renovação se apóia na tradição budista. Admite-se que, apesar da
individualidade da relação do ser humano com as divindades, os "méritos"
terminam por beneficiar a descendência. No entanto, ao longo do tempo, as
pessoas precisam conquistar seus próprios "méritos". Auferir benesses à custa
dos ancestrais convida ao relaxamento espiritual.

Hoje, as classes dos nobres têm divisões mais simples, refletindo a
modernização verificada na estrutura da propriedade rural, a crescente
urbanização, as transformações da economia em geral e as modificações
introduzidas nas relações de trabalho pela eliminação do regime escravista e
pela adoção do sistema de salários.

Os homens tailandeses sempre estiveram mais próximos do trabalho burocrático
e certas atividades profissionais. A proporção de homens e mulheres no serviço
público civil é de dez para uma. O mesmo verifica-se nos postos de chefia de empresas
e autarquias. De acordo com Thomas Kirsch!', as mulheres especializam-se em
atividades de natureza mais estritamente econômica e os homens naquelas de tipo
burocrático e político. Esta espécie de sistema de divisão do trabalho se mantém,
apesar da relativa mudança de comportamento da sociedade tailandesa com respeito
ao imigrante (especialmente o chinês) e a certos valores ocidentais, ditos modernos.
Um exemplo muito ilustrativo é o interesse pelo dinheiro, que sempre foi percebido
como um sentimento indigno, estimulador do egoísmo e da ganância. A riqueza
material passou a ser mais valorizada muito recentemente.

Uma das razões fundamentais para essa atitude de distanciamento dos
homens com relação ao trabalho de cunho econômico poderá ser encontrada
no Budismo Theravada. O Budismo não estimula o êxito material, do qual o
econômico é símbolo maior. Os homens tailandeses são estimulados, como visto,
a dedicar-se ao aprendizado dos ensinamentos do Buda e passar ao menos parte
de suas vidas em mosteiros, onde têm, ademais, boa educação formal.

As mulheres tailandesas não podem avançar além de patamares bastante
modestos na religião. Em verdade, delas não é esperada dedicação às coisas do
espírito. Assim, enquanto aos homens cabe a busca do saber e o distanciamento
da matéria, às mulheres compete fazer "mérito" em suas existências fisicas. A
vida religiosa das mulheres resulta mais pobre do que a dos homens. Elas exercem
práticas e ritos repetitivos, com maior freqüência do que os homens, porque
supostamente necessitam alcançar mais "mérito" do que estes. Observe-se que
para uma mulher é grande "mérito" ter um filho sacerdote. As mulheres, por
serem muito ligadas aos filhos e preocupadas com a sobrevivência destes, são
geralmente consideradas incapazes de romper os vínculos materiais e humanos.
Os homens, ao contrário, estariam aptos a mais facilmente abandonar os liames
familiares e encetar uma existência de elevação espiritual.

Como inferiores espirituais, elas podem e devem exercer as funções menores
- econômicas e domésticas propriamente ditas - sendo o comércio atividade
capaz de pôr em risco o esforço masculino de desenvolver-se na busca da verdade

11 Kirsch, A.T. Econorny, Polity and Religion in Thailand, In: Skinner e Kirsch, op. cit., p.172-196.
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última. Assim, se as mulheres pecarem (pela mentira ou par cobrar um preço
demasiado elevado, por exemplo), isso não seria tão danoso porque, afinal, é o
que se espera delas. Nesse quadro, aos homens são reservadas a vida religiosa, a
política, as funções militares, as coisas maiores e nobres, segundo a visão
tailandesa. As atividades econômicas são prioritariamente exercidas pelos
estrangeiros e imigrantes (sem distinção de gênero), ou pelas mulheres siamesas.

Esse tipo de raciocínio, tão bem apresentado por A. Thomas Kirsch, explicaria
a divisão do trabalho e do poder na sociedade tailandesa. Uma resultante prática
desse fato encontra-se no direito sucessório. Considerado que os homens podem
deixar a família e tornar-se monges a qualquer tempo de suas vidas, renunciando
a todos os seus vínculos materiais, os bens passam de uma geração a outra, na
maioria dos casos, pela linha feminina: é a mãe que deixa herança. Os direitos dos
homens são assegurados nas partilhas (o aproveitamento direto dependerá de não
estarem na vida religiosa), mas o progresso econômico das unidades familiares é
quase sempre garantido pelas mulheres, que guardam o direito de propriedade,
inclusive como forma de preservar os interesses da prole e os seus próprios.

Observam-se elementos de mudança e modernidade na estrutura social
tailandesa, embora seja dominante o sistema que privilegia a tradição e a figura
do "senhor natural", como se propriedade, fortuna e prestígio decorressem
de um karma. Assim também se explica o alijamento de consideráveis parcelas
da população do processo de ascensão social e de questionamento da ordem
político-econômica da Tailândia.

Haveria, ainda, uma certa "inconsciência de classe" (tomado o conceito
marxista) na sociedade do país, aliás tanto mais acentuada quanto mais se
desce na hierarquia social e quanto mais o observador se afasta dos centros
urbanos e mergulha na zona rural. A consciência do tailandês comum é dada,
em grande parte, por um determinismo explicado a partir de uma exegese do
Budismo que só convém à elite.

No entanto, a "modernidàde" de estilo ocidental tem apartado à Tailândia
uma variedade de novas percepções, muitas simplistas, enfatizadas pela experiência
capitalista, a qual se ajusta à subjetividade do tailandês, que busca alcançar
reconhecimento no seio do grupo a que pertence.

Mesmo com as novas idéias de justiça social, vocalizadas particularmente
pelos estudantes e pela classe média formada par intelectuais, jovens empresários
e profissionais liberais formados no exterior, o sistema social tailandês apresenta
forte resistência, sendo capaz de adaptar-se aos novos tempos sem perder suas
características básicas. O paternalismo governamental, por exemplo, é evidenciado
em políticas e pronunciamentos oficiais, que consagram o absolutismo (da classe
dominante, em uma monarquia constitucional), a temperança (a piedade e o
compromisso com o povo) e o ensino religioso. De fato, é a elite quem mais
aufere de toda ação governamental. A massa da população obtém os beneficios
decorrentes de concessões feitas pelos efetivos detentores do poder no país.

Os grupos habilitados a oferecer propostas inovadoras no tocante à ordem
social, política e econômica da Tailândia parecem propensos a ter substanciais
parcelas de seus representantes integrados no sistema de ascensão da sociedade.
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A maior novidade na Tailândia talvez resida no alargamento do estrato social
atuante na política do país, pela incorporação de empresários de origem chinesa
ou, melhor dizendo, de etnia não definida como tailandesa pura.

As tentativas de reforma na Tailândia experimentaram momentos de
maior vigor. Em 24 de junho de 1932, um grupo de 114 professores e
estudantes universitários, funcionários civis e militares de patente média levou
a cabo um golpe de Estado que pôs fim à monarquia absoluta e introduziu o
regime constitucional no país. Era um movimento que, no bojo do esforço
de modernização nacional, foi planejado e levado a efeito por filhos de uma
classe média ascendente, em boa parte de origem rural, formados na França
e nas escolas militares da Alemanha e da Dinamarca 12, nos anos 20. A liderança
mais experiente para o movimento procedeu da oficialidade do Exército, no
nível de coronel, insatisfeita com a corrupção, os abusos de poder, o
nepotismo que afetava as promoções militares e os baixos soldos, para citar
alguns exemplos. O chefe maior do movimento foi o coronel Phaholiotin. A
alienação política da massa popular permitiu que o golpe tivesse êxito em
muito pouco tempo, sem combate e sem sangue. O povo ficou sabendo dos
eventos pelos jornais do dia seguinte.

Os integrantes do grupo revolucionário foram os fundadores do "Partido
Popular" que, aliás, só adquiriu sua forma institucional em 1931, às vésperas do
golpe. Os líderes do movimento tinham por objetivo a democratização e a
modernização da estrutura política e social tailandesas, mas em nenhum momento
tiveram o marxismo como substrato filosófico e ideológico da sua ação. O mentor
intelectual da revolução foi um jovem advogado, formado na França, Pridi
Pharomyong, nascido na província de Ayuthaia. No dizer de Mokarapong, a
revolução, " ...primariamente política, ...não foi seguida por uma revolução
econômica e social ..." (Makarapong, p. 84).

A insatisfação de parte dos vencedores de 1932 com esse fato levou a
uma segunda tentativa revolucionária, em 1933, sob o argumento de que era
preciso reabrir a Assembléia Nacional, fechada pelo governo provisório de
1932, e resgatar a Constituição, já que o país vinha sendo administrado por
decretos. Na verdade, o fundamento desse segundo conflito era também de
natureza política. Em todos os momentos houve o receio de que transformações
profundas provocassem a ruptura da tradição, criando o risco de uma
permeabilidade social que atingisse níveis indesejáveis.

A seu turno, sob a liderança do príncipe Bowaradej, os vencidos de 1932,
acusando os revolucionários daquele ano e de 1933 de comunistas, lançaram
uma contra-revolução, em outubro desse mesmo ano. O movimento resultou
em combates sangrentos entre unidades das forças armadas tailandesas e terminou
com a vitória das tropas do novo governo constitucionalista. Deve-se lembrar,
no entanto, que os contra-revolucionários perderam o confronto militar, mas
asseguraram o poder do rei como Chefe de Estado, com poderes definidos

12 Mokarapong, T. History of the Tbai Revolution: a Study in Political Behaviour. Bangkok: Thai Watana
Panich Co.Ltd, 1962.
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sobre o clero e direito de nomeação de parte da Assembléia Nacional. Com isso,
esta perdeu importância e seu poder deslocou -se para o rei e o Conselho de
Estado, nomeado também pelo monarca.

Negociados os termos de participação dos antigos e novos atores nos
cenários político, econômico e social tailandeses, o conflito não se encerrou,
entretanto. As pressões modernizadoras, já agora procedentes dos Estados
Unidos, da União Soviética e do Japão, acentuaram as diferenças anteriormente
existentes entre os grupos políticos. Os conservadores, que haviam conseguido
incorporar parcela significativa do comando do exército tailandês, conseguiram
fazer aprovar uma lei condenando o comunismo e toda atividade que pudesse
implicar sua difusão. O documento estipulava pena de até dez anos para "qualquer
pessoa que ... por qualquer meio advogue o comunismo ou qualquer doutrina
de cunho comunista'l". A lei era ampla o bastante para abarcar todo tipo de
manifestação contra o governo. Em 1935 a lei foi revogada, mas seu espírito
perdurou tanto quanto a disposição de luta contra a ordem estabelecida daqueles
que se sentissem discriminados na sociedade tailandesa.

Durante a ocupação do Sudeste Asiático pelos japoneses, na Segunda Guerra
Mundial, o exército tailandês colaborou com as forças nipônicas. Enquanto
isso, a resistência foi liderada pelos revolucionários de 1932 e 1933 e apoiada
pelos socialistas tailandeses. Ao final do conflito, o exército regular tailandês
estava desmoralizado, enquanto a esquerda teve seu prestígio aumentado junto
à população. À medida que se ampliavam os contingentes socialistas, mais se
enrijeciam as posições conservadoras na Tailândia. Finalmente, após um golpe
de Estado preventivo (anunciado como contrário à corrupção dos poderosos),
levado a cabo sob a liderança do marechal Thanon Kittikachorn, em 1957, os
militares conservadores asseguraram sua permanência no poder.

O radicalismo de ambas as partes se tornou mais agudo à medida que as
duas linhas predominantes de ordenamento sócio-econômico e político -
socialismo e livre iniciativa - ampliavam seus conflitos. Particularmente o
desenrolar da Guerra do Vietnã e o papel de tropa de apoio aos norte-americanos
desempenhado, naquela conflagração, pelas forças armadas tailandesas,
promoveram o crescimento de um radicalismo de esquerda, com tons
nacionalistas, na Tailândia.

Interessa observar que independentemente da inspiração marxista do Partido
Comunista da Tailândia, fundado logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, seus
líderes, além de não desenvolverem técnicas e mecanismos de conquista e
preservação do poder, quase sempre encontraram e promoveram um vínculo
entre socialismo e Budismo. "O socialismo fará o povo mais rico de bens materiais
e abstratos. O Budismo dará aos homens maior felicidade espiritual: esta é a
situação perfeita que todos desejam" (Wedel, p.72). De fato, o "Racionalismo
Religioso" inaugurado por Mongkut deu a base na qual apoiar a relação entre o
espiritual e o material. Na visão da esquerda tailandesa, é função do ser humano
procurar a felicidade, o que contribui para o desenvolvimento do espírito na

13 Wedel, Y.;Wedel, P. Radical Thought, Thai Mind: The Development of Revolutionary Ideas in Thailand.
Singapore: Assumption Business Administration College, Sarm Dee Press, 1987. p. 67.
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busca da salvação. A vida deve ser pautada por uma conduta ética (respeito ao
ser humano e à natureza), tanto quanto possível ascética, deixando-se
gradualmente o material em favor do espiritual. O Budismo é, assim, fonte
confiável do reconhecimento dos valores humanos. Este humanismo é comum
ao Budismo e ao marxismo. o dizer de um líder socialista tailandês, Seksan, "o
objetivo final do marxismo é o homem, na sua condição de ser espiritual, porque
o homem é o único fator passível de felicidade na sociedade" (Wedel, p.142).

A seu turno, o governo, com uma visão mais pragmática, além de utilizar a
hierarquia do clero budista para legitimar políticas do Estado, adotou, em 1962,
o programa missionário Thammaduta, destinado às regiões mais remotas do
país. O propósito desse programa era fortalecer a lealdade popular às instituições
nacionais e combater o comunismo, utilizando-se dos ensinamentos budistas
como fundamentação ideológica. Monges foram treinados como agentes políticos
e como líderes de projetos de desenvolvimento comunitário.

Além disso, os militares, diretamente ou por intermédio de grupos para-
militares, encarregaram-se de eliminar, tanto quanto possível, os membros da
liderança socialista do país. Isto se deu, sobretudo, a partir de 1976, quando se
encerrara a Guerra do Vietnã, no governo de Kukrit Pramoj. A vitória comunista
no Vietnã, Camboja e Laos (apesar da ruptura entre os governos dos três países
e da China e os socialistas tailandeses) intranqüilizou os conservadores do Reino
da Tailândia, os quais só arrefeceram práticas de patrulhamento ideológico em
1980, na gestão do general Prem Tinasulanonda.

O resultado final de todo o processo revolucionário pode ser resumido da
seguinte maneira: formalmente, o rei passou a ser o garante da Constituição e
formulador do Conselho de Estado, preservando, ainda, suas funções como
comandante-em-chefe das forças armadas e autoridade superior do clero budista.
O Parlamento assegurou a prerrogativa de propor a formação do Gabinete,
submetida à aprovação real. Os militares passaram a ser responsáveis pela
segurança interna e externa do país e pela manutenção das instituições nacionais.
A classe média, formada por militares, profissionais liberais e empresários,
independente de origem étnica c social, passou a participar do que se pode
chamar de "sociedade ascensional". Vale dizer, a Constituição serviu para alargar
e garantir direitos de uma elite ampliada, limitar os poderes da nobreza, sem
contudo forjar as bases institucionais e legais para democratizar o país, a ponto
de criar ali uma ampla permeabilidade social.

Há algumas interessantes percepções do ser tailandês, que vale a pena
considerar. Mencionado por Niels Mulder, o professor Snit Smuckarn afirmava
que "os tailandeses crêem em si mesmos e gostam de se admirar." A seu turno,
Khunying (mulher nobre) Ambhorn Meesook e o sociólogo Suphatra Suphaab
acreditavam que os tailandeses seriam individualistas, solitários e auto-confiantes.
Mais realista seria, segundo Mulder, a posição defendida por Weerayudh
Wichiarapote, para quem "a motivação básica do comportamento individual
[tailandês] é estabelecer uma extensa rede de relações pessoais, que se caracterizam
por amizade, calor humano e aceitação social. Sentimentos valem mais do que a
razão e isto induz à baixa taxa de auto-disciplina. Caracteriza, porém, uma
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sociedade afiliativa." O tailandês procuraria gratificação imediata e
reconhecimento social. Nesse quadro, o individualismo se afasta do conceito de
auto-confiança e auto-suficiência. As duas características estariam afetadas pela
necessidade de aceitação em uma sociedade repressora, na qual muito cedo se
aprende que o fundamento da existência se apóia na zelosa guarda de sentimentos
verdadeiros para si próprio; que a vida social se ampara em aparências; que
questionamentos em geral e perturbações de tradições podem ser perigosos.

As bases da educação infantil para a vida em sociedade seriam: inibição;
temor reverencial; respeito; polidez; obediência; tradição; reconhecimento;
bondade resultante em obrigação; gratidão; temor de punição decorrente
de contrariedade da ordem moral; e reconhecimento dos mais velhos como
fonte de sabedoria, moralidade e respeitabilidade (elementos
consubstanciados na mãe e nos mestres).

A modernização da economia e das práticas sociais, determinadas pelo
ingresso cada vez mais freqüente da mulher no mercado de trabalho, bem como
por uma acelerada urbanização, tem gradualmente diminuído o poder patriarcal
e aumentado a liberdade relativa dos filhos e jovens casais. No entanto, as relações
hierárquicas perduram nos grupos familiares em geral.

O grupo é permanente, tem um caráter moral e seus membros confiam
uns nos outros. É nessa confiança que se ampara um certo grau de liberdade
individual, de manifestações de opinião, de certos exageros (admitidos e até
elogiados conforme a idade e a hierarquia). No entanto, a ruptura com o código
do grupo pode ter sérias conseqüências. A ausência de mecanismos formais de
controle intra-grupal pode levar o observador a perceber liberdades onde elas
de fato não existem. Desde jovem, o tailandês sabe os limites de seus excessos e,
em caso de abuso, reconhece o preço a pagar. Este, muitas vezes, é a vergonha,
a censura e, no limite, a rejeição. Mesmo entre amigos, em que o relacionamento
é mais informal, os limites podem ser identificados. Do contrário, eles serão
lembrados, tendo-se em geral o cuidado de não envergonhar a pessoa. A
reincidência, porém, pode ser punida violentamente.

O ordenamento social tailandês poderia ser dividido em duas categorias
principais: uma sociedade afiliativa e uma sociedade ascensional. Desde logo,
vale entender que a afiliação é meio para conseguir algo e não um fim em si
mesmo. Um dos objetivos da afiliação é segurança. O tailandês menos favorecido
não tem oportunidade de usufruir mobilidade significativa ou promoções que o
desloquem verticalmente no seu cenário social. Assim, a opção pela estrutura
afiliativa é apenas natural. Ali o indivíduo encontra amigos, certo grau de respeito
e algum progresso - que se verifica em deslocamentos horizontais - e segurança.
No relacionamento com os níveis superiores da hierarquia social tailandesa, os
membros do estrato afiliativo são desconfiados, submissos e guiados pelo interesse
maior em assegurar a própria sobrevivência.

A sociedade ascensional tem uma dimensão vertical. Nesse cenário, a possível
afiliação nada tem a ver com amizade, mas sobretudo com aceitação social em
um quadro dominado por motivações de poder. A ênfase está no nível hierárquico
e não tanto no papel que se desempenha. O status é um objetivo a ser alcançado
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e não apenas o culminar natural de uma etapa ou ciclo de vida. A luta pelo
prestígio requer esforço constante e a consecução do propósito exige poder e
avanço na hierarquia. Dinheiro e riqueza são meros instrumentos no caminho
para o prestígio, jamais um fim em si mesmos.

A relação entre as duas categorias sociais, especificamente entre os membros
da classe afiliativa e os da classe ascensional, é geralmente simples e linear. Os
"de cima" esperam obediência e respeito dos "de baixo". Estes sabem o que
desejam os superiores e também sabem como proceder para evitar conflitos que
lhes podem ser muito prejudiciais. A sabedoria do homem comum, do membro
da sociedade afiliativa tout court, é uma espécie de resignação: uma vez que
maior ambição não lhe é possível, o melhor a fazer é procurar a aceitação de seus
pares e sentir-se seguro em sua comunidade.

É claro que há exceções a esse modelo, especialmente entre os que
constituem a moderna classe média empresarial, quase na totalidade ligada a um
pensamento reformista político e religioso. No entanto, as resistências, como
apontado anteriormente, são grandes.

Na Tailândia moderna, embora sabedoria e conhecimento sejam respeitados,
o conceito cultural desses fatores é estático. Estudar é acumular o conhecimento
transmitido. Embora seja parte do processo, independência intelectual e
promoção de novas idéias não são muito apreciadas, a despeito da área de atuação
do indivíduo. De acordo com Niels Mulder, "alcançar êxito no campo das novas
idéias ainda é visto negativamente na Tailândia, em que velhas receitas e a
sabedoria tradicional são preferidas" (Mulder, p.100).

Na concepção tailandesa, a posse de bens materiais é mais determinada
pela função decorativa ou de demonstração de consumo dos mesmos do
que pelo seu significado tecnológico ou sua potencialidade como
instrumentos de conhecimento. Pode-se dizer que a funcionalidade de bens
materiais é social e sua posse dá testemunho de benesses recebidas de
entidades da hierarquia cósmica.

Para o tailandês, é difIcil conceber símbolos sociais, ou representacionais.
Não obstante, são adotados como parte da modernidade e demonstrativos de
poder e staus. A aparência não é indicativa de outra coisa que não ela mesma.
Riqueza é riqueza (que deve ser mostrada). Status resulta de prestígio, de
reconhecimento. TV a cores e carros de último tipo não são símbolos de um
jogo. Eles são o jogo: o jogo da modernidade.

O trabalho fisico não é valorizado. Chefiar pessoas e ocupar um amplo
escritório é melhor. Função ocupacional é indicativa de posição e prestígio
na sociedade e quanto maior sua distância de tarefas manuais, mais elevado
é o status do indivíduo.

Como dito acima, a cultura tailandesa promove e reconhece o avanço social
do indivíduo, sendo seu êxito nesse esforço expressado pelas relações de afiliação
e pelo prestígio que lhe é atribuído. Uma certa mudança nessa atitude se pode
verificar em relação a artistas, cientistas e intelectuais em geral, cujo
comportamento não-afiliativo vem sendo crescentemente aceito, ao mesmo
tempo em que seu desempenho profissional vem merecendo aprovação.
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4. Conclusões

Poder-se-ia dizer que a sociedade tailandesa chega ao terceiro milênio serni-
tradicional e serni-rnoderna. A modernidade é percebida pelos objetos e
comportamentos, respectivamente de alta tecnologia e de moda, que procedem
dos EUA e da Europa ocidental. Tradição e religião, o Budismo, regem a ordem
social tailandesa. A tradição e o Budismo são bons por darem sentido à vida,
segurança e reconhecimento às pessoas e por indicarem os mecanismos de
progresso e salvação. Também por garantirem a estabilidade e a paz aparente
em que vive o corpo social. A modernidade é boa por colocar as pessoas no
ritmo do progresso técnico e dar-lhes acesso aos produtos mais avançados e aos
instrumentos do conforto material.

Entender o sentido mais profundo da modernidade é complicado e pode
ser perigoso. Abandonar a tradição em favor do moderno é certamente arriscado
e requer muitas gerações. A Tailândia adaptará o moderno ao tradicional (não o
contrário) para que este evolua sem traumas, tanto quanto possível.

Enquanto isso, o país, em tempos de globalização, vem sofrendo sérios
problemas que, por enquanto, estão mais visíveis no cenário econômico. os
anos 80, por conta de mão-de-obra barata com razoável grau de instrução,
associada a um cenário político estável sob o comando do general Prcm
Tinasulanonda, a Tailândia experimentou uma importante expansão de sua
economia. Os anos 90 iniciaram-se com sinais de forte crescimento, ampla
absorção da mão-de-obra no mercado de trabalho, considerável expansão do
setor exportador, baixa inflação, dívidas sob controle. Os setores mais dinâmicos
eram os de agroindústria, eletroeletrônica e turismo.

Ocorre que, na Tailândia, o vínculo entre política e negócios e prestígio
e poder levou a práticas que afetaram negativamente o setor financeiro do
país. Empréstimos que eram concedidos sem as garantias de praxe e balanços
que não revelavam todas as operações das instituições financeiras foram
sempre correntes no país. De acordo com o Banco Mundial, "cada vez mais
deve-se dar atenção às práticas informais nos mercados de produtos e créditos
em países em desenvolvimento, onde a reputação e os vínculos de família e
etnia são determinantes na escolha de sócios, em paralelo à ausência de
mecanismos formais que assegurem o cumprimento dos contratos." 14 Nas
relações de negócios, o comportamento afiliativo tradicional está presente.
Portanto, entre os tailandeses, qualquer legislação que imponha limites ao
sistema das relações pessoais, favorecendo uma estrutura fundada no direito
contratual, encontra sérias resistências.

Vale observar que os militares que têm ocupado o poder sucessivamente na
Tailândia (desde a década de 30) não têm se furtado a usufruir o poder em
beneficio próprio ou a permitir que seus clientes o façam. Os poucos civis que
estiveram à frente do governo, desde a constitucionalização do país, tampouco
conseguiram impor limites a práticas de natureza clientelística. Isto pOrque sua

14 MacDonald, S.B. Transparency in Thailand's 1997 Economic Crisis. Arian Survey, Berkelcy, EUA, vol.
XXXVIII, no. 7, julho 1998.
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ascensão sempre esteve diretamente ligada ao sistema de intercâmbio de favores
que, ao longo da História do país nos últimos 70 anos, vinculou políticos,
empresários e militares uns aos outros.

Tudo isso contribuiu para que o sistema financeiro tailandês se fosse
fragilizando. Quando a moeda local, o bath, sofreu ataque especulativo em 1997,
o país não tinha o instrumental jurídico para se proteger, nem suas empresas
tinham solidez para pagar suas dívidas e resistir às pressões externas,
particularmente quando as exportações tinham arrefecido, a partir de 1996.
Sobretudo as instituições financeiras, exauridas após décadas de concessões de
empréstimos favorecidos, créditos jamais recebidos e dívidas acumuladas, não
podiam reverter sua situação desastrosa no curto prazo. Apesar do amplo
reconhecimento desses fatos e suas causas e da reforma constitucional de 1997,
fundamentalmente determinada pela crise econômica, não se verificou qualquer
alteração da legislação e das práticas econômicas tailandesas.

Mudanças profundas na Tailândia, que impliquem a ruptura entre o
político, o econômico e o social, de um lado, e o religioso, do outro,
pressupõem novas reformas do pensamento budista, bem como um novo
tratamento das pressões da modernidade (muito além do meramente material),
que seguramente criam ameaças ao tecido social, sobretudo familiar, forçando
a comunidade a reconhecer o cidadão (mais do que o indivíduo) pelo seu
trabalho, dignidade pessoal e realizações. Seria necessário, talvez, inocular na
cultura tailandesa um conceito ocidental de justiça. Antes que isso ocorra será
provavelmente muito dificil testemunhar uma mudança modernizadora efetiva
no país. Por suas amplas implicações, isso parece ser um projeto para dar frutos
em muito longo prazo ... se der frutos.
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Sistema judicial e mercado de
crédito no Brasil

Pedro Fachada) Luiz Fernando Figueiredo e Eduardo Lundbet;g*

Resumo: Este texto procura contribuir para o entendimento da
complexa relação entre o mercado de crédito e o sistema judicial no
Brasil. O custo do crédito ao tomador é associado à elevada taxa de
inadimplência bancária, à má qualidade das garantias contratuais e à
morosidade e alto custo da recuperação por meios judiciais. Em
conseqüência da incapacidade do sistema judicial em assegurar a
recuperação rápida e integral dos empréstimos inadimplidos, o
conjunto da sociedade arca com um aumento do prêmio de risco
embutido no spread e com uma menor oferta de recursos.

Palavras-chave: Mercado de crédito, sistema judicial, inadimplência
bancária, spread bancário, taxa de juros.

Introdução

Este texto examina os efeitos das atuais disfuncionalidades do sistema judicial
sobre o mercado de crédito no Brasil. Mais especificamente, procura mostrar
como um Judiciário ágil e eficiente, ao assegurar o respeito aos contratos
celebrados no mercado de crédito, pode favorecer a oferta de recursos e diminuir
o custo dos empréstimos bancários.

Desde 1999, o Banco Central vem se debruçando no diagnóstico das causas
dos altos spreads praticados pelos bancos em suas operações de crédito, como
parte do projeto "Juros e Spread Bancário no Brasil". Esse projeto tem proposto
uma série de medidas de longo prazo voltadas à redução dos custos dos
empréstimos bancários e à restauração de uma cultura de crédito no País,
revelando-se na prática um excelente estudo de caso da interação entre justiça e
política econômica.

Não obstante os avanços recentes, duas características ainda resumem o
mercado de crédito no Brasil: oferta reprimida e custo elevado. O volume de
empréstimos no País fechou o ano de 2002 em 24% do PIE. Desse total, uma
fatia significativa é relativa a repasses de créditos externos (15,2% do total),
repasses e refinanciamentos com recursos do BNDES (22,8%) e de outras fontes

• Versão revista do artigo apresentado no seminário" Reforma do Judiciário: Problemas, Desafios e Perspectivas",
promovido pelo Idesp em São Paulo em abril de 2001. Quando este artigo foi concluído, os autores eram,
respectivamente, Chefe da Gerência de Relacionamento com Investidores, Diretor de Política.Monetária, e
Consultor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil. Os autores agradecem a
César Viana de Oliveira do Gerin/Banco Central, por disponibilizar os dados de pesquisa inédita conduzida
junto às áreas de crédito das instituições financeiras. Como de hábito, as opiniões aqui defendidas são da
inteira responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a posição do Banco Central do Brasil.
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oficiais (0,8%), assim como recursos bancários obrigatoriamente direcionados
para atividades específicas, como o crédito imobiliário (5,8%) e o rural (8,8%).
O chamado crédito livre, que pode ser alocado a critério do agente financeiro
com taxas livremente pactuadas entre as partes, representava 41,2% do total, ou
o equivalente a meros 9,9% do PIE.

A primeira seção deste texto analisa as causas do elevado custo do crédito no
Brasil, destacando os efeitos da inadimplência e o papel das garantias contratuais.
A seguir, examinamos as conseqüências da morosidade do sistema judicial sobre o
mercado de crédito, enfocando em particular o custo da recuperação dos
empréstimos inadimplidos. A seção final discute as medidas propostas pelo Banco
Central como parte do projeto "Juros e Spread Bancário no Brasil", orientadas no
sentido de mitigar os riscos jurídicos envolvidos na concessão de empréstimos. O
texto apresenta ainda um apêndice com o conjunto amplo de iniciativas adotadas
nos últimos anos pelo governo para a redução dos spreads bancários.

Gráfico 1- Composição do Crédito - Dezembro de 2002
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Fonte: Banco Central

1. Custo do crédito no Brasil: a inadimplência e o papel das garantias

O custo do crédito numa economia depende de uma série de variáveis
macroeconômicas e estruturais, entre as quais podemos destacar:

• a taxa básica de juros, determinada pelo banco central;

• os recolhimentos compulsórios dos bancos na autoridade monetária;

• a taxa de inadimplência bancária;

• a base jurídica para a renegociação ou recuperação dos empréstimos não pagos;

• a carga tributária incidente sobre as operações de crédito;

• o grau de estabilidade da economia.
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Como se observa, o crédito não depende apenas da autoridade
monetária, envolvendo também aspectos fiscais, institucionais e jurídicos.
Depende ainda, em larga escala, da expectativa dos agentes econômicos
quanto à manutenção do quadro de estabilidade econômica e institucional.

No Brasil, a taxa média de juros das operações de crédito do sistema
bancário situava-se em 51,0% ao ano no fim de 2002. O spread bancário,
diferença entre a taxa de aplicação e a taxa de captação dos bancos, alcançava
31,1 % ao ano na mesma data. Essas taxas escondem uma importante
característica do mercado de crédito, que é a diferença substancial incorrida
por tipo de tomador. Com efeito, o spread médio nas operações com
empresas, da ordem de 16,2% ao ano em dezembro de 2002, era
aproximadamente a terça parte do spread cobrado nas operações com pessoas
físicas, que atingia 54,5% na mesma ocasião.

Gráfico 2- Spread Bancário Consolidado (% ao ano)

-um_

Fonte: Banco Central

Para cada categoria de tomador, os sprea ds também divergem
substancialmente, de acordo com a modalidade do contrato. No caso de pessoas
físicas, o spread médio para a aquisição de veículos alcançava 23,5% ao ano em
dezembro de 2002 enquanto o spread do cheque especial chegava a 142,2% no
mesmo mês. Circunstância semelhante ocorre nos empréstimos a pessoas
jurídicas, onde a operação de vendo r registrava um custo além da taxa de captação
bancária de 7,1% frente a 55,6% para a modalidade de conta garantida I.

A operação de vender é uma cessão de crédito que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e
receber o pagamento à vista. A empresa vendedora transfere seu crédito ao banco e recebe o pagamento à
vista. A conta garantida é um "cheque especial" para empresas, ou seja, é um crédito associado à conta
corrente de pessoa jurídica, com um determinado limite pré-disponibilizado pelo banco.
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Quadro 1 - Spread - Operações de Crédito Prefixado (% ao ano)

o Quadro 1 resume os spreads praticados nas principais operações de crédito
prefixado, por modalidade, para os meses de dezembro de 2000 a 2002.

Modalidade

dez.OO dez.Ol dez.02

Total Geral 36,1 39,9 41,8

Pessoa Jurídica 21,6 24,4 23,5

Desconto de Duplicatas 29,5 31,5 31,3

Capital de Giro 15,8 17,7 14,5

Conta Garantida 39,1 45,1 55,6

Aquisição de Bens 13,5 13,3 13,4

Rot money 24,2 27,5 30,3

Vendor 4,4 5,5 7,1

Pessoa Física 49,7 51,0 53,9

Cheque Especial 137,5 141,6 142,2

Crédito Pessoal 50,9 64,0 63,4

Aquisição de Bens - Veículos 17,5 15,9 23,5

Aquisição de Outros Bens 49,7 49,4 53,1
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A inadimplência ajuda a explicar a disparidade nos spreads incorridos
por empresas e por pessoas físicas. O Quadro 2 revela que o percentual
médio de créditos em atraso acima de 15 dias situava-se em 4,3% do
saldo de créditos livres para pessoas jurídicas e em 14,8% para pessoas
físicas na posição de dezembro de 2002. Esse hiato se mantém no
reconhecimento de créditos não pagos em prazos superiores.
Adicionalmente, observa-se no Gráfico 3 uma tendência ao longo dos
últimos 30 meses de aumento moderado da insolvência de pessoas físicas
(acima de 90 dias), enquanto que para o segmento empresarial a
tendência no mesmo período foi inversa.



Quadro 2 - Inaclimplência Bancária no Crédito Livre - Dezembro 2002 (%)

Modalidade Acima de Acima de
15 dias 90 dias

Pessoa Jurídica 4,3 2,3

Hot money 12,2 4,7

Desconto de Duplicatas 5,9 4,4

Capital de Giro 5,8 3,4

Conta Garantida 3,0 1,6

Aquisição de Bens 5,4 1,8

Vendor 1,0 0,4

Adiantamentode Contrato de Câmbio 1,8 0,3

Repasses Externos 1,0 0,2

Pessoa Física 14,8 8,0

Cheque Especial 10,8 8,4

Crédito Pessoal 14,2 8,6

Aquisição de Bens - Veículos 10,5 2,9

Aquisição de Outros Bens 19,1 11,4

Fonte: Banco Central

Gráfico 3- Inadimplência Bancária - Atrasos acima de 90 dias (%)

Fonte: Banco Central
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De acordo com exercícios econométricos realizados pelo Banco Central,
a inadimplência bancária é responsável por cerca de 17% do spread. Isso
equivale a dizer que, tudo o mais constante, se a taxa de default fosse reduzida
a zero ou se o sistema judicial assegurasse a certeza de recuperação ou
renegociação dos empréstimos inadimplidos, o spread bancário diminuiria
cerca de 7 pontos percentuais".

Outro parâmetro fundamental para explicar a desproporção dos spreadsentre as
várias modalidades de crédito diz respeito ao papel das garantias. Tome-se o custo do
crédito para a aquisição de veículos comparativamente aos demais contratos de
financiamento para pessoas físicas. Embora na prática os tomadores sejam os mesmos
e guardem igual risco de crédito, a diferença origina-se no fato de que o veículo
financiado constitui em geral a garantia da operação e pode ser executado pelo credor,
prerrogativa nem sempre assegurada pelas demais modalidades contratuais.

Entre as várias opções de financiamento oferecidas ao mercado, aquela de
menor custo é o Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC), que consiste
numa antecipação de recursos vinculados a contratos de exportação. Como
existem controles governamentais estritos para inibir o registro de exportações
"frias", os ACC têm por colateral títulos de boa qualidade a receber no exterior,
usualmente de empresa.s de primeira linha. Essa característica explica a
inadimplência historicamente baixa registrada por esses adiantamentos (0,3%
em 2002), e em conseqüência o baixo spread.

Como destacado no Quadro 1, o spread médio praticado em contratos
de vendor é o mais competitivo entre as operações prefixadas. Essa é outra
situação em que a qualidade das garantias ajuda a explicar o menor custo do
financiamento. Na prática, o vendor é uma linha de crédito aberta pela empresa
compradora (em geral uma grande empresa) junto a um banco em favor de
seus fornecedores (em geral, pequenas empresas). Nesse caso, o risco de crédito
é transferido pelo intermediário financeiro do devedor para a empresa que fez
originariamente a cessão do crédito.

O Quadro 3 apresenta os resultados de uma pesquisa não-publicada
conduzida pelo Banco Central em setembro de 2001 junto a 93 instituições
financeiras, responsáveis por 85% da oferta total de crédito livre da economia.
As instituições foram perguntadas sobre procedimentos operacionais relativos
à concessão de empréstimos, garantias e prazos necessários para a recuperação
de créditos não pagos.

De acordo com o ponto de vista colhido na pesquisa, o problema mais
grave não pareçe estar associado à existência de garantias, pelo menos nos
empréstimos a empresas, mas sim à sua qualidade e facilidade de cobrança. Como
se observa, a maior parte da oferta de crédito corporativo apresenta alguma
forma de colateral. A exceção são as operações de hot money, que são
financiamentos de curto prazo (até 30 dias) contratados de forma simplificada.

34 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(3), jul.2003

2 O exercíciode decomposição está apresentado no relatório "Economia Bancáriae Crédito: Avaliaçãode
Três Anos do Projeto Juros e Spread Bancário", Banco Central do Brasil, 2002, disponível no endereço
<http://www.bcb.gov.br/mPag.asp?codP~961 &cod~890&perfil~1Sddiorna- P»



A importância dessa exceção deve ser minimizada, uma vez que o saldo
das operações de hot money não soma 0,5% do total do crédito a empresas.

Note-se, entretanto, que os empréstimos a pessoas físicas são
majoritariamente contratados sem garantia. Esse é o caso específico do
cheque especial e do cartão de crédito, duas linhas de crédito com spreads
reconhecidamente exorbitantes. Por outro lado, o financiamento para
aquisição de veículos é 100% coberto por garantia fiduciária, reduzindo
o risco e favorecendo o spread. De fato, a garantia fiduciária se configura
como a forma mais eficiente de oferecer colateral, pois representa na
prática a transferência da propriedade do bem financiado para o credor.

Quadro 3 - Garantias nas Operações de Crédito - Setembro 2001 (%)

Sem Aval e Garantia
Modalidade Garantia Fiança Hipoteca Fiduciária

e Outras

Pessoa Jurídica

ACC 29,7 13,3 0,3 56,7

Hot Money 61,4 36,9 - 1,7

Capital de Giro 38,0 24,0 7,4 30,6

Conta Garantida 36,2 43,6 0,2 20,0

Vendor 3,2 89,0 0,1 7,7

Pessoa Física

Aquisiçãode Bens-Veículos - - - 100,0

Crédito Pessoal 71,9 19,0 - 9,1

Crédito Imobiliário - - 97,6 2,4

Cheque Especial 85,8 12,2 - 2,0

Cartão de Crédito 100,0 - - -

Fonte: Banco Central

2. A morosidade judicial e o mercado de crédito

Um espelho das restrições do Judiciário no Brasil é apresentado no
Quadro 4, que revela para o período 1991-2001 o percentual de processos
julgados anualmente pela Justiça comum frente ao total de processos
entrados. Esse número oscilou em torno de 70% até 1997, mas reduziu-se
após 1998. Cabe destacar que o crescimento elevado do número de ações
entradas na Justiça impediu que o maior número de processos julgados

Sistema judicial e mercado de crédito no Brasil, Pedro Fachada, Luiz Fcmando Figueiredo c Eduardo Lundbcrg, p. 29-42 35



ano a ano se traduzisse em aumento de eficiência". Como desdobramento desse
quadro, a morosidade aparece como um dos principais gargalos da Justiça brasileira.

Quadro 4 - Justiça Comum
Processos Entrados e Julgados - 1991 / 2001

Ano Entrados Julgados %de Julgados

1991 4.250 2.947 69%

1992 4.561 3.215 70%

1993 4.420 3.348 76%

1994 3.423 2.534 74%

1995 4.266 2.971 70%

1996 5.902 4.107 70%

1997 6.965 5.472 79%

1998 7.720 5.188 67%

1999 8.717 5.792 66%

2000 9.463 6.165 65%

2001 (p) 9.490 8.063 85%
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(p) - dados preliminares para 2001 (não iflclui todos os Estados da Federação)

Fonte: Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal

A morosidade judicial, ao dificultar o recebimento de valores contratados, retrai
a atividade de crédito e provoca o aumento dos custos dos financiamentos por meio
de dois canais. Primeiro, a insegurança jurídica aumenta as despesas administrativas
das instituições financeiras, inflando em especial as áreas de avaliação de risco de crédito
e jurídica. Segundo, reduz a certeza de pagamento mesmo numa situação de contratação
de garantias, pressionando o prêmio de risco embutido no spread.

O Quadro 5 apresenta estimativas para o prazo médio necessário para a recuperação
judicial de créditos não pagos há mais de 60 dias. As informações foram obtidas com
base na mesma pesquisa conduzida pelo Banco Central em setembro de 2001, que
serviu de fonte para a elaboração do Quadro 3. De acordo com as informações prestadas
pelas instituições financeiras, a recuperação judicial com êxito requer entre 20 meses
em média, no caso de garantia fiduciária, até 37 meses para a garantia fidejussória.

3 Dados preliminares para 2001 mostraram uma elevação substancial desse percen tual, em particular na Justiça
do Estado de São Paulo. Não obstante, como até a conclusão desta pesquisa o Banco Nacional de Dados do
Poder Judiciário não dispunha de estatísticas consolidadas para o conjunto das unidades da federação, não
foi possível inferir se essa tendência se confirmava a nível nacional.



Quadro 5 - Prazo de Recuperação por Tipo de Garantia

Hipoteca Aval e Garantia Outras Formas
Fiança Fiduciária de Garantia

Prazo 24 37 20 31(em meses)

Fonte: Banco Central

Outro aspecto fundamental quanto ao desempenho da Justiça para o
mercado de crédito diz respeito às despesas incorridas na etapa judicial. O Quadro
6 apresenta estimativas ad-hoc para a expectativa de recuperação de empréstimos
em processos judiciais, para quatro contratos hipotéticos entre R$ 500 e R$ 50
mil. O cálculo considera não apenas estimativas para as despesas processuais
diretas (custas, advogados, oficial de justiça e perícia, cartórios, entre outros),
mas também a taxa de desconto intertemporal aplicada sobre o capital e arbitrada
em 20% a.a.. Os prazos máximos para cada fase do processo foram definidos
com base em informações fornecidas por instituições financeiras. Como os custos
fixos nos processos de cobrança são elevados, os empréstimos de menor valor
unitário apresentam expectativa de recuperação proporcionalmente menor.

Segundo nossos cálculos, o custo de recuperação para empréstimos até R$
1.000, se atravessadas todas as fases processuais, supera ou iguala
aproximadamente o montante do principal. No caso de um crédito de R$ 50
mil, a expectativa de recuperação é de 24,1% do principal se exigidas todas as
fases de execução. A cobrança extra-judicial, mais simples, mas que obriga a
despesas como correio, protesto, negativação e comissão paga a cobrador
especializado, apresenta um valor esperado que estimamos variar entre 56,8% e
83% nos dois extremos. Em síntese, é um quadro que desestimula fortemente a
alternativa de apelação ao Judiciário.

Quadro 6 - Processo de Cobrança Judicial
Valor Esperado de Recuperação de Contratos de Crédito

Fases do Processo R$ 500 R$ 1.000 R$ 5.000 R$ 50.000

Cobrança R$ 284 R$ 680 R$ 4.003 R$
Extrajudicial Simples 41.498

(até um ano) 56,8% 68,0% 80,1% 83,0%

Fase de R$ 14 R$ 221 R$ 1.982 R$
Conhecimento Judicial 21.878

(até três anos) 2,80% 22,1% 39,6% 43,8%

Fase de Execução zero R$ 33 R$ 1.011 R~
Judicial 12.054

(até cinco anos) - 3,3% 20,2% 24,1%

Fonte: Banco Central
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Em decorrência da insegurança dos contratos e do funcionamento deficiente
do sistema judicial, o bom tomador de crédito no Brasil arca com um custo
extraordinário, independente de seu histórico de crédito e de sua capacidade de
pagamento. Na prática, esse custo adicional é repartido por toda a sociedade, na
forma de aumento do spread e de encolhimento na oferta de crédito.

3. Medidas para mitigar os riscos jurídicos

Como já destacado, desde 1999 o Banco Central vem implementando um
conjunto de medidas direcionadas a melhorar e resgatar uma cultura de crédito no
Brasil e reduzir os riscos de crédito, assim como as fricções na intermediação financeira.

São três os principais focos da atuação do Banco Central como parte dessa
estratégia: (i) a minimização dos riscos jurídicos; (ii) a promoção da concorrência
e transparência no mercado de crédito; e (iii) a atuação sobre a cunha fiscal, os
compulsórios e a regulação bancária. De forma resumida, pretende-se atingir os
seguintes objetivos:

i. A ampliação da segurança jurídica dos contratos é um aspecto fundamental.
As leis que regem os contratos de crédito devem ser claras e objetivas e sua
cobrança ou renegociação judicial deve ser ágil e eficiente, permitindo que os
credores mitiguem as perdas associadas à insolvência. Um sistema judiciário
ineficaz ou pró-devedor estimula a inadimplência e inibe a atividade creditícia,
induzindo as instituições financeiras a maior rigor na seleção de seus clientes e
pressionando o prêmio de risco exigido do conjunto de tomadores.

ii. A promoção da transparência e da concorrência é o segundo foco, e
objetiva permitir que as instituições financeiras disponham de informações
relevantes sobre seus clientes, de forma a poder selecionar e apreçar
adequadamente seus riscos. É crucial também assegurar aos tomadores de crédito
o direito à transparência e à lisura na atuação das instituições financeiras.

iii. A ação sobre a cunha fiscal, a política monetária e a regulação bancária
tem sofrido limites pelas restrições de caráter macroeconômico. O objetivo é
desonerar a intermediação financeira de impostos distorsivos, do impacto dos
recolhimentos compulsórios e dos efeitos de exigências regulatórias. Entretanto,
trata-se de iniciativas que dependem de ambiente econômico propício, o que
não ocorreu nos últimos dois anos.

O Apêndice apresenta um breve resumo do conjunto de iniciativas propostas
e adotadas desde 1999 como parte do esforço para a redução dos juros e do
spread nas operações de crédito. Dado o enfoque deste texto, nos concentraremos
nas medidas de caráter jurídico adota das no período",

Para minimizar as perdas incorridas com a recuperação judicial dos créditos
inadimplidos, o governo instituiu a Cédula de Crédito Bancário (CCB), um
instrumento de crédito de trâmite judicial simplificado. Basicamente, a vantagem
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bancário deve consultar o já citado relatório "Economia Bancária e Crédito: Avaliação de Três Anos do
Projeto Juros e Spread Bancário".



da CCB é afastar a fase de conhecimento judicial. Em outras palavras, visa evitar
que o credor, antes de poder reclamar a dívida, gaste até três anos apenas para
provar que efetivamente é credor. Com efeito, o principal objetivo da nova
Cédula é dar maior agilidade aos processos de cobrança levados ao Judiciário. A
regulamentação da Medida Provisória que instituiu as CCB foi aprovada pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2002, mas ainda aguarda a votação
no Congresso para ser transformada em lei.

Com o mesmo objetivo, foi ampliado o alcance da alienação fiduciária em
garantia. Como já discutido acima, a alienação fiduciária é a forma mais eficaz de
constituir colateral na realização de uma operação de crédito, pois significa a efetiva
transferência da propriedade do bem ao credor fiduciário. No caso de não
pagamento da obrigação, basta ao credor vender o bem para cobrir a dívida e as
despesas incorridas nesse processo, entregando ao devedor eventual saldo
remanescente. A possibilidade de alienação fiduciária, antes restrita a bens móveis,
principalmente veículos, já havia sido ampliada para bens imóveis em 1997. Desde
2001, passou a abranger outros bens e direitos, como títulos e outros créditos.

No âmbito do sistema financeiro, foi permitido acordo para a compensação
e a liquidação de obrigações (netting). Segundo esse dispositivo, as compensações
de pagamento não serão afetadas pela decretação de insolvência civil, concordata,
intervenção, falência ou liqüidação extrajudicial. As operações típicas são aquelas
realizadas com instrumentos derivativos, utilizados para proteção (hedge) contra
variações inesperadas nos indicadores econômicos dos contratos, como juros,
câmbio, etc. Não faz sentido, por exemplo, que na inadimplência de um devedor
por um contrato em moeda estrangeira, os credores privilegiados sejam
beneficiados pela venda de uma opção de compra que garante parte dessa dívida,
prejudicando a instituição financeira credora.

Para evitar que alguns devedores continuassem a utilizar a morosidade
judicial em seu beneficio, o governo editou Medida Provisória esclarecendo
sobre a legalidade da cobrança de juros sobre juros (anatocismo ) pelas instituições
financeiras. Desde a aprovação da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
estabeleceu as competências do CMN e do Banco Central, entende-se que a "lei
da usura" de 1933 relativamente ao setor financeiro encontra-se revogada. Em
função de regulamentação baixada pelo CMN e pelo Banco Central, nosso sistema
financeiro funciona, tanto na captação quanto na aplicação, com base no cálculo
de juros compostos, a exemplo do que ocorre no resto do mundo. Entretanto,
uma interpretação adotada pela Justiça, com base na "lei da usura", questionava
a legalidade dessa regulamentação das autoridades monetárias.

No sentido de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica
dos contratos e transações eletrônicas, foi instituída a lnfra -Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira (lCP-Brasil). A criação dessa infra-estrutura constituiu-se em
importante iniciativa para reduzir o risco jurídico das transações financeiras
transitadas por meios eletrônicos.

Finalmente, o Banco Central tem contribuído com o projeto de lei de
falências, que está em fase final de tramitação na Câmara dos Deputados. O
objetivo é aperfeiçoar o sistema falimentar brasileiro, diminuindo os riscos e
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custos desses processos, evitando o fechamento de unidades produtivas e
preservando empregos. Atualmente, o procedimento da falência é bastante
demorado e resulta, em geral, no sucateamento dos ativos da empresa falida,
com prejuízo para os trabalhadores, fornecedores e demais agentes econômicos.
A concordata, por sua vez, é uma alternativa rígida e de pouca flexibilidade para
a recuperação de empresas, com o sistema judiciário não dando um amparo
adequado às alternativas informais de salvamento empresarial. Além disso, a
rigidez das regras de sucessão tributária é um fator importante de desvalorização
dos ativos das empresas, dificultando sua recuperação.

APÊNDICE

REDUÇÃO DO SPREAD BANCÁRIO:
RESUMO DAS MEDIDAS PROPOSTAS E ADOTADAS: 1999-2002

Medidas Propostas Medidas Adotadas

Os recolhimentos compulsórios sobre os
depósitos à vista foram reduzidos de 75%para
45%entre 1999 e 2000. Em 2002, foi criada
uma exigência adicional de 8% e em 2003,

a) Redução dos compulsório elevadosde 45% para 60%.Os recolhimentos
compulsórios sobre depósitos a prazo foram
reduzidosde20%para0%em 1999. Entre 2001
e 2002, voltarama serelevadospara 15%,sendo
ainda criadauma exigênciaadicionalde 8%.

b) Redução do IOF (Imposto Redução do IOF nas operações com

sobre OperaçõesFinanceiras) pessoas fIsicas, de 6%para 1,5%, a partir de
outubro de 1999.

O novo Sistema de Pagamentos Brasileiro

c)Aperfeiçoamento do entrou em operação em 22 de abril de
2002, eliminando o risco de créditosistema de pagamentos incorrido diariamente pelo Banco Central
na cobertura da conta Reservas Bancárias.

d) Modificações nas regras de Implementado em 2000, aumentou aclassificaçãodas operações de segurança das operações e a transparênciacrédito e de constituição de dos balanços das instituições financeiras.provisões

Desde outubro de 1999, as informações
básicas sobre os juros cobrados pelas

e) Transparência das instituições financeiras passaram a estar
disponíveis na página do Banco Central naoperações bancárias Internet. A partir de 2002, as instituições
passaram a prestar informações diárias mais
detalhadas de suas operações de crédito.
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Medidas Propostas Medidas Adotadas

O Banco Central desenvolveu ampla e
f) Aperfeiçoamento dos profunda revisão do COSIF, ajustando as
balanços contábeis das regras contábeis a padrões internacionais e
instituições financeiras objetivando maior transparência das

operações e da situação de cada instituição

Reduzido de R$ 50 mil para R$ 5 mil o
g) Ampliação da base de valor mínimo para identificação de clientes
cobertura da Central de que deve ser informada pelas instituições
Risco de Crédito financeiras ao sistema Central de Risco de

Crédito, gerido pelo Banco Central.

O Banco Central está reestruturando a
Central de Risco de Crédito. O objetivo é

h) Aumento de informações aumentar o número e a qualidade das

da Central de Risco de Crédito
informações disponíveis, assim como agilizar
o processo de consultas pelas instituições
financeiras. A ativação plena da nova Central
de Risco está prevista para agosto de 2003.

Desde 2001, as instituições financeiras estão
obrigadas a fornecer a seus clientes
informações cadastrais dos dois últimos anos,

i) Portabilidade de informações compreendendo dados pessoais, histórico

cadastrais das operações de crédito e o saldo médio
mensal mantido em conta corrente e
aplicações financeiras. Essas informações
podem ser fornecidas a terceiros, desde que
com autorização formal do cliente.

Os bancos estão obrigados a fornecer, desde
2001, informações mais detalhadas sobre os

j) Maior concorrência no
encargos financeiros cobrados em operações

cheque especial de cheque especial. As informações devem
compreender o período de incidência da
cobrança, a taxa de juros cobrada e os valores
debitados a cada mês.

k) Securitização de recebíveis Foi permitido o funcionamento de fundos
de investimento em direitos creditórios.

"o

1) Derivativos de crédito
Autorizada a realização de operações com
derivativos de crédito.
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Medidas Propostas Medidas Adotadas

Proposição de medidas
legais no âmbito do Poder
Legislativo:

a) Criação da Cédula de
A Cédula de Crédito Bancário visa disseminar
a utilização de um título de crédito mais

Crédito Bancário
simples e eficaz no trâmite judicial.

Editada Medida Provisória esclarecendo que

b) Esclarecimento sobre
nas operações do Sistema Financeiro

anatocismo
Nacional é adrnissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, não
ferindo a Lei da Usura.

Em 2001, foi instituída a Infra-Estrutura de

c) Contrato eletrônico de
Chaves Públicas Brasileira para garantir a

crédito
autenticidade, a integridade e a validade
jurídica dos contratos transitados pela
Internet e outros meios eletrônicos.

Alienação Fiduciária - Permitida a aplicação
de alienação fiduciária em garantia de coisa
fungível ou de direito.
Compensação de Pagamentos - Contemplada
a realização de acordo para compensação e a

d) Aperfeiçoamento dos liqüidação de obrigações no âmbito do Sistema
instrumentos de garantia nas Financeiro Nacional. Estas compensações não
operações de crédito serão afetadas pela decretação de insolvência

civil, concordata, intervenção, falência ou
liqüidação extrajudicial relativa à parcela da
compensação, sujeitando-se apenas o saldo
líquido positivo ou negativo nas relações com a
parte insolvente.

O Banco Central propôs uma série de
e) Modificações na Lei de sugestões ao projeto de Lei de Falências,
Falências que está em tramitação no Congresso

Nacional, com a finalidade de aperfeiçoá-lo.
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Evolução do mercado
internacional do açúcar e a
competitividade do Brasil

Alceu deArruda Ve~a Filho)Flavio Condé de Carvalho e
Afonso Negri Neto *

Resumo: O estudo analisa a evolução recente do mercado
internacional do açúcar, o papel desempenhado pelo Brasil, o grau
de competitividade das exportações brasileiras e busca evidenciar a
existência de vantagens comparativas. O crescimento da produção
brasileira de açúcar contribuiu decisivamente para o crescimento
das exportações desse produto e decorreu de um conjunto de fatores
como a desregulamentação do setor sucroalcooleiro, a desvalorização
cambial do real e a abertura e crescimento de novos mercados
mundiais. O aumento da competitividade do açúcar brasileiro
baseou-se na redução dos custos de produção, evidenciada pelos
resultados do modelo de parcelas de mercado e do cálculo de
indicadores de vantagens comparativas nas exportações. O Brasil,
entretanto, é desfavorecido por fretes ainda elevados e por depender
de tradings distribuidoras.

Palavras-chave: Cana-de-açúcar, açúcar, álcool, mercado,
competitividade.

1. O mercado mundial de açúcar: características e evolução

A produção comercial de açúcar é obtida de duas fontes: a cana-de-açúcar e
a beterraba. Em termos médios, a cana-de-açúcar responde por 70% do total de
açúcar produzido no mundo (The Sugar, s. d.). Na década de 1990, houve queda
na parcela da beterraba, devido aos problemas causados pela difícil transição de
seus produtores no sistema comunista na Europa Oriental. Outra possível
explicação para essa queda é o fato da produção de açúcar de beterraba ser menos
competitiva que a de açúcar de cana, com o mais baixo custo do açúcar de cana
alijando de alguns mercados os produtores de custo mais elevado (Fry, 1999).

A produção de açúcar, qualquer que seja a fonte, é efetuada por um grande
número de países em todo o mundo. O açúcar é um produto sujeito a intervenções

* Alceu de Arruda Veiga Filho é economista, M. Sc., Pesquisador Científico do Instituto de Economia
Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São pàulo. E-mail:
aveigafilho@iea.sp.gov.br;Flávio Condé de Carvalho é engenheiro agrônomo, D. Se., Professor Titul~r da
Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado. E-mail: fccarvalho@faap.br;Monso Negri
Neto é engenheiro agrônomo, M.Sc., Pesquisador Científico do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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governamentais das mais diversas, afetando a produção, os preços, os estoques e
o comércio internacional. Segundo Carvalho (2002), o alto nível de suporte e
proteção que recebe em vários países fez do açúcar um dos setores agrícolas mais
distorcidos do mundo. Como resultado dessa maciça intervenção, os preços globais
do açúcar são baixos e os consumidores enfrentam altos preços internos.

O açúcar é comercializado no mercado mundial sob as formas de açúcar
centrifugado ou bruto e açúcar refinado ou branco. O açúcar refinado envolve
maior adição de valor, sendo sua produção estimulada em alguns países, que
facilitam a importação do produto bruto. Em 2002/03, as exportações de açúcar
refinado atingiram 41 % das exportações mundiais.

Analisa-se, a seguir, a evolução das principais variáveis mercadológicas entre
os períodos 1985/86 e 2002/03, procurando destacar as mudanças ocorridas e
identificar suas prováveis causas. Análises detalhadas dessas mudanças, nesse
período, podem ser encontradas, entre outros, em Changes (2003) e Fry (1999).

1.2. Consumo

No total, o mundo consumiu 133,5 milhões de toneladas de açúcar em 2002/
03, um acréscimo de 63% em relação a 1984/85. Contribuíram acentuadamente
para essa elevação, em termos absolutos, a Ásia, a Oceania e a Europa Oriental. Em
termos percentuais, destacaram-se a Europa Oriental, a Ásia e a Oceania. Nenhuma
região ou país apresentou decréscimo no consumo (Tabela 1).

Uma observação especial sobre o consumo de açúcar nos Estados
Unidos diz respeito aos elevados preços do produto artificialmente
prevalecentes no mercado interno, decorrentes da política de quotas de
importação. Tal fato levou à estagnação do consumo per capita de açúcar
na última década, fazendo com que ele fosse superado pelo consumo de
adoçantes calóricos obtidos do milho (Statistics, 2002).

1.1. Produção

O açúcar é um produto agrícola especial. É altamente capital intensivo, por
requerer usinas e refinadoras para o processamento final, exigindo planejamento
em longo prazo. A cana-de-açúcar é uma cultura plurianual, estendendo-se seu
ciclo, em muitos países, por 5 a 7 anos. Torna-se, pois, extremamente dificil
combinar a produção com as condições de preços, havendo uma tendência para a
superprodução, reduzindo os preços em anos de excesso de oferta (Hannah, 1997).

A produção global de açúcar situou-se próxima de 139 milhões de toneladas
em 2002/03, um acréscimo de 57% em relação à de 1984/85. Contribuíram
acentuadamente para essa elevação, em termos absolutos, a Ásia, a Oceania e a
América do Sul. Em termos percentuais, destacaram-se as Américas Central e do
Sul, a Europa Oriental, a Ásia e a Oceania. O Caribe (Cuba) foi a única região em
que se registrou redução da produção de açúcar (Tabela 1). As mudanças básicas
na produção, nesse intervalo de tempo, segundo Changes (2003), consistiram
em: a) países do Hemisfério Sul se destacaram como fornecedores primários de
açúcar; e b) aumentaram o tamanho e o número de mercados importadores.
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Tabela 1 - Evolução da Produção e do Consumo de Açúcar Centrifugado, Principais
Países e Regiões, 1984/85 e 2002/03 (em mil toneladas)

Região Produção Consumo

1984/85 2002/03 Variação 1984/85 2002/03 Variação

1.000t % 1.000t %

América do Norte 8.841 12.613 3.772 43 11.930 15.510 3.580 30

Caribe 9.551 4.159 -5.392 -56 1.345 1.470 125 9

América Central 1.752 3.670 1.918 109 988 1.538 550 56

América do Sul 14.746 29.735 14.989 102 10.742 15.891 5.149 48

Europa Ocidental 15.309 18.041 2.732 18 13.379 14.849 1.470 11

Europa Oriental 3.154 8.028 4.874 155 3.391 15.070 11.679 344

África 6.689 8.238 1.549 23 6.906 9.645 2.739 40

Ásia e Oceania 25.346 49.273 23.927 94 26.805 49.829 23.024 86

Oriente Médio 3.129 5.013 1.884 60 6.559 9.702 3.143 48

Total 88.517 138.770 50.253 57 82.045 133.504 51.459 63

Fome: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, citado por Changes (2003).

1.3. Exportação

O denominado "mercado mundial" para o açúcar é residual, por representar
somente uma pequena proporção (cerca de 20%) do açúcar comercializado
internacionalmente (British, 2003). Essa proporção é dimensionada por Alvarez
e Castellanos (1995: p. 54), citados por Schmitz (1999) como sendo de 15% da
produção mundial de açúcar. Na avaliação de Carvalho (2002), o mercado livre
internacional negocia por volta de 35 milhões de toneladas por ano, não atingindo
30% do consumo mundial de açúcar. A disparidade entre as diversas avaliações
do mercado livre expõe, claramente, a dificuldade de dimensionar e separar os
efeitos das políticas protecionistas dos países participantes do mercado.

A exportação de açúcar aproximou-se de 43,8 milhões de toneladas
em 2002/03, um acréscimo de 51% em relação a 1984/85. Contribuíram
acentuadamente para essa elevação, em termos absolutos, a América do
Sul, a Ásia e a Oceania. Em termos percentuais, destacaram-se a Europa
Oriental, a América do Sul e o Oriente Médio. O Caribe (Cuba) e a
América do Norte foram as regiões em que se registrou redução da
exportação de açúcar (Tabela 2).

IA. Importação

A importação de açúcar foi de cerca de 36,5 milhões de toneladas em 2002/
03, um acréscimo de 57% em relação a 1984/85. Contribuíram acentuadamente
para essa elevação, em termos absolutos, a Europa Oriental, a Ásia e à Oceania.
Em termos percentuais, destacou-se a Europa Oriental, bastante distanciada
dos demais importadores. As Américas do Norte e Central e a Europa Ocidental
apresentaram redução da importação de açúcar (Tabela 2).
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1.5. Estoque final

No balanço de oferta e demanda de açúcar, os estoques representam papel
fundamental na determinação dos preços. Os estoques finais de açúcar foram de
32 milhões de toneladas em 2002/03, um acréscimo de 46% em relação aos de
1984/85. Contribuíram acentuadamente para essa elevação, em termos absolutos,
a Ásia e a Oceania. Em termos percentuais, destacaram-se a Europa Oriental, a
Ásia e a Oceania. As Américas do Norte e do Sul e o Caribe apresentaram reduções
absolutas significativas nos estoques finais de açúcar (Tabela 3).
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Tabela 2 - Evolução do comércio exterior de açúcar centrifugado, principais países e
regiões, 1984/85 e 2002/03 (em mil toneladas)

Região Exportação Importação

1984/85 2002/03 Variação 1984/85 2002/03 Variação

1.000t % 1.000t %

América do Norte 455 298 -157 -35 3.635 2.659 -976 -27

Caribe 8.422 2.977 -5.445 -65 136 283 147 108

América Central 740 2.147 1.407 190 20 5 -15 -75

América do Sul 4.454 14.673 10.219 229 461 703 242 52

Europa Ocidental 5.106 5.791 685 13 3.559 2.381 -1.178 -33

Europa Oriental 291 1.300 1.009 347 732 7.238 6.506 889

África 2.237 3.286 1.049 47 2.990 4.997 2.007 67

Ásia e Oceania 6.828 11.827 4.999 73 7.936 11.930 3.994 50

Oriente Médio 470 1.490 1.020 217 3.779 6.283 2.504 66

Total 29.003 43.789 14.786 51 23.348 36.479 13.231 57

Fonte: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, citado por Changes (2003).

Tabela 3 - Evolução dos estoques finais de açúcar centrifugado, principais países e
regiões, 1984/85 e 2002/03 (em mil toneladas)

Região Estoque Final -
1984/85 2002/03 Variação

1.000t %

América do Norte 3.232 2.129 -1.103 -34

Caribe 1.480 224 -1.256 -85

América Central 476 336 -140 -29

América do Sul 2.764 918 -1.846 -67

Europa Ocidental 2.504 3.393 889 36

Europa Oriental 934 2.603 1.669 179

África 1.898 2.132 234 12

Ásia e Oceania 7.279 19.027 11.748 161

Oriente Médio 1.375 1.256 -119 -9

Total 21.942 32m8 10.076 46

Fonte: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, citado por Changes (2003).



2. O papel do Brasil no mercado mundial de açúcar

Neste capítulo, descreve-se, inicialmente, as peculiaridades da produção
brasileira de cana-de-açúcar e dos seus derivados e, em seguida, a participação
das exportações brasileiras no mercado mundial.

2.1. O comportamento da produção brasileira de cana-de-açúcar e
seus derivados

A cana-de-açúcar é matéria-prima para a produção de açúcar e de álcool. O
mercado de álcool, no Brasil, conforme análise de Gonçalves e Veiga Filho (1998),
é composto por dois segmentos: o mercado de álcool hidratado, utilizado na
frota automobilística, sem mistura, e o mercado de álcool anidro, para mistura
com gasolina automotiva.

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool), implantado nos anos 70
como reação à crise do petróleo, impulsionou em sua primeira fase a produção
de álcool anidro e, em sua segunda fase, a de álcool hidratado. A capacidade
de produção de cana-de-açúcar e de álcool foi multiplicada com o
financiamento desse programa, visando o atendimento de uma crescente frota
de veículos movidos a álcool. A produção de álcool hidratado é diretamente
influenciada pela política energética do governo, ao definir as prioridades
estratégicas. Os benefícios ambientais da utilização do álcool não têm sido
fundamentais para a definição dessa política.

A mistura de álcool anidro à gasolina tem sido feita em proporções variáveis,
dependendo da disponibilidade do produto. A produção desse tipo de álcool
tem crescido continuamente, acompanhando o crescimento da frota brasileira.

Como resultado da implantação do Proálcool, a produção brasileira de cana-
de-açúcar cresceu acentuadamente, passando de 91,5 milhões de toneladas em 1975/
76 para 224,4 milhões 10 anos depois, com aumento de 145%. Posteriormente, o
crescimento diminuiu o seu ímpeto e a produção atingiu 258,0 milhões em 2000/
01, o que significa um acréscimo de 181% em 25 anos (Tabela 4).

Tabela 4 - Produção brasileira de cana-de-açúcar e proporção de cana moída para
açúcar e álcool, Brasil 1975/76 a 2000/01

Produção de cana-de-
Safra açúcar Proporção da cana-de-açúcar moída (%)

(milhões de t)

Açúcar Álcool

1975/76 91,5 86,28 13,72

1980/81 148,7 55,01 44,99

1985/86 224,4 27,87 72,13

1990/91 222,2 26,86 73,14 <

1995/96 251,3 37,92 62,08

2000/01 258,0 46,91 53,09

Fonte: elaborado a partir de dados básicos de Unica (2003).
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Com a prioridade dada à produção de álcool, a parcela de cana-de-açúcar
moída para a produção do mesmo chegou a superar 73% em 1990/91,
declinando posteriormente.

A queda da produção de álcool em 1999 provocou escassez do produto
nos postos de gasolina e abalou a confiança dos motoristas na continuidade
do abastecimento do produto.

A produção brasileira de açúcar já apresentava crescimento no início da
década de 1990, mas esse processo se intensificou a partir da safra 1994/95,
com a produção se aproximando de 20 milhões de toneladas no fim do século
(Tabela 5). Os níveis de produção no início do novo século representam mais
que o dobro daqueles registrados uma década antes.

A produção total de álcool chegou a um máximo de 15,4 bilhões de litros
em 1997/98, embora seus componentes registrassem momentos diferentes em
suas trajetórias. A produção de. álcool anidro veio apresentando crescimento
contínuo, com interrupção dessa tendência no início do século XXI. A produção
de álcool hidratado veio apresentando decréscimo desde o início da década de
1990, com os níveis mais baixos sendo registrados no século XXI.

Tabela 5 - Produção brasileirade açúcar e álcool, safras 1990/91 a 2001/02

Safra Açúcar (t)
Alcool total Alcool anidro Álcool
(m3) (m3) hidratado (m3)

1990/91 7.365.344 11.515.151 1.286.568 10.228.583

1991/92 8.604.321 12.716.180 1.986.791 10.729.389

1992/93 9.261.257 11.697.035 2.216.389 9.480.646

1993/94 9.273.879 11.285.590 2.522.592 8.762.998

1994/95 11.726.538 12.696.780 2.869.067 9.827.713

1995/96 12.652.889 12.583.392 2.999.300 9.584.092

1996/97 13.663.227 14.379.700 4.600.762 9.778.938

1997/98 14.910.612 15.407.514 5.683.883 9.723.631

1998/99 17.961.654 13.912.207 5.662.333 8.249.874

1999/2000 19.387.171 13.002.326 6.132.201 6.870.125

2000/01 16.244.612 10.593.035 5.620.964 4.972.071

2001/02- 18.419.656 11.203.036 6.287.279 4.915.757

-Dados sujeitos a retificação. Fonte: elaborado a partir de dados básicos de Unica (2003).

2.2. A participação do Brasil no mercado mundial de açúcar

As exportações brasileirasde açúcar começaram a apresentar elevado crescimento
quantitativo a partir de 1995, levando o País a um novo patamar, que se prolongou
em 1996 e 1997, com participação no mercado mundial acima de 20% (Tabela 6).
Em 1998, houve novo crescimento e em 1999 ocorreu o pico das exportações,
quando o País respondeu por quase 40% das exportações mundiais. Em 2000,
houve redução acentuada das exportações brasileiras e da parcela no total, que se
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recuperaram em 2001. Em 2002, segundo Unica (2003), o Brasil voltou a bater o
recorde das exportações, com 13,368 milhões de toneladas de açúcar.

Em 2001, os países que exportaram mais de um milhão de toneladas,
além do Brasil, foram: União Européia (4,22 milhões de t); Austrália
(3,54 milhões); Tailândia (3,36 milhões); Guatemala (1,38 milhão); Índia
(1,17 milhão) e África do Sul (1,04 milhão). Turquia e Colômbia
exportaram quantidades pouco abaixo desse valor. Cuba, que exportou
cerca de 1,73 milhão de toneladas em 1997, registrou exportação de
apenas 0,34 milhão em 2001.

Tabela 6-Participação do Brasil nas exportações mundiais de açúcar, 1993-2001 (mil t)

Item 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Brasil 3.008 3.602 6.299 5.309 6.586 8.675 12.467 6.502 11.168

Total
22.685 21.541 25.131 25.717 28.369 30.282 32.019 27.968 30.498mundial

Parcela (%) 13,3 16,7 25,1 20,6 23,2 28,6 38,9 23,2 36,6

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos de Intemational Sugar Organization, obtidos de Única (2003).

3. Fatores explicativos da maior participação do Brasil no mercado
mundial de açúcar

Há vários fatores de ordem externa e interna que permitiram, a partir dos
anos 90 do século XX, a emergência do Brasil no mercado mundial de açúcar.
Pelo lado externo podemos selecionar as próprias transformações ocorridas no
mercado de açúcar, o fim do acordo bilateral URSS-Cuba e o surgimento de
novos mercados consumidores. Pelo lado interno, a desregulamentação setorial
e as conseqüentes novas estratégias empresariais, a desvalorização do real e, por
fim, a reestruturação do Proálcool.

A situação do mercado internacional dos anos 90 foi diferente daquela
que ocorria entre 1970 e 1990. Neste último período imperou um mercado
fragmentado, dominado pelos acordos preferenciais que representavam em
torno de 80% do volume de negócios internacionais, sendo os 20% restantes
realizados no mercado livre. Entre os principais acordos estavam aqueles
estabelecidos pelos Estados Unidos, dos quais o Brasil participa por meio
de uma cota de exportação", o acordo URSS-Cuba e os acordos entre os
países europeus e suas ex-colônias, os quais ainda mantêm preferências
comerciais, exportando com subsídios por volta de 1,5 milhão de toneladas
de açúcar importado dos países da África, Caribe e Pacífico-ACP (Veiga
Filho, 1998 e Exportação, 2002) ..

A cota brasileirapara o ano comercial 2002/03 é de 152.691 toneladas, cerca de 13,7% da importação total
prevista para o período, USDA (2002).
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É característica dessa época a grande variedade de custos e de produtividade
entre países e a existência de políticas altamente protecionistas, que subsistem
sem grandes alterações nos dias atuais.

Na década de 90 esse quadro começa a mudar, principalmente nos aspectos
ligados à adoção de tecnologias. Ocorre uma redução das disparidades nas
produtividades agrícolas, que, em termos mundiais, cresceram a 2,5% ao ano, além de
constatar-se transformações tecnológicas nos processamentos industriais que levaram
ao aumento do comércio de açúcar branco (Cerro, 1997). Durante esse período,
verificou-se grande estabilidade nos preços de mercado, mantidos na faixa de US$
0,09 a US$ 0,133/lb na Bolsa de Nova York, entre 1990 e 1997, diversamente do
período 1970-85, onde se verificaram, com freqüência, grandes altas e grandes
quedas, como as de 1975, com preços alcançando US$ 0,30/lb, caindo para algo
em torno de US$ 0,08/lb em 1978, depois subindo para US$ 0,29/lb em 1980
e tornando a cair abaixo de US$ 0,05/lb em 1985 (Carvalho, 1997).

A entrada do Brasil nesse mercado e sua crescente participação foram, em
parte, ocasionadas por aquelas mudanças que resultaram em preços
remuneradores e estáveis, junto ao fato de que o País praticamente ocupou o
lugar de Cuba, cujo acordo com a URSS chegou a movimentar 5,5 milhões de
toneladas de cana. Essa ocupação se deu nos mercados emergentes dos países
que compunham a antiga União Soviética, que importaram 206 mil toneladas
do Brasil em 1990, e em 1999 alcançaram a elevada quantidade de 4,3 milhões
de toneladas, algo como 21 vezes mais (Veiga Filho, 2000).

Também foi fator estimulante a abertura e o surgimento de mercados não-
tradicionais no Oriente Médio e Norte da África (compostos principalmente
pelos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo - Opep, que
têm sido importadores do açúcar brasileiro), além de outros países asiáticos que
estão tornando-se importadores como Indonésia, Taiwan, Filipinas e Malásia,
somados aos demais países do Leste Europeu, os quais iniciaram uma trajetória
rumo ao sistema de mercado (Changes, 2003).

Por seu turno, a reestruturação da econorrfia brasileira dos anos 90, que
representou a transformação do Estado produtor e intervencionista no Estado
regulador, teve impacto direto no segmento sucroalcooleiro do Brasil ao criar um
novo ambiente institucional e de concorrência. Concretamente, houve a extinção
do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1990, precedida da privatização das
exportações em 1988 (fim das quotas e, principalmente, do impedimento das
exportações de São Paulo). No mercado interno houve a liberação do preço do
açúcar em 1995 e, em 1996, iniciou-se a liberação dos preços do álcool, começando
pelo álcool anidro, seguido pelo hidratado em 1999 e, nesse mesmo ano, liberando-
se os preços da cana-de-açúcar (Vegro et al., 2003).

O novo ambiente de competição forçou a busca de estratégias empresariais
voltadas para o mercado. Conforme Belik et ai. (1998), adotou-se a estratégia de
diferenciação de produtos, que compreende a criação de atributos de marcas, preços,
embalagens, busca de nichos de mercado, como os de "açúcar light" ou segmentos
novos, como a produção de açúcar líquido para consumo da indústria de alimentos
e bebida. Outra estratégia utilizada é a de diversificação produtiva, com vistas a



atingir novos mercados, como por meio da produção de açúcar por antigas destilarias,
pela co-geração de energia elétrica e venda do excedente às concessionárias energéticas
e pela produção de suco de laranja. Por fim, esses autores destacam a estratégia de
especialização da produção de açúcar e de álcool, por meio da automação industrial,
ampliação da mecanização do processo produtivo agrícola e investimentos em
melhoria na logística de transporte da cana do campo para a usina.

A desvalorização cambial de fins de 1999 e a nova política de câmbio flutuante
adotada aumentaram as vantagens competitivas das exportações brasileiras em geral,
não sendo diferente para o açúcar. Entretanto, juntamente com a desregulamentação
do mercado sucroalcooleiro e as condições externas, pode-se creditar à
desestruturação do Proálcool parte substancial da expansão das exportações de açúcar.

Relativamente ao Proálcool, a possibilidade da matéria-prima ser esmaga da
para produzir açúcar ou álcool, reduzindo ou aumentando a parcela da produção
de cada qual em função dos preços de ambos os produtos, acrescenta uma
importante influência na definição dos preços do açúcar no mercado externo.

Conforme Veiga Filho (2002), "veja-se o cenário elaborado por um conceituado
analista internacional, A.c. Hannah, sobre a influência do Brasil no mercado
internacional de açúcar (tradução livre): o Brasil construiu uma poderosa indústria
de álcool no final dos 1970 e início dos 1980 (chamada pelo autor de bomba de
álcool), através da grande expansão da produção de cana-de-açúcar, a qual se usada
para produzir açúcar poderia suprir todo o mercado mundial. Nos anos 1990 a
gradual desregulação do mercado doméstico de álcool levou o país a aumentar a
produção de açúcar, acelerada em 1998 e 1999. E a desvalorização do Real detonou
o gatillho dessa bomba: no início de 1990 a produção brasileira estava por volta de
10 milhões de toneladas e em 1999 havia excedido 21 milhões. As conseqüências
para o mercado mundial de açúcar têm sido, e continuarão a ser, profundas e
danosas. A esse nível de produção o Brasil alcançou uma participação de 25%
nesse mercado, ditando preços ao aumentar ou diminuir sua produção."

Fica claro, pela análise acima, que a desregulação do mercado de álcool pode
provocar impacto no mercado internacional de açúcar. No nível interno, esse
mercado é composto pelo consumo de álcool anidro, misturado à gasolina numa
proporção que variou ao longo do tempo e que atualmente representa entre 20%
a 25% (e que cresce em função do crescimento do consumo de gasolina), e pelo
consumo direto como combustível do álcool hidratado, o qual contava em 1986
com um tamanho que significou 76% na produção e venda de automóveis a álcool.
Chegou a seu mais baixo nível em 1998, com 0,1 % da produção total, iniciando
recuperação em 2001, quando alcançou 1% (Veiga Filho, 2002), evoluindo para
3%no fim de 2002. A partir de 2003, o início da produção comercial de veículos
com motores bi-combustível, que utilizam tanto o álcool como a gasolina, em
qualquer proporção, introduz novo estímulo à demanda de álcool.

Esse baixo resultado, todavia, decorreu tanto da falta de disponibilidade
do combustível em 1989, com conseqüente abalo na credibilidade dos
consumidores sobre o abastecimento futuro, quanto pela mudança do regime
automotivo que retirou gradativamente as vantagens tributárias (ICMS, IPI e
IPVA) dos veículos a álcool e, principalmente, pelo aumento da relação de
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preços álcool/gasolina, que evoluiu de cerca de 65%na década de 80 para acima de
75%durante parte da década de 90, chegando a 85%em 1997 (Veiga Filho, 2002).

Os vários fatores combinados serviram para aumentar a competitividade do
açúcar brasileiro no mercado mundial, com reflexos nos custos finais do produto,
considerados os menores do mundo. Para efeito de comparação, verifica-se que
os custos do açúcar demerara, em valores Fob/t, estão na faixa de US$ 165 para
São Paulo e US$ 200 para o Nordeste, sendo a média para o mundo estimada
entre US$ 320 e 364, enquanto que para os maiores exportadores é estimada
entre US$ 268 e 334. Para o açúcar de beterraba, esses custos chegam a patamares
entre US$ 565 e 7p, na média dos maiores exportadores mundiais (Unica, 2000).

4. Evidências das vantagens brasileiras no mercado externo de açúcar

Evidências para a ascendência brasileira são apresentadas por Veiga Filho
(2000), que utilizou o modelo de parcelas de mercado-, o qual separa as variações
nas exportações em três componentes: o efeito tamanho de mercado, relacionado
a variações na escala do mercado como um todo; o efeito competição, relacionado
a mudanças na competitividade de um país nos mercados considerados; e o efeito
distribuição, relacionado à manutenção da participação em cada mercado individual.

No período considerado, 1993-95 a 1997-99, 14%do aumento das exportações
brasileiras verificadas se referem ao aumento da escala desse mercado, ou seja, um
aumento induzido pela demanda. Por outro lado, 89% relacionam-se ao efeito
competição, que pode estar fortemente associado à melhoria na competitividade desse
produto, principalmente em função dos ganhos obtidos pelas reduções de custos de
produção. Por fim, uma redução de 3%referentes ao efeito distribuição e que pode
estar associada a perdas em parcelas de mercados individuais, antes existentes.

Esses resultados diferem daqueles encontrados por Carvalho et al.
(1988), que analisaram, por meio do mesmo modelo, o período de 1974-77
a 1978-84, no qual o efeito tamanho de mercado é o mais relevante,
explicando 60% das variações nas exportações de açúcar pelo Brasil, com
33% creditados ao efeito competição e 7%ao efeito distribuição. Uma provável
. explicação pode estar na entrada das exportações de São Paulo, que ocorreu
justamente após a desregulamentação dos anos 90, sendo que este Estado
assumiu a principal participação poucos anos depois, dominando, desde então,
por volta de 60% do total exportado, dado seu relativamente mais baixo
custo de produção e outras condições como organização empresarial e
capacitação tecnológica. Talvez isso possa configurar fator de peso na
explicação das diferenças encontradas entre os estudos, apesar da enorme
diferença no mercado mundial entre os períodos analisados.

O papel do efeito competição, que demonstrou ser importante nos anos
que intermediam as décadas de 70 e 80, passou a ser primordial nos anos finais
da década de 90, o que evidencia as transformações estruturais desse segmento
da economia brasileira na direção de melhorias em sua competitividade.

Outra evidência encontrada, conforme Veiga Filho (2001), é aestimativa
do Indicador de Vantagens Comparativas das Exportações (IVCE), calculado

2 Descrição teórica desse modelo pode ser encontrada em Ichikawa (1996) e Canuto et ai. (s. d.).
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como uma razão entre a participação das exportações brasileiras de açúcar sobre
o total das exportações de produtos agrícolas nacionais e a participação das
exportações mundiais de açúcar sobre as exportações mundiais de produtos
agrícolas, o qual, se superior à unidade, mostraria vantagens do produto no
comércio mundial e, se menor que a unidade, desvantagens".

Esses indicadores, calculados para as médias de 1992-94, 1995-97 e 1998-2000,
resultaram nos valores de 2,24, 3,38 e 3,37 respectivamente, mostrando vantagens
comparativas altas e crescentes (embora o resultado do último período tenha sido
prejudicado pela queda nas exportações de quase 50%em 2000, relativamente a 1999).

Assim, constatada a competitividade do açúcar brasileiro, é interessante
analisar até que ponto se pode esperar um domínio predominante e avassalador
do Brasil no comércio mundial de açúcar, tal como afirmou peremptoriamente
Hannah, em citação acima. Para tanto, estimaram-se, a partir da base de dados
da Food and Agriculture Organization (FAO) para o período 1990 a 2001, os
IVCEs de países e regiões competidores do Brasil, selecionado-se, além da DE
- que subsidia suas exportações -, os países que competem diretamente pelo
promissor mercado asiático, seja por condições econômicas seja por condições
naturais de proximidade: Austrália, África do Sul e Tailândia (tabela 7).

Os valores de IVCEs obtidos para o Brasil são crescentes, atingindo, no fim do
período, os mais altos níveis. AAustrália tem uma série mais volátil, o mesmo ocorrendo
com a África do Sul e a Tailândia. Todos, por sua vez, apresentam-se com valores
superiores à unidade, demonstrando ter vantagens comparativas no comércio
mundial, com exceção da DE, que não tem vantagens comparativas no comércio
mundial de açúcar, sendo importante exportador pela elevada carga de subsídios.

Tabela 7 - Indicador de vantagens comparativas das exportações de açúcar, principais
exportadores, 1990-2001

País/bloco 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Austrália 1,70 2,14 1,71 2,37 2,73 3,21 2,61 2,55 3,46 2,91 2,53 1,93

Brasil 1,48 1,79 2,38 3,07 3,02 4,84 4,05 4,06 4,60 5,75 4,38 5,57

UE (15) 0,55 0,61 0,65 0,68 0,70 0,68 0,59 0,67 0,66 0,63 0,72 0,62

Áfricado Sul 3,53 3,61 1,73 1,02 1,43 1,49 2,35 3,72 5,00 4,37 5,48 5,29

Tailândia 3,17 3,18 4,03 3,04 3,67 4,31 4,77 4,40 3,27 3,21 4,12 3,64

Fonte: Elaborado a partir de dados de Food and Agriculture Organization. (2003).

A comparação entre eles, efetuada por meio de teste de semelhança ou
diferenças entre IVCEs médios, conforme Hoffmann et ai. (1977), mostra que
são estatisticamente iguais à média, portanto iguais entre si, novamente co1p exceção
do açúcar proveniente da DE (Tabela 8}. Assim, não se verifica a expectativa de-o
Brasil ser monopolista no mercado de açúcar, podendo-se avançar a explicação de que

3 A formulação teórica e um exemplo de aplicação do rvCE podem ser encontrados em Giurca et ai. (2000).
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seus custos menores não se refletem plenamente em vantagens diferenciais no comércio
mundial, dada uma série de fatores, entre eles a dependência das tradingsna distribuição,
as diferenças de frete entre esses países e a seu favor, e, por fim, a ausência de políticas
públicas e/ou de estratégias de conquista de mercados particularizados.·

País/bloco 1990/95 1996/01 Teste (1)

Austrália 2,31 2,27 igual

Brasil 2,76 4,81 igual

DE (15) 0,65 0,60 diferente

África do Sul 2,13 3,82 igual

Tailândia 3,57 4,21 igual

Média 2,28 3,14 -

Tabela 8 - Indicadores médios das vantagens comparativas nas exportações de açúcar
e testes das médias, principais países, 1990/95 e 1996/2001

(1) IÚVel de significância de 5%.

5. Considerações fmais

O mercado mundial de açúcar passou por uma série de mudanças nas últimas
décadas do século XX, que resultaram em acentuado crescimento do consumo e da
produção, com alteração na ordem dos principais países produtores e participantes
do comércio internacional. O Brasil foi um agente ativo dessas mudanças, tornando-
se o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar e álcool e o maior exportador
de açúcar bruto. Além disso, o Brasil vem incrementando, aceleradamente, suas
exportações de açúcar refinado, que apresentam maior valor agregado.

Várias foram as razões que levaram o Brasil à atual posição de destaque
no mercado mundial. A utilização do modelo de parcelas de mercado indicou
que, no período 1993-95 a 1997-99, o principal efeito constatado foi o efeito
competição, incorporando melhoria na competitividade decorrente de reduções
nos custos de produção. Essa conclusão é reforçada pelos resultados decorrentes
do cálculo de indicadores de vantagens comparativas das exportações de açúcar
que apontam a existência de vantagens comparativas brasileiras elevadas e
crescentes no período 1992-94 a 1998-2000.

Esses resultados poderiam confirmar as análises que sugerem vir a ser o
Brasil, potencialmente, um monopolista no mercado mundial do açúcar.
Entretanto, a igualdade no teste das médias dos indicadores de vantagens
comparativas das exportações dos principais países exportadores de baixo custo
de produção não respalda essa suposição. Isso sugere que os menores custos de
produção do açúcar brasileiro são, parcialmente, anulados por fatores logísticos
como a dependência das tradings distribuidoras e as diferenças de fretes no
transporte aos centros consumidores. '-

Na medida em que o Brasil consiga estabelecer uma política pública de
incentivo à conquista de mercados, com estratégias específicas, a ascendência
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brasileira no mercado mundial de açúcar pode se consolidar e contribuir para o
crescimento do saldo positivo da balança comercial do agribusiness brasileiro.
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A agenda brasileira nas
negociações agrícolas da Rodada

de Doha da OMe

Marcos Sawaya ] ank e Leandro Rocha de Araújo'

Resumo: A agricultura ocupa posição de destaque nas negociações
comerciais internacionais, em virtude da grande sensibilidade do
setor em quase todos os países do mundo e, em especial, no caso de
grandes exportadores de commodities como o Brasil. O presente
trabalho traz uma leitura crítica do Acordo Agrícola da Rodada
Uruguai, destacando os avanços obtidos em cada um dos três grandes
pilares do Acordo (acesso a mercados, apoio interno e subsídios à
exportação). O artigo também discute o atual estágio das negociações
da Rodada de Doha da OMC, sob a perspectiva dos diversos grupos
de interesse envolvidos. Finalmente, são discutidos cenários e
estratégias alternativas para o Brasil, destacando o mundo ideal e as
opções factíveis. Conclui-se que o Brasil não pode perder o momento
do processo de negociação da OMC, com a adoção de posições
pró-ativas de liderança mais efetiva na condução das negociações
pela liberalização agrícola.

Palavras-chave: OMC, negociações agrícolas, agricultura, modalidades,
grupos de interesse, alternativas, Brasil.

1. Introdução

O próximo mês de setembro, em Cancun (México), será realizada a V
Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). Há
uma grande expectativa quanto ao resultado das negociações, tendo em vista
os impasses existentes entre os membros da organização. A principal
dificuldade reside nas negociações agrícolas, tema de grande sensibilidade
para quase todos os seus membros.

O tema agrícola envolve debates delicados em temas como barreiras tarifárias
e não-tarifárias, subsídios domésticos, competitividade das exportações,
biotecnologia e outros, com posições divergentes dos membros e, por diversas
vezes, antagônicas, sempre tendo como pano de fundo a busca de maior

* Marcos Sawaya Jank é profes or associado da FEA- USP e Presidente do Instituto de Estudos do Comércio
e egociações Internacionais (Icone). Leandro Rocha de Araújo é rnesrrando em Direito Internacional
pela USP e pesquisador do Icone. Os autores expressam seus pontos de vista em caráter pessoal. Endereço
para correspondência: Av. General Furtado do ascimento, n? 740jcj. 81, São Paulo-SP, CEP: 05465-070.
E-mail: msjank@iconebrasil.org.br
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liberalização do setor. Para que se possa compreender o estágio atual das
negociações, este trabalho começa com um breve histórico da regulamentação
do tema no âmbito da OMC. Em seguida, são estudadas as modalidades de
obrigações estabeleci das no Acordo sobre Agricultura da OMC, aprovado
ao fim da Rodada Uruguai, bem como os diversos grupos de interesse
presentes nas negociações agrícolas. Por fim, serão analisadas as alternativas
ideais e factíveis para as negociações de Doha, de acordo com as variáveis
presentes às vésperas da reunião de Cancun.

2. A regulamentação da agricultura na OMe

A regulamentação do comércio internacional surgiu em 1947, com a
aprovação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). Este acordo
conferiu uma disciplina jurídica para o comércio internacional de bens,
deixando de fora, contudo, o comércio agrícola, uma vez que a ele eram
aplicáveis diversas derrogações ou exceções às obrigações do Acordo Geral.
Isto fez com que a agricultura não estivesse sujeita aos objetivos centrais de
liberalização do sistema multilateral de comércio, ficando os Estados mais
protecionistas aptos a aplicar uma série de barreiras comerciais distorsivas ao
comércio sem que, com isso, sofressem qualquer sanção.

Apenas na oitava rodada de negociações multilaterais, a Rodada Uruguai
(1986-1994), é que começaram discussões acerca do tratamento e efetiva inclusão
do tema agrícola no sistema. Duas posições antagônicas se confrontaram durante
a rodada: o grupo liberal, comandado pelos Estados Unidos, com apoio dos
países do "Grupo de Cairns" I, e o grupo protecionista, comandado pela União
Européia com apoio do Japão, Coréia do Sul, Suíça, Noruega e mais alguns
países. Passados oito anos de fortes desacordos, principalmente na modalidade
de acesso a mercados, decidiu-se pela transformação de barreiras quantitativas
em equivalentes tarifários, por meio do método denominado "tarificação" e
pela consolidação e redução média dessas tarifas em 36% (com no mínimo 15%
por linha tarifária)? Para os países em desenvolvimento, foi conferido um
tratamento especial e diferenciado 3, com a determinação de uma redução média
de 24%, com um mínimo de 10% por linha tarifária.

o Grupo de Cairns é um grupo de 18 países exportadores agrícolas. Foi criado em 1986, na cidade de Cairns
(Austrália), antes do início da Rodada Uruguai. É composto por África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia,
Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia,
Paraguai, Tailândia e Uruguai. Esses países detêm cerca de um terço das exportações agrícolas mundiais e
apresentam uma atuação ativa nas questões sobre liberalização internacional dos mercados agrícolas.

2 Linha tarifáría é a representação precisa e detalhada de um produto dentro do sistema harmonizado (SH).
Estas linhas estão harmonizadas internacionalmente quando representadas até 6 dígitos. Todavia, elas podem
ser utilizadas e difundidas pelos países em níveis superiores a 6 dígitos, não havendo, neste caso, essa
harmonização internacional de nomenclaturas. Assim, acima de 6 digitos do SH as tarifas não são comparáveis
internacionalmente.

3 Tratamento especial e diferenciado é aquele conferido aos países em desenvolvimento, por meio de concessões
comerciais não-recíprocas e disciplinas e obrigações específicas no que se refere ao sistema multilateral de
comércio. O tratamento especial e diferenciado tem por finalidade incentivar esses países em seus processos
de industrialização e desenvolvimento econômico, levando-se em consideração inclusive a sua incapacidade
material de concorrer com os países desenvolvidos em igualdade de condições.
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Com a aprovação do Acordo sobre Agricultura, que entrou em vigor em 1. o

de janeiro de 1995, houve, pela primeira vez, uma fixação de regras de comércio
para o setor", que refletiam basicamente um acordo assinado a portas fechadas
pelos EUA e a União Européia na reunião de Blair House em 1993. O Acordo
Agrícola trouxe uma série de conquistas para os países favoráveis à regulamentação
do setor, dentre elas: submissão do setor agrícola às normas do GATT; pequena
redução dos subsídios às exportações e do apoio doméstico aos produtores;
tarificação; consolidação e redução de todas as tarifas; e garantia de acesso mínimo
ou corrente' para produtos antes bloqueados pelo elevado nível de proteção,
longe ainda do ideal de livre comércio, mas melhor que a situação anterior. Nele
foram definidas as três grandes modalidades ou "pilares" das negociações agrícolas:
acesso a mercados, apoio interno e subsídios à exportação.

O item "acesso a mercados" refere-se ao grau de abertura de determinado
mercado aos produtos estrangeiros, o que, segundo o acordo, deveria ser
ampliado, ou seja: as barreiras ou restrições comerciais deveriam sofrer redução.
Nesse contexto, ressalte-se que as restrições de acesso podiam se dar, antes da
Rodada Uruguai, de diversas formas, tais como restrições quantitativas, preços
mínimos de importação, direitos variáveis sobre importações, licenças de
importação discricionárias e restrições voluntárias à exportação.

O segundo pilar é o "apoio interno", também chamado de subsídios
domésticos, o qual se refere às medidas adotadas pelos governos e que têm por
finalidade conferir um auxílio-proteção ao produtor nacional, por meio de
subsídios ao preço de mercado ou de pagamentos diretos do governo. O Acordo
Agrícola da Rodada Uruguai estabeleceu, na parte IV do Anexo 2, uma série de
categorias para enquadrar as políticas de apoio interno aos produtores
agrícolas. Posteriormente, a doutrina dividiu por caixas? os diferentes

4 Segundo os Professores Trebilcock e Howse, "The Uruguay Round Agreement on Agriculture marks a vital
turning point with respect to the regulation oftrade in agricultura! commodities. Implementing the Agreement,
and particularly its complex disciplines on domestic policies, will be a major challenge for the Wl'O, (... )
Ultirnately, however, the full potential of the Agreement will only be realized if citizens view the Uruguay
Round liberalization of trade in agriculture, not as a damage control exercise or a concession to the
unreasonable demands of others, but rather as a promising new beginning." Trebilcock e Howse. Tbe
Regulation of International Trade, p. 269-270.

5 "Acesso corrente" é o compromisso firmado ao fim da Rodada Uruguai para aqueles produtos que, durante
o período base de 1986 a 1988, detinham um nível de importação superior a 3% do consumo doméstico.
Nesse contexto, os países pactuantes comprometeram-se a não reduzir o seu nível corrente de acesso a
mercado. Já "acesso mínimo" é o compromisso firmado ao fim da Rodada Uruguai, no qual os futuros
membros da aMe se comprometeram a garantir um nível de acesso mínimo a seus mercados para bens
importados correspondente a 3% do consumo doméstico (calculado entre os anos de 1986 e 1988). Ficou
ainda acordada a elevação desse valor para 5% até o ano 2000, no caso dos países desenvolvidos, e 2004, no
caso dos países em desenvolvimento.

6 Os subsídios à agricultura são classificados em três caixas: amarela (acionáveis), verde (não-acionáveis) e azul
(temporariamente não-acionáveis), A caixa amarela compreende as políticas de apoio interno capazes de
distorcer o comércio agrícola internacional e que estão sujeitas a limites de uso global de subsídios durante
um período de tempo determinado, assim como a acordos de redução. Já a caixa verde é utilizada para
qualificar as medidas de apoio interno que não distorcem (ou distorcem minimamente) o comércio agrícola.
Esta forma de apoio está isenta do compromisso de redução, mas não pode estar vinculada a nenhum tipo de
garantia de preços aos produtores. Por fim, a caixa azul compreende formas de apoio interno capazes de
distorcer o comércio internacional que são, porém, isentas de compromissos por estarem relacionadas a
programas de limitação da produção agropecuária.
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tipos de apoio à agricultura oferecido pelos governos, sendo classificadas
em caixa amarela (acionáveis), azul (temporariamente não-acionáveis) e
verde (não-acionáveis).

a terceiro e último pilar de compromissos específicos é denominado
"subsídios à exportação". Quando de sua negociação inicial no Acordo sobre
Agricultura, foram estabelecidas reduções para os países desenvolvidos no
montante de 36% para o valor e 21% para o volume exportado, durante o
período de 6 anos, com base nos níveis de 1986-1990. Para os países em
desenvolvimento, foi conferido um tratamento especial e diferenciado, tendo
sido estabelecido um patamar de redução de 24% para os gastos e 14% para
o volume, em um período de 10 anos.

Por outro lado, o Acordo sobre Agricultura estabeleceu diversas
exceções às obrigações de redução, dispostas no artigo 6. o e no anexo
2, com destaque para os subsídios em investimento nos países em
desenvolvimento, os pagamentos diretos relativos a programas de
limitação de produção (caixa azul) e apoio doméstico não-específico,
o qual não poderia exceder 5% do valor da produção agrícola total no
país (10% para os países em desenvolvimento). a processo de tarificação
produziu os chamados picos" e escaladas tarifárias". Foi também prevista
uma Medida de Salvaguarda Especial para os produtos agrícolas. Neste
caso, quando a produção doméstica de um membro fosse duramente
atingida pela entrada de produtos estrangeiros, o Estado importador
poderia adotar medidas de salvaguarda especial, o que se daria por
meio da imposição de uma tarifa adicional incidente nos produtos
im p o rt ados, a fi m d e r e sg u ar d a r seu s p r o d u t o r e s in t e r nos da
concorrência internacional.

a Acordo sobre Agricultura, em seu artigo 13, estabeleceu a "cláusula de
paz", que é um instrumento que prevê que as medidas de apoio interno adotadas
pelos membros da aMC temporariamente não poderão ser acionadas com base
no Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias da aMC, estando tais
medidas isentas de ações baseadas na anulação e limitação de beneficios e
concessões tarifárias, dentro do Órgão de Solução de Controvérsias. Está em
vigor desde 1.o de janeiro de 1995, com duração prevista de 9 anos, chegando
a seu termo final no fim de dezembro de 2003.

Já o art. 20, "caput", do Acordo sobre Agricultura, dispôs que as
negociações para a continuidade do processo de redução de apoio e proteção
seriam retomadas um ano antes do final do período de implementação, o que
ocorreu em 2000. No referido ano, os membros iniciaram as negociações,

7 Picos tarifários são tarifas extremamente elevadas aplicadas sobre a importação de um determinado produto.
Não há consenso a respeito do nível considerado como pico tarifário, mas várias autoridades sugerem quaisquer
tarifas superiores a 15%.

8 Escalada Tarifária é uma prática que consiste na cobrança de tarifas que tendem a aumentar na medida em
que o processo de produção incorpora valor aos produtos, ou seja, produtos brutos sofrem tarificações
reduzidas, bens intermediários sofrem tarificações um pouco mais elevadas e bens finais, de alto valor agregado,
sofrem tarifas elevadas.
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com grande diversidade de opiruoes e interesses dos membros da aMC,
expressados nas reuniões que não estabeleceram agenda e timing definidos.

Em 2001, com a aprovação da Declaração Ministerial de Doha, ao fim da
V Conferência Ministerial, foram estipulados objetivos explícitos a serem
perseguidos pelos membros, bem como foi fixado o prazo de janeiro de 2005
para conclusão das negociações. Para favorecer as negociações agrícolas
multilaterais no período de fixação de métodos e modalidades que antecede a
reunião de Cancun, o embaixador Stuart Harbinson, presidente da Sessão
Especial sobre Agricultura da aMC, elaborou um draft9 com o intuito de
orientar as discussões e tentar acomodar as principais posições apresentadas
em Genebra no último ano, fixando o que se poderia chamar de "ponto central"
das várias posições adotadas. Todavia, não foi atingido consenso a respeito da
proposta, o que inviabilizou o cumprimento do prazo determinado.

Para os membros mais liberais, como o Brasil e os países do Grupo de
Cairns, a proposta foi considerada bastante tímida em relação a pontos
cruciais, como acesso a mercados (redução de tarifas e melhoria do sistema
de quotas tarifárias) e apoio interno (redução dos cortes na caixa amarela),
o que gerou insatisfação.

O único ponto considerado satisfatório pelos países do Grupo de Cairns
referiu-se à competitividade das exportações, com a proposta de total
eliminação dos subsídios à exportação. Por outro lado, a União Européia
considerou a proposta de Harbinson por demais ousada, dificultando assim
o estabelecimento de um consenso mínimo sobre as modalidades da
negociação, razão pela qual há grande insegurança sobre o sucesso da
reunião de Cancun, com o impasse agrícola contaminando as demais áreas
de negociação 10. Entretanto, deve-se ressaltar um ponto positivo relativo
ao documento proposto por Harbinson. Embora não tenha sido objeto de
consenso pelos membros da aMC, não foi por eles repudiado e deixado
de lado, o que mostra a possibilidade de sua utilização como ponto de
partida para as negociações.

3. Os grupos de interesse nas negociações agrícolas

No decorrer das negociações agrícolas multilaterais, restou bastante
evidente a divergência de interesses e posições dos mais diversos países, com
destaque para posições mais conservadoras demonstradas por alguns,
enquanto outros pugnavam por uma liberalização mais efetiva do setor. a
mapa abaixo classifica os diversos grupos segundo o interesse na promoção
de uma maior liberalização agrícola:

9 WTO, TN/AG/W/l/Rev. 1, março de 2003.
10 Uma das bases da negociação multilateral é o conceito de "single undertak.ing" (ou compromisso único),

que consiste na negociação de um único pacote de objetivos, ou na negociação de vários objetivos de forma
única. Na prática, implica que enquanto não houver definição para algum dos pomos negociados, nada
estará acordado ou decidido. Trata-se de uma inovação institucional que permitiu superar problemas de
reciprocidade dentro do sistema multilateral de comércio.
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Mapa 1 - Agricultura: Grupos de Interesse na OMC
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Fonte: Ícone.

No primeiro grupo, denominado "liberais por convicção", encontram-se
os países do Grupo de Cairns (entre eles o Brasil), os quais, pela grande
competitividade agrícola atingida, buscam uma real e efetiva liberalização da
agricultura no comércio mundial. Dependem, assim, da eliminação de proteções
e subsídios conferidos ao setor, para que possam aproveitar a vantagem
competitiva de que dispõem.

No segundo grupo, os "liberais na retórica", estão os EUA, que
propugnam, em foros multilaterais de comércio como a OMC, pela fixação
de regras para a liberalização do setor agrícola. Contudo, paradoxalmente
ao discurso adotado, praticam no ambiente doméstico políticas extremamente
protecionistas, por possuírem na agricultura um setor politicamente sensível,
como pode ser verificado pela análise dos picos e quotas tarifárias
estadunidenses, assim como pela Farm Bill 2002, lei agrícola que prevê a
concessão de elevados subsídios de preço aos produtores norte-americanos
sem qualquer mecanismo de controle de oferta, o que traz conseqüências
danosas para os concorrentes agrícolas internacionais.

Entre os grupos existentes, podem ser encontrados ainda os protecionistas
tradicionais, dentre os quais destacam-se a maioria dos países da Europa ocidental,
o Japão e a Coréia do Norte. Nestes países a agricultura é um setor politicamente
sensível, protegido por picos e quotas tarifários "seletivos", bem como por
múltiplas barreiras não-tarifárias.

62 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(3), jul.2003



Em quarto lugar, estão os países que dependem de tratamentos
preferenciais de comércio!' para as suas principais commodities exportadas.
Neste grupo, destacam-se os países ACp12

, EBN\ entre outros. Tais países
têm se alinhado politicamente aos países desenvolvidos, em razão da sua
dependência por acordos preferenciais de comércio. Além disso, muitos deles
costumam aplicar altas tarifas, que são um importante elemento de
arrecadação fiscal. Outros são "importadores líquidos de alimentos", com
forte dependência por importações subsidiadas.

Trata-se, assim, de uma aliança complicada entre os países mais ricos e
mais pobres do mundo, contra os mais competitivos. Ou seja, os países ricos
acenam com a concessão de "privilégios especiais" a países pequenos e/ou
muito pobres, tais como a definição de grupos de produtos que ficariam de
fora das regras multilaterais (p. ex. isenção de tarifas e cotas), a fim de atrair
a simpatia de dezenas de países pequenos não-competitivos. Em outras
palavras, um "saco de privilégios" para uns, que vira um "saco de maldades"
para quem se tornou competitivo.

o quinto grupo estão os grandes países em desenvolvimento,
também chamados "países-baleia", nos quais podem ser encontradas
posturas oscilantes, às vezes liberais, às vezes protecionistas. Os maiores
expoentes desse grupo são China, Índia, Paquistão, Bangladesh e,
futuramente, a Rússia e a Ucrânia. Tais países costumam rejeitar a
liberalização do acesso aos seus mercados por meio de elevadas tarifas,
quotas, barreiras técnicas e ou tras.

Em que pese a realização do processo de tarificação da Rodada Uruguai,
as distorções ao livre comércio agrícola ainda encontram-se em grande parte
relacionadas às barreiras tarifárias, posto que os problemas relacionados a
acesso dizem respeito a todos os países, inclusive os desenvolvidos, enquanto
os subsídios são utilizados de forma distorsiva por cerca de apenas duas
dezenas de países no mundo.

Sob esta perspectiva, pode-se verificar no gráfico a seguir que os maiores
problemas relacionados a acesso agrícola não estão nos EUA e na União Européia,
que possuem tarifas médias baixas (menos de 30%), mas sim no sul da Ásia (que
chega a 110%) e na África Sub-saariana (78%), regiões que impõem as tarifas
médias mais elevadas do planeta:

11 Tratamento preferencial representa uma exceção à regra da nação-mais-favorecida (NMF). Ele permite um
tratamento mais favorável que o registrado no acordo final da Rodada Uruguai, sendo o tratamento mais
benéfico oferecido discricionariamente e de forma unilateral. Pode estar amparado por acordos de integração
(art. x,'{JV do GAIT) ou por acordos como o Sistema Geral de Preferências - SGP. Pode ser traduzido por
reduções de níveis tarifários, condições mais favoráveis em processos de licenciamento de importações,
condições especiais de cornercialização, etc,

12 O Grupo de países ACP é composto por 77 países da África, Caribe e Pacífico, formado por ex-colônias dos
países membros da União Européia. Os países da ACI' recebem da União Européia tratamento preferencial
e outras formas de assistência, conforme estipulado pelos Acordos de Lomé e de Cotonou.

13 O EBA -" Everythi1lg but Arms"("Tudo exceto armas") foi um plano de ação adotado pela União Européia
em 2000 para proporcionar aos países pobres livre acesso ao mercado europeu relativo a todos os bens e
serviços, com a exceção de armas. O plano permite livre acesso ao mercado europeu para 48 países de menor
desenvolvimento relativo, dos quais 39 são do Grupo ACI'.
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Gráfico 1 - Médias e medianas tarifárias da Agricultura
(tarifas consolidadas na OMC)
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Fonte: Gibson, P. et alli. Profiles ofTariffs in Global Agricultural Markets. Econornic Research Service,
USDA. Agricultural Economic Report, 796.

Ocorre que não se pode falar em tarifas médias sem também levar em
consideração as tarifas medianas. Isto por uma razão muito simples. Se a
tarifa média é alta e a mediana baixa, fica evidente a existência de uma
distribuição assimétrica de tarifas, o que pode indicar a existência de picos
tarifários que puxam a média para cima. Estes são normalmente utilizados
para proteger produtos sensíveis!", por meio da imposição de tarifas
elevadíssimas aplicadas de forma cirúrgica. Não é preciso dizer que o Brasil
foi (e ainda é) um dos países mais afetados por esse tipo de proteção,
sofrendo os produtos brasileiros nos principais mercados mundiais tarifas
que podem chegar a 350%.

Assim, quando a mediana encontra-se muito abaixo da média, presume-
se a existência de picos tarifários. Nesse caso, algumas tarifas elevadíssimas
incidentes sobre produtos sensíveis são compensadas por uma grande
quantidade de tarifas baixas.

Já se os valores da média e da mediana forem próximos e reduzidos,
como ocorre no caso do Mercosul, isto demonstra que a abertura deu -se
se forma uniforme, sem a existência de picos tarifários. O gráfico a seguir
ilustra essa realidade:

14 Os produtos sensíveis são aqueles que possuem grande sensibilidade a fatores exógenos, que podem prejudicar
sua produção e comercialização. Do ponto de vista do exportador, podem ser definidos como aqueles que
respondem por uma grande porcentagem das exportações totais de um país qualquer e que sofrem altas
barreiras de importação por parte de outros países. Já do ponto de vista do produtor doméstico, são aqueles
em que o país importador é pouco competitivo na sua produção e, portanto, a livre entrada desse produto
importado pode causar prejuízos e tornar desinteressante a sua produção doméstica.
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Gráfico 2 - Distribuição das Tarifas
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Fonte: Ícone.

Para uma análise quantitativa dos picos tarifários, pode-se observar na análise
da tabela a seguir que, nos EUA, alguns produtos sofrem tarifas muito superiores
à média, as quais vão de 30% a 350%, como efetivamente ocorre com lácteos,
açúcar, fumo, suco de laranja e amendoim. Já na UE, alguns produtos podem
sofrer tarifas máximas que vão de 30% a 252%, como açúcar, banana, carne,
cereais, lácteos e azeite de oliva. Por outro lado, a tarifa máxima do Mercosul
não ultrapassa os 35%, não havendo a incidência de picos tarifários como nos
mercados mais protegidos. Mais uma vez, é extremamente relevante a análise da
diferença entre as tarifas médias e medianas.

Tabela 1 - Comparação do Perfil Tarifário (2000)

SH 8-dígitos (MFN) Agrícola Industrial

Mercosul EUA UE-15 Mercosul EUA UE-15

Média (%) 12,5 10,6 18,3 12,8 4,5 4,7

Mediana (%) 13,0 3,5 7,7 14,0 3,0 3,7

Desv. Padrão (%) 5,7 29,5 24,5 6,9 5,8 4,4

Max. (%) 32,0 350,0 252,0 35,0 58,4 26,0

LinhasTarifárias(nr) 934 1.736 2.079 8.314 8.440 10.700

Tarifas Zero (nr) 79 372 845 297 2.766 2.314

Acimade 30 % (nr) 1 120 362 20 63 -

Fonte: Hemispheric Database ofthe Amcricas, TIW S, COMEXT, AMAD.

Desse modo, as altas tarifas aplicadas a produtos pontuais dos países mais
competitivos acabam por inviabilizar sua entrada nos mercados dos primeiros,
fazendo do tema "acesso a mercados" um dos primordiais da pauta de negociações.
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Não basta simplesmente reduzir as tarifas médias, mas sim extirpar definitivamente
as distorções ocasionadas pela utilização de artificios desleais ao livre comércio,
como picos tarifários e escaladas tarifárias.

Outro ponto importante de análise refere-se aos subsídios
internos conferidos aos produtores agrícolas. Como se vê pelo gráfico
abaixo, o grupo das economias desenvolvidas (UE, Japão e EUA)
novamente lidera o ranking dos países protecionistas quando o tema
é "apoio interno". O indicador da OCDE denominado Estimativa de
Subsídio ao Produtor (Producer Support Estimate - PSE) é uma
estimativa básica da proteção e apoio à agricultura que calcula o valor
monetário bruto anual transferido pelo governo e pelos consumidores
para os produtores agrícolas.

Gráfico 3 - Estimativa de Subsídio ao Produtor
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Fonte: OCDE 2002.

4. Alternativas ideais e possíveis no atual estágio das negociações agrícolas

Em virtude de ter atingido um nível extraordinário de competitividade
internacional em diversos produtos agropecuários, o Brasil, junto com seus
parceiros do Grupo de Cairns, vem apresentando propostas bastante liberais
para as negociações agrícolas. Conforme mencionado, a inserção internacional
do País nessa área é afetada por dois grupos distintos de problemas: dificuldades
de "acesso a mercados" e enormes volumes de "subsídios" concedidos por
governos dos países desenvolvidos. Tais problemas acabam por artificialmente
reduzir, ou mesmo retirar, a vantagem competitiva dos produtos brasileiros.

Desde o século XVIII, várias gerações de economistas demonstraram os
beneficios do livre comércio para o bem-estar das nações. A Teoria Econômica
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mostra que a solução ideal, denominada "first best", seria o desmantelamento
generalizado de todas as barreiras ao comércio em todos os países do mundo.
Assim, se as negociações internacionais produzissem uma tarifa máxima
aplicada sobre a agricultura de, digamos, 25%, todos os problemas poderiam
ser resolvidos ao mesmo tempo. De fato, uma tarifa máxima baixa resolveria
o problema das quotas, picos e escaladas tarifárias, dos subsídios à
exportação e do apoio governamental via elevados preços garantidos de
forma simultânea. Em outras palavras, a abertura tarifária geral e irrestrita
do mercado agrícola mundial levaria a uma inexorável aproximação dos
preços domésticos aos preços internacionais, inviabilizando políticas de
subsídio às exportações, de preços garantidos, quotas e outras medidas
equivalentes. Esse seria o "mundo ideal". Essa tarifa poderia ser obtida,
por exemplo, por meio da aplicação da chamada "Fórmula Suíça", que
consiste basicamente em uma grande redução das tarifas elevadas
acompanhada de pequenas reduções das tarifas menores.".

O sistema GATT-OMC persegue essa meta de liberalização
generalizada dos mercados desde o fim da 2. a Guerra Mundial, seguindo
o lema "paz, democracia e livre comércio", que marcou a construção das
instituições multilaterais depois do desastre provocado pelo totalitarismo
e excesso de protecionismo. Contudo, nos quase 60 anos de vigência do
sistema, o que temos observado é a amarga realidade do "second best",
que se faz por meio de aberturas econômicas desiguais, em que os países
seguem a regra de ser liberais nos itens da agenda em que são eficientes e
protecionistas nos itens em que não o são. É daí que emergem as chamadas
"coligações de geometria variável" da Organização Mundial do Comércio
(OMe), onde em certos temas o Brasil atua juntamente com os EUA
contra a União Européia (UE) e o Japão (agricultura, por exemplo), e em
outros atua aliado aos últimos contra o primeiro (regras para uso do
antidumping, por exemplo).

As disciplinas criadas no sistema multilateral de comércio resultam
dessas alianças ofensivas e defensivas que se formam em torno de cada tema,
com peso especial para os interesses das nações comercialmente mais
poderosas. O sistema sempre foi lento, complicado e desigual, exatamente
como o "mundo real". É preferível, porém, contar com a OMC que com a
sua alternativa, a "lei da selva", do cada um por si, com diferentes
capacidades de discriminar os parceiros. A OMC é o juiz míope que tenta

15 A Fórmula Suíça é uma maneira de harmonizar a estrutura tarifária por meio de um processo de corte linear
de todas as tarifas de um país. Dessa forma, permite-se a redução significativa dos picos tarifários e escaladas
tarifirias em relação a tarifas mais baixas, pois esta fórmula corta drasticamente as tarifas mais altas, sendo
que as tarifas mais baixas sofrem cortes menores. ua fórmula algébrica é Tf = (Ti* A)/ (Ti + A), onde "TP'
é a tarifa final, "Ti" a tarifa inicial e "A" um parârnetro (a ser definido) que representa a tarifa final máxima
desejada. Assim, quanto maior o "Ti", maior a tendência de "TP' atingir "A" (tarifa desejada). Por exemplo,
se A=25, todas as tarifas do país serão reduzidas a valores entre O e 25%. Portanto, a aplicação da Fórmula
Suíça cortaria todos os picos tarifários para valores iguais ou abaixo de 25%.

A agenda brasileira nas negociações agrícolas da Rodada de Doha da OMe, Marcos Sawaya [ank ... , p. 57-70 67



apitar uma partida com jogadores de diferentes tamanhos e capacidades de
briga, que vão continuar jogando com ou sem regras.

Diante das complexidades e dificuldades encontradas no foro
multilateral, quase todos os países do mundo resolveram seguir o exemplo
da União Européia e passaram a buscar uma terceira opção (third best), que
seria a ampliação de "acesso a mercados" via acordos regionais e bilaterais
de comércio, deixando os temas sistêrnicos!", como subsídios, para
negociação na OMe. Ressalte-se que hoje há quase 200 acordos comerciais
dessa natureza registrados e outros 80 em gestação. O grande problema da
"terceira opção" é que cada um desses acordos tem sempre um componente
de criação de comércio e investimentos para quem participa do clube e de
desvio de comércio para quem fica de fora. É isso que o Brasil precisa ter
em mente quando negocia um acordo dessa natureza: o custo de participar
versus o custo de não participar de cada alternativa. A essência dessas
negociações todas é conseguir visualizar os seus lucros e perdas potenciais
de forma interconectada e dinâmica.

Diante desse cenário, podem ser tiradas algumas conclusões acerca das
modalidades e alternativas atuais para as negociações agrícolas. A melhor
opção para a agricultura brasileira seria uma abertura generalizada na Rodada
de Doha da OMe, pela via tarifária e não-tarifária. A segunda melhor
alternativa seria liberalizações parciais de tarifas e quotas tarifárias em Doha,
dentro do mundo do possível, acopladas a maiores disciplinas em termos de
redução de subsídios, com compromissos estabelecidos por produto, evitando
as múltiplas "exceções" e "válvulas de escape" criadas no Acordo Agrícola
da Rodada Uruguai. Trata-se, nesse caso, de ampliar o "acesso" de forma
não-ideal, no mundo do factível, par e passo com disciplinas muito mais
rígidas e efetivas em "subsídios". É importante, por exemplo, desvincular
completamente os subsídios da quantidade produzida, a partir da aplicação
do conceito de "full decoupling" dos pagamentos.

A terceira opção, sem dúvida a menos interessante, mas talvez a única possível,
seria entrar para valer no jogo dos acordos preferenciais e bilaterais que estão
explodindo pelo mundo (CCthirdbest)j. Nesse caso, a negociação multilateral seria
concentrada em disciplinas na área de subsídios, deixando o tema "acesso" para as
esferas regional e/ou bilateral. Essa seria uma visão pragmática, que aceitaria um
acordo pouco ambicioso na OMe desde que o País conseguisse acesso via Alca,
acordo com a UE ou em qualquer outra frente regional ou bilateral.

16 Há um princípio segundo o qual temas sistêmicos como subsídios agrícolas seriam melhor negociados no
âmbito multilateral. Isto porque, ao reduzir os subsídios internos e os de exportação, o Estado estará afetando
de maneira geral seu nível de produção interna, bem como seu regime interno de preços, beneficiando todos
os países do mundo, de forma generalizada. Assim, nos temas sisrêrnicos há o problema do free rider, o que
faz com que os mesmos sejam mais facilmente negociados na esfera multilateral. Outros temas sistêmicos
como investimentos, propriedade intelectual e meio ambiente têm as mesmas características; e deveriam ser
preferencialmente negociados na OMe. Já o mesmo não ocorre com tarifas e barreiras não-tarifárias, que a
rigor podem ser negociadas caso a caso, e por isso são temas não-sistêmicos, que podem mais facilmente ser
negociados nos níveis regional, subregional e bilateral.
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Enfim, há um vasto menu de possibilidades nesse momento. O
importante é o Brasil não perder o momentum do processo. Compete ao
governo e à sociedade brasileira procurar adotar posições pró-ativas na
condução das negociações pela liberalização do setor agrícola exercendo
de maneira efetiva o papel de liderança natural que se espera do Brasil na
matéria. A liberalização somente será possível se os negociadores
brasileiros estiverem sensíveis às verdadeiras necessidades e demandas dos
setores mais competitivos da economia brasileira, buscando efetivar
acordos que ampliem o comércio total, a entrada de investimentos
internacionais, a modernização do parque tecnológico e principalmente
a geração de empregos e renda.
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o papel do sistema de solução de
controvérsias do Mercosul no

processo de integração

Celso Lafer*

Resumo: O desenvolvimento do direito internacional econômico
tem origem na necessidade de administrar a crescente integração
dos Estados no campo econômico. Na perspectiva grociana da
realidade internacional de "racionalização de comportamentos
sociais", a institucionalização de sistemas jurisdicionais de solução
de controvérsias tem papel fundamental na medida em que
possibilitam a superação das diferenças naturais dos atores em cena.
No caso do Mercosul, o sistema instituído pelo Protocolo de
Brasília, de 17 de dezembro de 1991, tem se revelado da maior
importância e um mecanismo bem sucedido. É importante ressaltar
que as controvérsias têm se concentrado na questão relativa ao
acesso a mercados e às restrições não-tarifárias ao comércio
intrazona, muito embora tais contenciosos tenham surgido com o
aprofundamento dos compromissos de liberalização comercial. O
Protocolo de Olivos, assinado em fevereiro de 2002, introduziu
modificações no sistema que refletem uma opção por parte dos
Estados- Partes pelo adensamento da juridicidade do Mercosul e
pela consolidação da integração. Com isso, o sistema de solução
de controvérsias do Mercosul ganha a credibilidade e a efetividade
que garantem êxito ao processo de integração.

Palavras-chave: Mercosul, integração, sistema de solução de
controvérsias, acesso a mercados, liberalização do comércio.
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Como já tive oportunidade de ressaltar anteriormente", a tendência à
codificação e ao desenvolvimento progressivo do direito internacional econômico
deriva da necessidade de administrar a crescente interação dos Estados no campo
econômico, a fim de evitar que choques de interesses específicos possam acarretar
conflitos generalizados em detrimento do interesse comum, consubstanciado
no adequado funcionamento do sistema de comércio internacional. Trata-se,
assim, da consagração de uma leitura grociana da realidade internacional, num
processo que é, a um tempo, conseqüência e substrato da globalização econômica,
resultado da tensão entre a intensificação do relacionamento entre as sociedades
e a manutenção de sua organização em unidades estatais soberanas.

Esse poder organizador do direito, "de racionalização de comportamentos
sociais", na expressão de Michel Virally", é essencial neste contexto porque o
comércio internacional caracteriza-se justamente pela constante interação de
interesses conflitantes, que refletem as diferenças naturais dos atores em cena.
Não pode, portanto, prescindir de normas reguladoras - cujo objetivo, em última
instância, é assegurar o Jair play e a efetividade jurídica dos compromissos asswnidos
- aptas a assegurar que o potencial de conflito decorrente da competição inerente
às relações internacionais não degenere em convivência anárquica.

Sob esse prisma, a institucionalização de sistemas jurisdicionais de solução
de controvérsias entre Estados, cada vez mais comuns no marco de acordos ou
organizações internacionais de comércio e de integração regional, tende a
desempenhar papel fundamental. Concebidos como mecanismos formais para
dirimir divergências pontuais sobre o alcance dos princípios e nomes que regulam
a interação econômica entre duas ou mais sociedades, emprestam maior eficácia a
essas regras, facilitando sua aplicação e interpretação uniformes. Nesse sentido,
constituem um elemento central para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade
das relações internacionais e contribuem para o que tenho amiúde denominado
"adensamento da juridicidade" das relações comerciais no contexto internacional.
Vale ressaltar que, embora definidas na esfera estatal, estas instituições são a
garantia necessária aos operadores privados para que transformem em realidade
de integração a potencialidade contida nos acordos entre os países.

No caso específico do Mercosul, o sistema de solução de controvérsias,
instituído pelo Protocolo de Brasília, assinado em 17 de dezembro de 19914,
tem se revelado um instrumento importante para a conformação dessa "moldura
jurídico-institucional", conferindo maior objetividade jurídica aos compromissos
assumidos pelos Estados-Partes no marco do Tratado de Assunção, de 1991.

2 Lafer, C. A aMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 1998.

3 Virally, op. cit., p. 70.

4 De acordo com o artigo 1.0 do Protocolo de Brasilia, "as controvérsias que surgirem entre os Estados-Partes
sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento das disposições contidas no Tratado de Assunção,
dos acordos celebrados no âmbito do mesmo, bem como das Decisões do Conselho do Mercado e das
resoluções do Grupo Mercado Comum, serão resolvidas mediante os procedimentos de solução de
controvérsias previsto no presente Protocolo." Com a aprovação, em 1994, do Protocolo de Ouro Preto,
agregou-se a essa lista de normas passíveis de serem objeto de solução de controvérsias as Diretrizes da
Comissão de Comércio e previu-se um procedimento de Reclamação que, juntamente com o Protocolo de
Brasília, conforma o Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul

72 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(3), jul.2003



Desde o início de seu funcionamento, em 16 de julho de 1993, já foram
iniciadas 22 controvérsias ao amparo do Protocolo de Brasilia, das quais oito
foram objeto de Laudos Arbitrais". A despeito de sua natureza ad hoc, as decisões
têm contribuído para precisar o alcance das obrigações contidas nas normas do
Mercosul, fortalecendo a credibilidade do processo de integração. Por sua natureza
ad hoc, as decisões emitidas pelos Tribunais Arbitrais Ad Hoc do Mercosul não
criam uma jurisprudência de precedentes obrigatórios. Não obstante, não deixam
de possuir certa autoridade que é comprovada, na prática, pela tendência dos
Tribunais fazerem referência à ratio de decisões anteriores que, nesse contexto,
operam, de facto, como uma espécie de fonte subsidiária do ordenamento jurídico
do Mercosul, pois na vida do Direito a norma é a sua interpretação.

Se, como aponto acima, os sistemas institucionalizados de solução de
controvérsias no marco dos acordos de integração são importantes para garantir
a atuação das forças sociais que constroem a integração real, é natural que seu
funcionamento reflita, no que se refere às matérias que lhe são submetidas, o
estado de avanço do processo. A análise das controvérsias submetidas ao sistema
do Mercosul mostra uma forte concentração nas questões relativas ao acesso a
mercados e, mais especificamente, em alegações de aplicação de restrições não-
tarifárias ao comércio intrazona.

Uma primeira conclusão que surge desta constatação é que a concentração
em questões de acesso a mercados reflete a predominância no Mercosul, apesar
dos avanços realizados no sentido da constituição de uma união aduaneira, da
agenda da área de livre comércio. Há nessa afirmação três dimensões. Por um
lado, reflete o fato de que os compromissos, expressos em normas Mercosul no
que se refere ao acesso a mercados, estariam mais consolidados, mais amplamente
traduzidos em normas, ainda que nem sempre normas claras e precisas. Com
efeito, o Tratado de Assunção, em grande parte programático, já traz em forma
detalhada um programa de liberalização do comércio intrazona, enquanto deixa
a maior parte dos instrumentos relativos à união aduaneira e à conformação de
um mercado comum ao desenvolvimento posterior. Numa segunda dimensão,
denota que os compromissos relativos à união aduaneira, menos completos que
os relativos à conformação de uma área de livre comércio, foram respeitados
naquilo que os sócios consideravam essencial, ou, quando rompidos, receberam
a aceitação tácita dos demais, numa espécie de renegociação temporária dos
compromissos assumidos. É o caso de certas medidas adotadas pelos Estados-
Partes em 2001, na esteira da crise econômica argentina. Finalmente, pareceria
indicar que a integração real conduzida pelos operadores econômicos avançou
mais no que se refere à utilização dos mercados intrazona para simples expansão
dos negócios do que como horizonte de planejamento das empresas para alcançar
maior competitividade em terceiros mercados.

Uma segunda conclusão da constatação apontada acima, num grau mais
específico de análise, é que os compromissos de liberalização tarifária no <comércio

5 Cumpre observar que o fato de apenas um número reduzido de casos ter sido objeto de Laudos Arbitrais não
significa que as divergências que deram origem às demais controvérsias tenham sido necessariamente equacionadas.
Várias controvérsias simplesmente não seguiram seu curso em função da decisão política dos Estados- Partes.
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intrazona foram comparativamente claros, precisos e respeitados" se cotejados
aos compromissos de eliminação de restrições não-tarifárias. Em parte, isto se
deve à própria natureza multiforme das restrições não-tarifárias: definidas por
negação (aquilo que não é tarifa), são objeto de dificil apreensão por disciplinas
gerais, de certo grau de abstração. Por outro lado, mostrou-se inadequada a
tentativa do Tratado de Assunção de basear a eliminação de restrições não-
tarifárias no modelo utilizado por antigos acordos no âmbito da Aladi, nos
quais não havia o objetivo de eliminação, mas sim o da manutenção de listas de
restrições cuja manutenção era permitida?

Uma terceira conclusão é que a concentração nas questões de acesso a
mercados, em geral diretamente ligadas a interesses comerciais muito
específicos, traduz um sistema de solução de controvérsias muito próximo a
questões reais do processo de integração. Não se trata de controvérsias teóricas
ou disputas de princípios, mas de garantir exatamente aquela segurança
jurídica para os operadores econômicos prometida pelo arcabouço jurídico
do processo de integração.

É bastante sintomático, aliás, que esses contenciosos tenham surgido à
medida que se aprofundaram os compromissos de liberalização comercial,
reduzindo-se a margem para adoção de medidas unilaterais de cunho
protecionista. Nesse sentido, o crescente recurso ao sistema de solução de
controvérsias do Mercosul, mais do que evidenciar a efetividade dos
instrumentos concebidos para lidar com alegações de violações das normas
acordadas de forma quatripartite, denota o próprio grau de amadurecimento
do processo de integração.

Apesar de apresentar matizes próprios de mecanismos clássicos de solução
de controvérsia em Direito Internacionais, voltados para a conciliação de interesses
- e que envolvem, na expressão de Hudek, uma mistura de estratégias jurídicas
e diplomáticas, chamada pelo autor de "jurisprudência diplomática"? -, o sistema
estabelecido no Protocolo de Brasília apresenta algumas características que lhe
conferem maior juridicidade. esse sentido, o sistema de solução de controvérsias
no Mercosul estaria evoluindo na mesma direção do sistema de solução de
controvérsias na OMe, em que um processo de legitimação externa, derivado
de um grau maior de juridicidade do sistema, estaria se afirmando de forma
crescente 10. Estão presentes aí a automaticidade da jurisdição (artigo 80), a

6 É preciso registrar, não obstanre, que também neste caso, medidas tomadas em 2001 na esteira da crise argentina
por Uruguai e Paraguai caracterizam um afastamento provisório "consentido" das disciplinas - uma vez mais na
espécie de renegociação informal temporária dos compromissos. Entretanto, medida uruguaia em 2002 de
imposição de direitos específicos no comércio inrrazona está sendo objeto de controvérsia movida pela Argentina.

7 Vide, a respeito, o laudo arbitral do caso Comunicados Deccx, em particular a argumentação brasileira na disputa.

8 O procedimento, em si, comporta três fases: negociações diretas entre os Estados- Partes na controvérsia;
intervenção do GMC e arbitragem. esse sentido, o PB não se distancia muito das formas clássicas de
solução de controvérsias entre Estados do Direito Internacional Público.

9 Hudek, Robert E. The GATTLegalS)'stemll1ld World Trade Diplomacy. Nova York: Praeger, 1975, p. ref. -p. VI;
Hudek, Robert E. EI sistema dei GATI: [urisprudencia Diplomática. Derecho de Ia Inteqmciôn, 8 abr. 1971, p.
34-66; Lafer, C. O Convênio Internacional do Café. Revista de Direito Mercantil, n. 9, XlI, p. 48-55,1973.

10 Wciler, J.H.H. The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections 011 the lnternal and External
Legitimac'y ofWTO Dispute Settlement. Mimeo, Harvard L1W School, jcan Monnet Chair, 2000.
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obrigatoriedade das decisões arbitrais (artigo 21) e a necessidade do devido respeito
aos procedimentos previstos para o trâmite da controvérsia (due process of law" ).

A efetividade do sistema é evidenciada, ademais, pelo fato de que ainda
que o Protocolo de Brasília careça de maior detalhamento no que se refere à
implementação dos Laudos, nenhum dos oito Laudos Arbitrais emitidos até o
presente deixou de ser cumprido.

Nes e contexto, a despeito do número relativamente reduzido de casos, há
que se reconhecer que o sistema de solução de controvérsias do Mercosul constitui
um mecanismo bastante bem-sucedido. Mesmo que se possa discordar de um ou
outro argumento jurídico esgrimido pelas decisões já emitidas, o sistema vem, de
fato, desempenhando um papel central na preservação do patrimônio jurídico do
Bloco e tende a ser cada vez mais acionado, à medida que se aprofundem os
compromissos entre os parceiros. Neste sentido, não deixa de ser curioso que vez
por outra venham a público comentários no sentido de que o Mercosul carece de
um sistema de solução de controvérsias ou que reforcem a mitologia, de escassa
base na realidade do cotidiano do processo, de que os "presidentes" têm de intervir
sempre que surge uma controvérsia entre os sócios, o que seria evidentemente
um procedimento de solução de controvérsias de baixíssima funcionalidade.

O Protocolo de Olivos, assinado em fevereiro de 2002, atualmente em
processo de aprovação legislativa nos Estados- Partes, introduziu modificações
no sistema de solução de controvérsias do Mercosul. As inovações introduzidas
pelo referido instrumento, em especial no que se refere à regulamentação da
fase pós-laudo e à criação de uma instância permanente de revisão das decisões
emitidas pelos Tribunais Arbitrais Ad Hoc, refletem uma opção inconteste dos
Estados-Partes pelo adensamento da juridicidade do Mercosul e pela
consolidação do processo de integração.

Com efeito, a consolidação e aprofundamento do Mercosul, que por sua
importância para a identidade internacional do País é um projeto que transcende
governos, pressupõe não apenas um arcabouço jurídico consistente, mas um sistema
de solução de controvérsias apto a emprestar-lhe credibilidade e efetividade, e
voltado a promover e tutelar a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento
dos fluxos econômicos e sociais na região, em beneficio dos interesses comuns.

Concluo, reiterando minha convicção de que, apesar das dificuldades
conjunturais que porventura possa enfrentar o Mercosul, o processo de integração
iniciado há mais de dez anos é um êxito, uma realidade da política externa da
região, sempre presente no cotidiano do nosso País.

II De acordo com [uan Carlos Hitters, as principais características do item processual previsto no Protocolo de
Brasília são: a) flexibilidade, dada a existência de diferentes tipos de procedimentos para se chegar à fase
arbitral; b) velocidade - os prazos previstos para cada uma das fases do procedimento é bastante curto; se
não houver interrupção por acordo entre as partes, o procedimento pode ser concluído em 3 meses; c) certa
formalidade; d) jurisdição obrigat6ria; e e) especialidade, dada a natureza ad hoc do Tribunal. Apud Cárdenas,
Emilio J. & Ternpesta, Guillermo. Arbitral Awards under Mercosur's Dispute Sertlernent Mechanism. [ournal
of lnternational Economic Law, Oxford Universiry Press, vol. 4, n. 2, p. 343,2001.
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Saúde e Reforma Tributária:
reflexões sobre as propostas de

FHC e Lula
I

Aquilas Mendes e Rosa Maria Marques'

Resumo: O artigo analisa as propostas de reforma tributária dos
governos Fernando Henrique Cardoso e Lula com a finalidade de
avaliarseu impacto na área da saúde, entendida como direito social
fundamental para a garantia de redistribuição social da renda, e faz
uma pesquisa sobre as conseqüências dos incentivos federais no
financiamento das ações e serviços de saúde locais, buscando levantar
elementos qualitativos para o aprofundamento da discussão em torno
dessaproblemática. Em primeiro lugar, o artigo descreve a trajetória
do financiamento da saúde no período pós-Constituição. Em
segundo, são analisados os principais aspectos da proposta de reforma
tributária de FHC e seus reflexos no financiamento do Sistema Único
de Saúde (SUS). Por fim, o artigo avalia a recente proposta de
reforma tributária do governo Lula, buscando entender até que
ponto as modificações previstas contribuem para reforçar ou não o
avanço da política pública de saúde.

Palavras-chave: Saúde, reforma tributária, financiamento da saúde,
seguridade social, SUS.

Introdução

Já nos seus primeiros meses, o governo Lula enfatizou que seu entendimento
sobre a reforma tributária era de destaque, pois a entende como um instrumento-
chave para a SImplificação e a racionalização do Sistema Tributário acional.
Isso fica absolutamente claro na exposição de motivos da PEC 41, quando a
reforma é mencionada como uma alteração "estrutural" para a elevação da
eficiência econômica do País. Com base nessa reforma, o governo espera estimular
"a produção, o investimento produtivo e a geração de emprego e de renda."

Também o governo de Fernando Henrique Cardoso enfatizava a
importância da reforma tributária, em seu projeto de lei encaminhado ao
Congresso desde 1997. Mas seu argumento estava dirigido ao enfrentamento
do desajuste fiscal, no quadro da instabilidade das contas públicas. Segundo seu
diagnóstico, o desajuste era provocado pela insuficiência de receitas tributárias

• Áquilas Mendes é Professor de Economia da FAAP, vice-presidente da Associação Brasileira de Economia
da Saúde e técnico da Fundação Prefeito Faria LimajCepam.

Rosa Maria Marques é Professora Titular de Economia da PUCjSP e ex-presidente da Sociedade Brasileira
de Economia Política.
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da União frente aos gastos previstos nos orçamentos fiscal e da Seguridade
Social, entendidos como descontrolados e excessivos. O ajuste fiscal, que seria
alcançado mediante drástica diminuição do gasto público, era considerado
essencial para a política de estabilização.

Em nenhuma das propostas, seja do governo FHC ou de Lula, a distribuição de
renda - via gasto social - é destacada como motivo relevante para justificar a reforma
tributária. Vale lembrar que a saúde, junto com as demais áreas da seguridade social
(previdência e assistência), constitui o núcleo duro dos direitos sociais existentes no
País, o que assegura um importante instrumento de redistribuição social da renda.

O artigo 195 da Constituição Federal define que o financiamento da saúde
é constituído por recursos do orçamento da Seguridade Social, o qual é composto
por contribuições sociais e de recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados e dos municípios. Por isso a importância de estarmos atentos para
as mudanças sugeridas nas propostas de reforma tributária, para que nenhuma
alteração descumpra os preceitos constitucionais relativos ao orçamento da
Seguridade Social, particularmente com relação à saúde.

O presente artigo analisa as propostas de reforma tributária dos governos FHC
e Lula com a finalidade de avaliar seu impacto na política de saúde, entendida como
direito social fundamental para a garantia de redistribuição social da renda, e faz
uma pesquisa sobre as conseqüências dos incentivos federais no financiamento das
ações e serviços de saúde locais, buscando levantar elementos qualitativos para o
aprofundamento da discussão em torno dessa problemática. Para tanto, este artigo
está dividido em três partes. A primeira apresenta a trajetória do financiamento da
saúde no período pós-Constituição. A segunda analisa os principais aspectos da
proposta de reforma tributária de FHC e seus reflexos no financiamento do Sistema
Único de Saúde. A terceira parte trata da recente proposta de reforma tributária
do governo Lula, buscando entender até que ponto as modificações previstas
contribuem para reforçar ou não o avanço da política pública de saúde.
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L A trajetória do financiamento da saúde pós-Constituição

A Constituição Federal de 1988 avançou no estabelecimento de novos
direitos sociais e na organização de um sistema de proteção social redistributivo! .
Dessa forma, a Constituição procurou garantir direitos básicos e universais de
cidadania, determinando a saúde, a assistência social e a previdência como direitos
integrantes do campo da Seguridade Social.

Em relação à saúde, a Constituição e as leis federais 8.080/90 e 8.142/902

estabeleceram as diretrizes gerais para a organização de um Sistema Único de
Saúde (SUS), que responderia de forma mais adequada aos problemas de saúde

1 Ver Marques (1997).

2 A Constituição brasileira estabeleceu que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um comando único, organizado de acordo com as diretrizes da descentralização,
do atendimento integral e da participação da comunidade (Brasil: Constituição da República Federativa do
Brasil, 1988, art.198). Os instrumentos jurídicos, que regulamentam a implementação do SUS, foram
concluídos ao fim de 1990, com a edição da Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) e da Lei n.? 8.142/90. Esta
última dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros.



do País. No período posterior à Constituição, a trajetória desse sistema foi difIcil,
principalmente com relação a seu financiamento (insuficiência de recursos e
baixo grau de eficiência e eficácia na sua aplicação), mas também apresentando
dificuldades de relacionamento entre as esferas de governo.

O artigo 195 da Constituição define que o financiamento da Seguridade Social
é garantido mediante recursos fiscais provenientes da União, dos Estados, do Distrito
Federale dos municípios, e das contribuições sociais dos empregadores e empregados
(incidentes sobre a folha de salários), do faturamento - a Contribuição sobre o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) -, do lucro - Contribuição sobre o
Lucro Líquido (CSLL) - e de 50% da receita de concursos e prognósticos (loteria).
Diz ainda a Constituição que esses recursos integram o orçamento da Seguridade
Social,não se confundindo com o da União, e que sua elaboração será realizada de
forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Para os constituintes, a incorporação das novas fontes, Cofins e Contribuição
sobre o Lucro Líquido (CSLL), visavam tornar o financiamento menos dependente
das variações cíclicas da economia e, ao mesmo tempo, aumentar o volume de
recursosdisponíveis. Porém, não foi isso que ocorreu. Em 1989, não só o orçamento
da Seguridade não foi elaborado, como os novos recursos não foram nela utilizados,
tendo sido desviados para outras atividades. Foi assim que 99% dos recursos da
CSLL foram destinados para o pagamento das despesas com pessoal e administração,
o que deveria ter sido financiado por recursos fiscais. Já o Cofins foi direcionado
para as despesas dos Encargos Previdenciários da União (pensões e aposentadorias
do funcionalismo público federal, beneficios de regime não-incluso na Seguridade
Social).Embora a situação tenha melhorado em 1990, apenas 58% da arrecadação
da CSLL foi destinada ao financiamento das áreas da Seguridade Social e, no caso
do Cofins, o uso não passou de 60% (Marques e Mendes, 1999).

A Constituição de 1988 dispunha, ainda, em suas disposições transitórias,
que pelo menos 30% do total de recursos da Seguridade Social, com exceção da
receita do PIS/Pasep, que é vinculada", deveriam ser destinados à área da saúde
enquanto não fosse aprovada sua lei orgânica. Dessa forma, manteve-se
relativamente alta a transferência de recursos de contribuição de empregados e
empregadores para a saúde, por exemplo.

Contudo, com a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, ao fim de 1990, foi
possível, ao então Ministério da Previdência Social, reduzir o volume desse
repasse. A transferência para o Ministério da Saúde, que representava 33,1 % da
receita de contribuições em 1991, passou para apenas 20,9% em 1992. Para
1993, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipulava que 15,5% do total
arrecadado a título de contribuições deveria ser repassado para a área da saúde.
Porém, a partir dessa data, não foi efetuado nenhum repasse de recursos de
contribuição de empregado e empregador. Essa decisão foi tomada com base na
justificativa de que a Previdência Social estava apresentando problemas de fluxo
de caixa de tal ordem que, caso as transferências prosseguissem, encerraria o
ano com déficit. Frente à situação financeira criada, a área da saúde se viu obrigada

3 o PIS/Pasep destina-se ao financiamento do seguro-desemprego e ao pagamento do abono PIS/Pasep. Além
disso, 40% de sua arrecadação é transferida ao BNDES para ser utilizada sob a forma de empréstimo às empresas.
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a solicitar empréstimo do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), o que acabou
criando constrangimentos ao seu financiamento no período posterior.

Além disso, entre 1989 e 1993, houve uma certa especialização das fontes da
Seguridade Social: os orçamentos destinaram a maior parte dos recursos do Cofins
para a saúde, da Contribuição sobre o Lucro para a Assistência e das contribuições de
empregados e empregadores para a Previdência Social. Essa forma de utilizar as fontes
de financiamento da Seguridade Social teve conseqüências, especialmente para a saúde.

As dificuldades financeiras da Previdência Social continuaram nos anos
seguintes, fazendo com que avançasse sobre as outras fontes da Seguridade
Social, o que tornou ainda mais problemático o financiamento da área da saúde.
Isso configurou uma alteração estratégica da previdência social no interior da
seguridade social e, na prática, ficou definido que as contribuições de empregados
e empregadores seriam de uso exclusivo da Previdência.

Um ano depois, em 1994, é criado o Fundo Social de Emergência, instituindo
que 20% da arrecadação das contribuições fosse desvinculada para uso do governo
federal. Esse fundo foi mais tarde chamado de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)
e depois de Desvinculação das Receitas da União (DRU), nome que ainda preserva.
Isso significou o rompimento do disposto na Constituição Federal. A criação
desse Fundo permitiu que o governo federal dispusesse de parte dos recursos da
Seguridade Social, os quais, pela Constituição de 1988, seriam de seu uso exclusivo.
Dito de outra maneira, possibilitou-se a flexibilização dos recursos.

A deterioração das contas da Previdência Social e seu impacto sobre a saúde e
demais áreas da Seguridade Social foi reflexo direto da política econômica do governo
federal da época que, ao definir a estabilização econômica como único objetivo a ser
perseguido, colocou a economia refém de juros elevados e de uma moeda sobre-
valorizada, inviabilizando o crescimento econômico e a geração de empregos.

Em resumo, a situação frnanceira da área da saúde foi, no período posterior
à Constituição, condicionada por dois fatores: o tratamento concedido à
previdência no interior da seguridade social e a política de austeridade fiscal
implementada pelo governo federal no campo social. Como visto anteriormente,
desde 1993, a saúde deixou de contar com os recursos das contribuições de
empregados e empregadores, principal fonte de seu custeio até então (ver Tabela
1). A partir desse momento, a saúde ficou mais dependente dos recursos do
Tesouro Nacional; isto é, seu financiamento passou a depender, mais do que
antes, da disponibilidade de caixa do Tesouro Nacional e de negociações realizadas
junto à esfera econômica do governo federal.

As dificuldades enfrentadas pela saúde continuam por todos os anos 90. Já na
segunda metade da década, o Ministério da Saúde não poderia mais continuar tomando
empréstimos junto ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), e foi nesse cenário que
o então ministro Adib Jatene sugeriu a criação da Contribuição Provisória sobre a
Movimentação Financeira (CPMF), que veio a vigorar a partir de 1997. Nesse ano, a
participação da CPMF, em bilhões de reais de dezembro de 2001, foi de R$ 7,9 bilhões",
correspondendo a 27,8% em relação ao total das fontes do financiamento da saúde. Em
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dezembro de 2001. Dado extraído do SiafijSidor, apud Piola & Biasoto Jr. (2001, p.224).



1998, essa participação passou para 37,0% e, em 1999, significou 22,0%. Neste último
ano, essa redução foi proveniente da sua não-arrecadação durante alguns meses. Nos
anos seguintes, sua participação em relação ao total das fontes de financiamento
recuperou-se, correspondendo a 31,5% em 2000 e 28,9% em 2001 (Tabela 1).

Tabela 1 - Ministério da Saúde - Distribuição das fontes de financiamento, em
percentagem - 1993 - 2001

Fontes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Recursos Ordinários 8,9 1,0 3,1 0,2 1,0 10,8 15,1 3,3 14,0

Títulos Tesouro
15,1 1,6 2,6 3,3 2,8 0,5 0,1 0,7 1,0Nacional

Oper. Crédito Inter.
2,6 - 7,6 8,2 - - 0,1 - -- Moeda

Opero Crédito
0,5 1,2 1,1 0,9 0,5 1,0 0,2 0,8 0,7Exter. - Moeda

Recursos Diret.
1,0 2,1 2,4 2,5 2,4 2,6 0,1 0,8 0,7Arrecadados

Contribuições
67,4 54,5 69,3 63,3 73,0 71,0 61,5 80,1 74,9Sociais

Contrib. S/Lucro
10,7 12,9 20,2 20,8 19,3 8,0 13,2 13,9 5,2

Pessoa Jurídica

Cofins 25,1 34,0 49,1 42,5 25,9 26,0 26,3 34,7 40,8

Contrib.Empr.e
31,6 - - - - - -

Trab. P/ Seg.Social

CPMF - - - 27,8 37,0 22,0 31,5 28,9

Finsocial - 7,6
Recup.Dep.Iudiciais

- - - - - - -

Fundo de
36,8 11,9 17,7 19,5 13,3 14,5

Estabilização Fiscal
- -

Demais Fontes 4,5 2,8 2,0 3,9 0,8 0,8 8,4 14,3 8,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Siafi/Sidor, apud. Piola & Biasoto Jr. (2001, p.224); para 1999, aptld Reis, Ribeiro & Piola
(2001); para 2000 e 2001, dados extraídos do MS/ Subsecretária de Planejamento e Orçamento/ Coor.
Geral de Orçamento e Finanças.
Elaboração: IPEA/DISOC; para 2000 c 2001, elaboração própria.
Obs.: O total da Tabela refere-se as fontes de financiamento do Gasto do Ministério da Saúde Bruto
executado (inclui inativos e dívida).
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Vale lembrar que a entrada dos recursos da CPMF no financiamento
da saúde foi compensada pela diminuição da presença de outras fontes
da Seguridade. A tabela 1 evidencia a redução da Cofins e da CSLL -
especialmente em 1998 -, que passaram a ser transferidas crescente mente
para a área previdenciária. Além disso, parte dos recursos da CPMF foi
destinada a atividades alheias à saúde, por meio da desvinculação
propiciada pela existência do antigo Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)
e da atual Desvinculação das Receitas da União (DRU).

Como pode ser observado na tabela 1, entre 1993 e 2001 as
contribuições sociais de longe constituíram a principal fonte de
financiamento da saúde, muito embora a presença de receitas do Tesouro
seja significativa em alguns anos, principalmente quando dificuldades
de continuidade da CPMF se apresentavam.

A área da saúde obteve uma importante vitória em 2000 com a
aprovação da Emenda Constitucional 29 (EC29). Essa emenda inovou
ao vincular recursos para o financiamento da saúde, definindo o quanto
das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais
dos Estados e municípios devem ser destinados a ele. Conforme
determina a EC29, essas esferas de governo devem alocar, no primeiro
ano, pelo menos 7% dessas receitas, sendo que o percentual deve crescer
anualmente até atingir, para os Estados, 12% em 2004 e, para os
municípios, 15%. Quanto à União, define, para o primeiro ano, o aporte
de pelo menos 5% em relação ao orçamento empenhado do período
anterior; para os seguintes, o valor apurado no ano anterior é corrigido
pela variação do PIB nominal. Contudo, a EC29 não explicita a origem
dos recursos federais, o que cria incertezas em relação ao financiamento
da saúde, dada a importância dessa instância no gasto público total
com saúde. Na época de sua aprovação, o Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde (SiopsjMinistério da Saúde) previa
que os recursos seriam aumentados em 18,8% entre 1998 e 2004. Neste
último ano, dos R$ 40 bilhões estimados, 54,2% teriam origem em
recursos federais, 22,2% em recursos estaduais e 23,6% em recursos
municipais.

Assim, por melhores resultados que a Emenda Constitucional 29
tenha propiciado ao alargamento de recursos para a saúde, muito resta a
fazer, principalmente no que se refere à definição do que seja gasto com
saúde e à participação das contribuições sociais no seu financiamento.

Essa é, em linhas gerais, a trajetória do financiamento da saúde nos
anos pós-Constituição. A persistência da lógica de "disputa" e as políticas
econômicas implementadas não permitiram que o financiamento do
conjunto das áreas da Seguridade Social fosse tratado com o devido
cuidado que a situação exigiria, sobretudo por se tratar de instrumento
fundamental para a sustentação do núcleo duro das políticas sociais e
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de seu papel enquanto mecanismo de redistribuição social da renda. O
debate sobre a reforma tributária coloca na agenda pública a necessidade
de se avaliar seu impacto sobre as receitas normalmente alocadas à saúde,
de se verificar quais são as alterações previstas para as contribuições
sociais e o quanto se está modificando o sistema de proteção social.

2. Principais aspectos da proposta de reforma tributária do governo FHC

2.1. A proposta do Executivo federal!

A proposta apresentada pelo Secretário-Executivo do Ministério da
Fazenda, Pedro Parente, em se tem bro de 1997, na Câmara dos
Deputados, fundamentava-se no seguinte diagnóstico:

• que o País neces ita, mais do que de uma reforma tributária, de uma reforma
fiscal que modifique a estrutura de gastos atualmente existente. Para seu sucesso,
é fundamental a realização das reformas previdenciária e administrativa;

• que a estrutura básica do atual sistema tributário não está em
questão, de modo que as alterações propostas visam fundamentalmente
conceder maior eficiência econômica e harmonização do sistema;

• que a tributação do consumo é a que mais necessita ser alterada,
pois inclui um elevado número de tributos, com superposições (ICMS,
ISS, IPI, PIS e Cofins), os quais são cobrados nas três esferas de governo,
e alguns cobrados em cascata;

• que a tributação sobre a renda está sendo realizada duplamente,
por meio da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e pelo
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

• que o Imposto sobre Serviço (ISS), da esfera municipal, é um
tributo que estimula a guerra fiscal entre os municípios, dada a
diversidade de alíquotas praticada;

• que a indefinição dos encargos relativos às três esferas de governo
e a competição entre elas são prejudiciais ao País.

A partir desse diagnóstico, o governo federal propunha as seguintes modificações:

i. criação do Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA), no âmbito
federal, incidente sobre bens e serviços a uma alíquota única e inferior
às atuais alíquotas do ICMS (atualmente cada Estado define a alíquota
que irá praticar);

ii. criação do imposto sobre vendas a varejo de mercadorias, no
âmbito estadual, a uma alíquota única, por Estado, e de maneira uniforme
sobre todos os produtos;

iii. criação do imposto sobre vendas a varejo de serviços, no âmbito
municipal, a uma alíquota única sobre todos os serviços;

5 Essa parte foi baseada fundamentalmente em Barbosa et ai. (1998).
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iv. criação do Imposto Seletivo (Excise Tax) , de competência
estadual, incidente sobre a venda ao consumidor final de um número
limitado de bens e serviços considerados especiais, por sua elevada
capacidade de arrecadação e difícil sonegação, entre os quais fumo,
bebidas, telecomunicações, energia e combustíveis;

v. extinção do IPI, ICMS, ISS, CSLL, Cofins e PIS/Pasep;

vi. manutenção do IR, com alíquotas ajustadas: com a extinção da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de forma que não houvesse
perda de arrecadação;

vii. manutenção dos impostos regulatórios como o IOF etc;

viii. composição dos Fundos de Participação por um percentual
único dos impostos e contribuições.

Mora essas alterações, a proposta instituía regras de transição, tais como:
i. criação de mecanismos que garantam a manutenção do nível das

receitas. A carga tributária global não seria, portanto, elevada.
Aumentos de arrecadação, se existentes, adviriam do aumento da base
e da simplificação do sistema. Também nenhuma esfera de governo
teria redução no montante de recursos que lhe cabe no sistema atual.
Para isso, seria instituído um fundo temporário com o objetivo de
manter os recursos, bem como realizar uma revisão dos procedimentos
de partilha aprovados.

ii. estabelecimento de prazo de vigência para as atuais vinculações
constitucionais, com sua progressiva redução ao longo do tempo.

Impactos prováveis

A criação do IVA federal, com alíquota única, visava eliminar vários
dos problemas existentes com o ICMS: reduziria a possibilidade de sua
utilização extrafiscal, impediria a manutenção da tributação diferenciada
sobre os supérfluos e outros produtos, eliminaria a discussão sobre
origem e destino das mercadorias, reduziria significativamente a guerra
fiscal entre os Estados, contribuiria para harmonizar a estrutura tributária
brasileira em relação a outros países, e simplificaria a cobrança.

No tocante ao Imposto de Vendas a Varejo, esperava-se que os entes
subnacionais de governo mantivessem competência tributária própria
sobre o consumo, de forma a que a discricionariedade de um deles não
afetasse a política tributária dos demais. Embora esse imposto se
sobrepusesse ao IVA, a proposta considerava a extinção das contribuições
sobre o faturamento e em cascata e do IPI. Também visava oferecer
compensação aos Estados, ainda que parcial, pela perda do ICMS, mesmo
que às custas da simplificação do sistema.

Quanto aos Impostos Seletivos, a proposta visava inibir e controlar
a produção (finalidade extrafiscal) de determinadas mercadorias e serviços,
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tais como fumo, bebidas, telecomunicações, energia e combustíveis, e arrecadar
um volume considerável de receitas por meio de mercadorias com grande
produção e com poucos produtores. Sua competência estadual visava compensar
os Estados pela perda do ICMS.

Segundo alguns especialistas, as empresas consumidoras de serviços de
telecomunicações, energia elétrica e combustível seriam mais oneradas. Isto porque,
naquele momento, embora as alíquotas do ICMS fossem elevadas, as empresas
creditavam o imposto e o abatiam de seus débitos, não onerando os custos de
produção ou comercialização do adquirente. Na ausência desse expediente, a
tributação seletiva sobre insumos de produção criaria um efeito cascata, que a
reforma estava procurando eliminar do sistema tributário com a extinção das
contribuições sobre o faturamento.

No que se refere ao âmbito das relações federativas, buscava-se uma
alteração considerável do poder arrecadatório dos membros da Federação,
especialmente para Estados e municípios, uma vez que estes teriam de
incrementar substancialmente seus sistemas de arrecadação e efetuar
alteração dos critérios de partilha, ampliando a base de tributação dos
impostos a serem compartilhados.

A reforma não previa modificar o total de receitas disponíveis para cada
esfera de governo (ver Tabela 2). Contudo, dificilmente seria mantida a capacidade
arrecadatória em cada unidade federativa. Pois a passagem para a tributação
sobre o consumo poderia diminuir a arrecadação de um Estado, ainda que o
montante arrecadado pelo conjunto dos Estados pudesse se manter inalterado.
A proposta de reforma tributária criaria, assim, uma redistribuição horizontal
de receitas entre Estados e municípios.

No que diz respeito à substituição do IPI pelo IVA federal, cabe
mencionar que a União seria beneficiada, uma vez que este último imposto
apresentava base mais ampla e uniforme. Contudo, segundo Barbosa et alo
(1998), a substituição da Cofins e do PIS/Pasep (incidentes sobre o
faturamento) exigiria que tal imposto tivesse uma alíquota média significativa,
de cerca de 8,1%, contra 11,1% do atual ICMS. O fato de o IVA ter igual
base que o imposto sobre vendas a varejo - tanto na parcela estadual, que
incide sobre mercadorias, como na municipal, que incide sobre serviços -
resultaria em carga muito acentuada sobre o consumo, de 16,3%. Apesar
desse imposto permitir minimizar distorções econômicas, aumenta a relação
custo/benefício da sonegação (Barbosa et al., 1998).

No caso dos Estados e municípios, a proposta apresentava dificuldades
de implementação, uma vez que exigia uma mudança mais eficiente na
estrutura de fiscalização, dificilmente ao alcance da grande maioria dos
Estados e municípios. Caso essa estrutura não fosse criada, esses níveis de
governo ficariam mais dependentes de transferências da União. Esperava-
se que o sistema de transferências fosse revisto para compensar as perdas
localizadas com a implementação da reforma, mas isso exigia clareza quanto
aos critérios de repartição de receitas.
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Tabela 2 - Impacto esperado sobre as receitas da proposta de reforma tributária
FHC, segundo nível governamental - 1998 (em R$ milhões correntes)

SISTEMA PROPOSTAATUAL

UNIÃO

Impostos sobre o comércio exterior 4.221,00 4.221,00

Imposto territorial rural - ITR 262,00 262,00

Imposto sobre a renda 33.693,00 40.291,00

Imposto si produtos industr. - IPI 15.512,00 -

Imposto si credo camb. sego - IOF 2.855,00 2.855,00

IVA federal - 40.794,00

Cofins 17.892,00 -

PIS/Pasep 7.390,00 -

Contrib. Servidor 2.580,00 2.580,00

Contrib.Social sobre o Lucro Líquido 6.598,00 -

Demais contribuições 4.081,83 4.081,83

Contribuições Econômicas 1.541,72 1.541,72

Contribuições Previdenciárias 40.621,10 40.621,10

TOTAL UNIÃO 137.247,65 137.247,65
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SISTEMA PROPOSTAATUAL

ESTADOS

Imposto si Cire. de Merc e Servo- ICMS 55.697,08 -

Imposto si Propr. de Veículos Aut. - IPVA 3.122,17 3.122,17

Imposto si Transm.Causa Mort. e Doação - 201,89 201,89ITCD

Contribuições pl a Seguridade Social 1.419,00 1.419,00

Imposto sobre vendas a varejo - IVV - 37.066,00

Impostos Seletivos - 18.565,00

TOTAL ESTADOS 59.028,06 59.028,06

MUNICÍPIOS

Imposto si Propr. Terr. Urbana - IPTU 3.157,85 3.157,85

Imposto si Transm. Bens Imóveis - ITBI 738,94 738,94

Imposto si Serviços - ISS 3.796,59 -

Imposto sobre vendas a varejo - IVV - 3.796,59

TOTAL MUNICÍPIOS 7.948,93 7.948,93

Fonte: Barbosa et ai. (1998)
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2.2. A proposta do relator deputado Mussa Dernes"

Em julho de 1999, o relator da Comissão de Reforma Tributária,
deputado Mussa Demes, apresentou um anteprojeto que seguia, na sua
concepção, a lógica da proposta do Executivo federal já comentada
anteriormente. Já o governo, por intermédio do secretário da Receita
Federal, Everardo Maciel, a partir de severa crítica técnica a seu conteúdo,
encaminhou outra proposta à Comissão de Reforma Tributária. O
relatório final da Comissão teve sua apresentação adiada para o fim de
outubro de 1999.

A proposta do deputado Mussa Demes, bem como a do governo,
apresentava o IVA em substituição ao ICMS (atualmente cobrado pelos
Estados e repartido com os municípios), ao IPI (atualmente cobrado pela
União e repartido entre a União, DF, Estados e municípios) e ao ISS
(atualmente cobrado pelo DF e municípios). As duas propostas eliminavam
tributos federais (IPI, PIS, Cofins, CSLL e CPMF) e extinguiam o ICMS
(estadual) e o ISS (municipal). Ambas criavam um novo ICMS que, além da
atual base de incidência - a indústria e o comércio -, incluiria também as
atividades prestadoras de serviços. Ambas introduziam um novo tributo, o
Imposto de Vendas a Varejo (IVV). A proposta do governo ainda criava,
subsidiariamente, um imposto especial de vendas ao consumidor final,
chamado de seletivo, que incidiria sobre fumo, bebidas, veículos, energia
elétrica, telecomunicações e combustíveis, e introduzia um imposto
semelhante à CPMF: o Imposto sobre Movimentação Financeira (IMF),
tornando-o dedutível do valor devido de qualquer outro tributo federal.

Mas para substituir a arrecadação dos tributos extintos, o deputado
Mussa Demes criava um ICMS tripartite, de alíquota composta de uma
parcela estadual, uma outra federal e uma terceira constituída pela
Contribuição Social Geral (CSG). Esta última seria diretamente arrecadada
pelo INSS e cobrada em todas as operações. As operações internas aos
Estados teriam duas alíquotas, uma estadual e outra federal. Nas operações
interestaduais, a alíquota estadual, de valor zero, seria compensada na
federal, de forma que a alíquota federal seria majorada. Com isso, o
deputado esperava terminar com a guerra fiscal e, no caso das operações
entre Estados, transferir a receita desse novo ICMS inteiramente para o
Estado consumidor. O projeto do governo previa que o novo ICMS fosse
totalmente federal, ainda que com receitas compartilhadas
automaticamente com os Estados.

Em relação aos recursos da Seguridade Social, somente ficava mantida a
Contribuição sobre a Folha de Salários, com vinculação integral à Previdência.
A Tabela 3 apresenta o volume total das receitas arrecadadas das contribuições
sociais que seriam extintas conforme as duas propostas - a do executivo e a
do deputado Mussa Demes.

6 Na realidade, a proposta do relator Mussa Demes aproveitou na primeira versão de sua sistematização vários
aspectos da proposta do deputado Antonio Kandir.
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Para que o IVA gerasse recursos iguais aos do ICMS, do IPI, do ISS e das
contribuições sociais, seria necessária uma alíquota não inferior a 20% aplicada
sobre o valor agregado, em cada operação relativa à produção, distribuição,
circulação ou consumo. Somente dessa maneira estaria assegurada a arrecadação
de R$ 55.082 milhões, em 1999, de R$ 71.136 milhões, no ano 2000 e de
R$ 82.726 milhões em 2001 (Tabela 3).

Tabela 3 - Arrecadação das Contribuições Sociais- 1998 a 2001
Brasil (Em R$ milhões correntes)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1998 1999 2000 2001

PIS/PASEP 2 7.12 9.491 9.531 11.148

Cofins 4 17.66 30.875 38.494 45.436

CSLL 2 6.54 6.767 8.716 8.985

CPMF 3 8.11 7.949 14.395 17.157

TOTAL 1 39.44 55.082 71.136 82.726

Fonte: Receita Federal (2003)

2.3 Impactos da reforma tributária FHC sobre a seguridade social e o
financiamento do SUS

O deputado, ao encaminhar o desaparecimento de todas as Contribuições
Sociais (exceto a sobre folha de salários), estava propondo o "desfinanciamento"
da Seguridade Social. Além disso, tornava permanente o Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF, atual Desvinculação das Receitas da União, DRU), diminuía a parcela
de impostos devida a Estados, DF e municípios e aumentava os recursos para a
Educação, pois 18% da parcela da receita de Impostos da União é destinada à
educação, conforme o Art. 212 da Constituição Federal. Já para a saúde, essas
modificações poderiam ter impactos extremamente negativos, pois a Emenda
Constitucional 29 da saúde, aprovada em 2000, não contemplou a receita de
impostos da União ao estabelecer sua vinculação.

Para os Estados e municípios, havia o temor de que a reforma tributária
provocaria perda de receitas, principalmente porque ela dependeria da criação
de uma eficiente estrutura de fiscalização. Esse seria o resultado da adoção do
IVA federal em substituição ao ICMS (do Estado) e ao ISS (dos municípios), e
da introdução do Imposto sobre Vendas a Varejo (tanto para Estados como
para municípios). Dessa forma, Estados e municípios estariam mais dependentes
das transferências realizadas pelo governo federal. Nesse cenário, a reforma
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tributária poderia ser vista como uma re-centralização dos tributos pela União,
aumentando, conseqüentemente, seu poder discricionário.

No campo da saúde, ainda, destaca-se o fato de as duas propostas de reforma
tributária não terem esclarecido em momento algum qual seria a fonte que cumpriria
o papel desempenhado pela Cofins, que historicamente financiou boa parte das
ações e serviços de saúde do SUS. Na realidade, a extinção de contribuições vinculadas
à Seguridade Social fragilizaria a negociação de todas as suas áreas, especialmente a
da saúde. Isso porque, bem ou mal, a Previdência Social já dispõe de fonte de receita
garantida por meio das contribuições de empregados e empregadores, sendo que o
mesmo não ocorre para os demais setores da Seguridade Social.

3. A proposta de reforma tributária do governo Lula

3.1. A proposta de Emenda Constitucional n. o 41

Em 30 de abril de 2003, o governo Lula encaminhou ao Congresso Nacional
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. o 41, que modifica o Sistema
Tributário Nacional. O argumento central da exposição de motivos dessa PEC
refere-se à necessidade da simplificação e racionalização do Sistema Tributário
Nacional, assegurando a elevação da eficiência econômica no País. De acordo
com a exposição de motivos, a proposta procura enfrentar os seguintes problemas:

• que a contribuição sobre a folha de salários tem se constituído obstáculo
ao emprego formal, de modo que é imperativa a alteração da lógica de
financiamento da previdência social;

• que a regressividade do sistema precisa ser modificada, ampliando e
aprimorando a tributação direta e estabelecendo os mecanismos de seletividade
em relação aos tributos indiretos, reduzindo assim o ônus para os bens de
consumo popular, principalmente os gêneros alimentícios básicos;

• que o universo de contribuintes é ainda restrito, impedindo o aumento
da distribuição do ônus tributário, mantendo uma considerada evasão tributária
e alta informalidade;

• que o sistema tributário impositivo opera com um alto custo do
cumprimento das obrigações e do controle pelas administrações tributárias, de
forma que é fundamental sua simplificação, contribuindo para a diminuição da
sonegação e da competitividade dos "bons" contribuintes;

• que o nível de disponibilidade de receita da União, dos Estados e dos
municípios não pode ser reduzido para que seja assegurado o padrão de prestação
de serviços públicos já alcançado; e,

• que a carga tributária total do País não pode ser aumentada, isto é,
arrecadando o mesmo nível, porém de maneira mais justa, distribuída e eficiente.

Neste cenário de desafios, a proposta recente de reforma tributária propõe
a modificação de nove tributos e algumas outras alterações:

1) eliminação da necessidade de regulamentação por lei complementar (exige
maioria absoluta dos congressistas) do Imposto sobre as Grandes Fortunas, passando
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a ser regulamentado por lei ordinária (só depende de maioria simples dos
congressistas presentes). O objetivo dessa medida é facilitar a criação do imposto.

2) transferência da competência do Imposto sobre Propriedade Territorial
Rural (ITR) da União para os Estados e Distrito Federal, exigindo regulamentação
por lei complementar e mantendo a destinação de 50% da receita para os municípios.
O governo espera que melhore a cobrança e a fiscalização do imposto, pois a estrutura
fiscalizatória e arrecadatória dos Estados é mais próxima dos imóveis rurais.

3) substituição, total ou parcial, do tributo que incide sobre a folha de
salários por uma contribuição que incida sobre a receita ou faturamento, de
forma não-cumulativa. A finalidade dessa alteração é reduzir a tributação sobre
os setores que empregam mais, como forma de estimular a contratação de mão-
de-obra com carteira assinada (formalização das relações de trabalho).

4) desoneração da Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre todas as etapas do processo produtivo, não sendo cumulativo
para setores especificados por lei. Visa reduzir a carga incidente sobre produtos
de maior valor agregado - que passam por várias etapas produtivas -, o que
tende a beneficiar as exportações.

5) fixação de alíquota mínima da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL)
para os bancos, a qual não poderá ser inferior à alíquota mais alta que incide sobre
outros setores da economia. O objetivo é impedir uma eventual redução futura
da alíquota, atualmente em 10% e equivalente à incidente sobre outros setores.

6) transformação da CPMF em contribuição permanente, com alíquota
máxima de 0,38% (a atual) e mínima de 0,08%. Pretende-se que sua alíquota
seja diminuída com o tempo.

7) modificações no modelo de operacionalização do ICMS, via lei
complementar, tais como:

• uniformização e unificação das legislações no prazo de dois anos,
eliminando as 27 diferentes legislações estaduais existentes. O imposto será
regulado por lei complementar e por regulamento elaborado por um colegiado
composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal;

• transformação das atuais 44 alíquotas do imposto em no máximo 5.
Caberá ao colegiado dos Estados a definição das mercadorias, bens ou serviços
sobre os quais serão aplicadas as alíquotas;

• adoção, em operações interestaduais, da cobrança do imposto no Estado
de origem da mercadoria, mas a repartição da receita continua sendo entre os
Estados de origem e destino;

• vedação de concessão de beneficios e incentivos fiscais ou financeiros,
propiciando o fim da competição predatória entre os Estados;

• inclusão da desoneração das exportações (Lei complementar Kandir) no
texto constitucional.

8) adoção de alíquotas progressivas no Imposto Estadual sobre causa
mortis e doação de quaisquer bens e direitos - ITCD (Herança e Doações,
atualmente com aliquota de 4%) por meio de lei complementar aprovada no
âmbito do Congresso acional, antes restrita ao Senado Federal.
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9) autorização da progressividade do Imposto Municipal incidente sobre a
transmissão de bens inter vivos - ITBI (bens imóveis ou de direitos sobre estes,
atualmente com alíquota de 2%), em razão do valor do imóvel alienado, permitindo
a aplicação de alíquotas diferenciadas em função da localização ou uso do imóvel.

Dentre outras modificações, a proposta de reforma tributária estabelece:
i. previsão na Constituição de programas de renda mínima em nível da

União, dos Estados e municípios;

ii. destinação de 2% do produto da arrecadação do imposto de renda (IR)
e sobre produtos industrializados (IPI) para um fundo nacional de
desenvolvimento regional, possibilitando a aplicação de seus recursos na
viabilização de uma política de crescimento das regiões mais pobres do País.
Dessa forma, passa-se de 47% para 49% a parcela da receita do IR e do IPI
destinada a Estados e municípios;

iii. retirada da Constituição dos critérios defini dores do Índice de
Participação na arrecadação do ICMS, remetendo-se a fixação desses critérios a
lei complementar. Dito de outra maneira, retira-se da Constituição a regra que
estipula que 75% dos repasses aos municípios sejam calculados com o valor
agregado gerado em seus territórios;

iv. prorrogação, até 2007, do DRU, que permite ao governo federal utilizar
livremente 20%do total da arrecadação da União de impostos e contribuições sociais.

3.2 Comentários gerais acerca da proposta de reforma tributária Lula e
seus reflexos no financiamento da saúde

o centro da proposta de reforma encaminhada pelo governo Lula consiste
de modificações operacionais no ICMS, na dependência de leis complementares.
Destaca-se que a unificação e a padronização deste imposto visa simplificar e cobrar
o imposto na origem, ainda que ele pertença ao destino no todo ou na parte.
Contudo, no que diz respeito a tornar o sistema mais simples, sabe-se que não é
fácil simplificar 27 diferentes legislações estaduais. Há quem comente que a
unificação das alíquotas provocará necessariamente aumento da carga tributária,
pois quando um sistema de alíquotas desiguais é unificado, apresentam-se três
opções: realizar a unificação pelo teto, pelo piso ou pela média. Tudo indica que
o teto será o parâmetro escolhido, porque os Estados que praticam as alíquotas
mais altas não se conformarão em perder arrecadação. Para se ter uma idéia, os
Estados de São Paulo e Paraná cobram uma alíquota do óleo diesel de 12%,
enquanto o restante dos Estados cobra 18%. Dificilmente a unificação deverá ser
realizada na alíquota de 12%, permitindo assim que os primeiros Estados possam
ter um aumento de arrecadação e o contribuinte, um aumento de carga tributária.

Nessa perspectiva, com a adoção de apenas cinco alíquotas, é possível
que alguns Estados ganhem e outros percam. Alguns analistas" sugerem que

7 Sabe-se que a proposta deixou de lado uma reivindicação decidida em IÚVeldo Conselho de Desenvolvimento,
criado pelo governo Lula: a adoção da cobrança do ICMS no Estado de destino.

8 Dentre eles, destaca-se a opinião de Amir Khair. Ver Folha de S.Paulo, 27 abr. 2003, p. A8.
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os ganhos dos Estados prestigiados sejam encaminhados a um fundo, para
que esse redistribua os recursos aos Estados perdedores, já que o espírito da
reforma é a neutralidade.

o tocante à ampliação da progressividade, a reforma apenas a
estabelece para o imposto estadual sobre causa mortis e doação de quaisquer
bens e direitos (ITCD) e para o imposto municipal incidente sobre a
transmissão de bens inter vivos (ITBI). A reforma tributária deveria prever,
por intermédio de autorização em artigo da Constituição, que todo e
qualquer tributo pudesse ser progressivo, na forma da lei. Desse modo,
seria garantida a justiça fiscal, isto é, "cobrar mais de quem tem mais e
menos de quem tem menos".

Mas, em termos de avanço da justiça social, a proposta de reforma do
governo Lula remete a regulamentação do Imposto sobre as Grandes
Fortunas para a lei ordinária, o que é digno de mérito. No entanto, é
preciso reconhecer a necessidade de se poder contar com um sistema
rigoroso de avaliação do estoque de riqueza e que o aparato estatal para
isso seja eficiente. Segundo Gonçalves (1991), a vantagem de uma estrutura
de distribuição concentrada como a nossa é que o contingente de potenciais
contribuintes para esse imposto é relativamente pequeno - algo em torno
de 400 mil famílias, o que facilitaria sua cobrança.

o campo da Seguridade Social, a reforma objetiva basicamente quatro
aspectos: a substituição do tributo sobre a folha de salários por uma
contribuição sobre o faturamento, de forma não-cumulativa; a desoneração
da Cofins sobre todas as etapas do processo produtivo, não sendo cumulativa
para setores especificados por lei, procurando beneficiar as exportações;
fixação de alíquota mínima da CSLL aplicável aos bancos, não sendo inferior
à mais alta incidente sobre outros setores da economia; e introdução do
caráter permanente da CPMF, procurando estabelecer a diminuição de sua
alíquota com o tempo. este sentido, as demandas dos "atores" que há
muito militam na área social não encontram eco na proposta de reforma
tributária do governo Lula: a sustentação financeira de um sistema de
proteção social solidário e universal.

O que quase ninguém se dá conta é que, enquanto a reforma tributária
não for aprovada, as receitas da base de faturamento deixam de ser, por
força da PEC 41, da Seguridade Social e podem ser usados pelo governo
federal somente para cobrir o "déficit da previdência", dificultando o
financiamento da saúde e assistência. Estaria, assim, atingido o objetivo
perseguido pelo governo federal, isto é, a completa desvinculação das
contribuições sociais da idéia de Seguridade.

Quanto às mudanças no campo da reforma dos impostos, a nova proposta
tributária repercute significativamente sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
Espera-se que os Estados possam criar uma eficiente estrutura de fiscalização,
pois a arrecadação incidente sobre o novo ICMS (cobrança no Estado de origem
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da mercadoria, mas com a repartição da receita entre os Estados de origem e
destino) e a proposta de transferir o ITR para a competência dos Estados -
mantendo, porém, regulação por lei complementar - apresentam uma série de
dificuldades operacionais. Caso os Estados tenham constrangimentos para
criar a necessária estrutura fiscalizatória, estarão mais dependentes das
transferências realizadas pela União e terão dificuldade em elevar o patamar
mínimo de aplicação de seus recursos de impostos na saúde. Considerando
que a maioria dos Estados vêm destinando menos que o mínimo previsto
pela Emenda Constitucional 29 (12%), ou seja, despendem em torno de
10%9 de suas receitas de impostos e transferências constitucionais para a saúde,
de fato a PEC 41 pode contribuir para ampliar sua participação. Contudo,
se a estrutura eficiente de fiscalização não for implementada, os Estados
tenderão a aplicar o mínimo previsto pela EC 29.

Considerando-se que uma das principais diretrizes do SUS é a
descentralização com base nos municípios, e que o avanço de sua
implementação tem se apoiado cada vez mais nesse nível de governo -
concedendo-lhe autonomia crescente no planejamento e na execução das
ações e serviços de saúde -, o incremento potencial de recursos por esse
nível subnacional pode aumentar ainda mais o comprometimento de suas
receitas de impostos e transferências constitucionais. Segundo o Sistema de
Informações sobre o Orçamento Público em Saúde (Siops), em levantamento
realizado pelo Ministério da Saúde junto aos municípios brasileiros, em 2001
o percentual destinado à saúde foi de 18% das receitas de impostos e
transferências constitucionais. Isso demonstra que, para os municípios,
qualquer esforço de melhoria da capacidade tributária certamente fará crescer
esse nível de aplicação em saúde.

Neste sentido, para que os municípios pudessem obter um reforço
de receitas para incrementar a sua aplicação de recursos em saúde, sem
apertar e/ou reduzir despesas já comprometidas, a nova proposta
tributária permite a cobrança do imposto sobre a transmissão inter vivos
de bens imóveis ou de direitos sobre estes (ITBI) de forma progressiva.
A proposta estabelece que o ITBI pode ser progressivo em razão do valor
do imóvel alienado, possibilitando a aplicação de alíquotas diferenciadas
em função da localização ou uso do imóvel. Com essa nova medida, os
municípios terão a possibilidade de elevar suas receitas e,
conseqüentemente, a aplicação nas ações e serviços de saúde. Entretanto,
é importante lembrar que a arrecadação desse imposto municipal é bem
inferior à do IPTU e do ISS.

A PEC 41, por melhores que tenham sido as intenções de seus proponentes,
apenas sancionou o comprometimento atual dos municípios e do governo federal,
tendo aberto mão de repensar as condições de sustentação do conjunto da
seguridade social, em especial da saúde. Contudo, nos avanços das negociações

9 Dado extraído do Siops.
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para a aprovação da reforma, aparece a possibilidade de mecanismos semelhantes
à DRU serem aplicados aos Estados e municípios, o que, segundo estimativa
realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de
Saúde, significaria uma redução de recursos de R$ 3 bilhões para os Estados e
de R$ 2,5 bilhões para os municípios, caso a desvinculação de 20% fosse aplicada
à arrecadação prevista para este ano de 2003.

Considerações finais

O financiamento da saúde pública no Brasil é uma questão que ainda
está longe de ser resolvida no âmbito das propostas de reforma tributária
apresentadas pelos governos FHC e Lula. Ao mesmo tempo em que assegura
a implementação do SUS (enquanto política de saúde universal na
contramão dos ditames do neoliberalismo), a questão fiscal é alçada à
prioritária pelo governo, limitando o aporte de recursos para a área da
seguridade social e da saúde, em particular.

A discussão da reforma do Estado, envolvendo propostas de alterações
substantivas das áreas previdenciária e tributária, coloca a possibilidade do
próprio sistema de saúde vir a ser alterado nos seus fundamentos. Isto ocorreria
na medida em que não se atribui atenção especial às principais fontes de
financiamento do sistema de saúde e que a escassez relativa de recursos passar
a ser usada como argumento para sustentar somente a manutenção dos cuidados
com a saúde da parcela mais carente da população.
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A prosperidade argentina durante
o padrão ouro

e a ideologia da dolarização

Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva *

Resumo: O trabalho formula uma hipótese sobre a origem da ideologia
da dolarização na Argentina, a qual, não obstante a saída traumática do
modelo da conversibilidade entre dezembro de 2001 e janeiro de 2002,
ainda encanta determinados políticos e segmentos importantes da elite
intelectual do país vizinho. Com efeito, dois traços característicos do
período de maior prosperidade nacional, que coincide com a época do
padrão ouro, consistiram numa relação especial com a potência
dominante da época e na implantação, durante a maior parte da belle
époque criolla, de um regime de câmbio fixo conhecido como caixa de
conversão (equivocadamente chamado nos anos 90 de conversibilidade).
A dolarização seria uma junção perfeita desses dois fatores, mas tem
como fundamento uma leitura superficial dos acontecimentos.

Palavras-chave: Padrão-ouro, dolarização, economia argentina,
caixas de compensação, taxas de câmbio fixas.

Histórico das caixas de conversão

o currency board arrangement (CBA) foi um regime cambial concebido
pelo Império Britânico.' Podem ser encontrados registros de cerca de 70 caixas
de conversão, a maior parte em ex-colônias inglesas e em número muito reduzido
de países independentes, entre os guais a Argentina e a Irlanda.

O primeiro CBA foi estabelecido nas Ilhas Maurício em 1849. Entre 1822
e 1825, um regime muito semelhante a um currency board foi implementado

Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva é economista, diplomata de carreira, atualmente no posto de
Conselheiro; foi Chefe do Setor Financeiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires (1999-2002), quando
realizou estudos que deram origem a este artigo. Atualmente é Chefe dos Setores Econômico e de Promoção
Comercial da Embaixada do Brasil em La Paz. Este artigo é uma versão revista do Capítulo I da monografia O
Dilema Cambial Argentino e osInteresses Brasileiros, apresentada ao Instituto Rio Branco por ocasião de Curso
de Altos Estudos (maio de 2002). O título original do Capítulo I da monografia é "Padrão Ouro e Prosperidade".

O regime cambial será chamado, indistintamente, de currency board arrangement (CBA), currency board ou, por
sua tradução para o português, caixa de conversão. A idéia acerca da oportunidade de criação de caixas de conversão
originou-se no início do século XIX no Reino Unido com um grupo de economistas conhecido como Currency
School. Para um breve histórico das caixas de conversão, cf. Williamson, John. What Role for Currency Boards?
Washington DC: Institute for lnternational Economics, 1995, p. 5-11; Korhonen, likka; Sutela, Pekka; Pautola,
Niina; Zloch-Christy, Iliana. Why Currency Boards? In: Zloch-Christy, Iliana (ed.). Economic Policy in Eastern
Europe: Were Currency Boards a Solution? Connecticut: Preager Publishers, 1995, p. 67-69; Walters, Alan.
Currency Boards and Their History. In: Liviatan, Nissan (ed.). Proceedings of a Conference on Currency Substitution
and Currency Boards. Washington DC: Banco Mundial, Discussion Paper n" 207,1993, p. 4-6.
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nas Províncias Unidas do Rio da Prata. Em 1822, o Banco de Buenos Ayres,
também conhecido como Banco de Descuentos, formado por empresários, em
sua maioria cidadãos britânicos, recebeu o monopólio da emissão de moeda
conversível por 20 anos. Este arranjo não resistiu à crise financeira provocada
pela guerra com o Brasil, tendo sido suspenso em 1825.2

As caixas de conversão atingiram seu apogeu em meados do século XX,
quando chegaram a existir mais de 50 arranjos do gênero. Depois da Segunda
Guerra Mundial, com o advento do processo de descolonização e da supremacia
da doutrina keynesiana, a maioria foi sendo substituída por bancos centrais,
com vistas, inter alia, à implementação de políticas monetárias ativas como
instrumento para a promoção do desenvolvimento e do emprego. Poucas caixas
de conversão sobreviveram a essa onda de desmantelamento, entre as quais as
localizadas em Bermuda, Brunei, Gibraltar, Ilhas Cayman e Malvinas.

[ohn Williamson, autor de trabalho conclusivo sobre a caixa de conversão,
assim definiu o regime: ('A currency board is at bottom an arrangement that
legislates a particular monetary rule: a rule that changes in the monetary base
will be equal to the country's overall balance of payments surplus or deficit (that
is, the sum of the current account and the capital account). This gives a country
a highly credible mechanism for defending a fixed exchange rate, but at the cost of
abandoning its monetary sovereiqnty"?

O objetivo do Império Britânico consistia em permitir o acesso dos habitantes
de suas colônias a uma moeda conversível e estável (taxa de câmbio fixa), sem os
custos decorrentes da utilização direta da libra esterlina, a saber: a) a necessidade
de substituição de notas e moedas que fossem destruídas ou perdidas; e, b) a
perda da senhoriagem, ou seja, dos juros provenientes da aplicação, em Londres,
da libra esterlina utilizada como lastro da moeda local no âmbito do currency
board. Com relação à alternativa do uso puro e simples da libra esterlina, o CBA
apresentava-se, assim, como um arranjo mais vantajoso para as colônias.

A metrópole, em contrapartida, assegurava a manutenção da ordem monetária
em seus domínios e a participação destes no sistema do padrão ouro, fruto da Pax
Britannica', A solidez do sistema bancário e o equilíbrio das finanças públicas estavam
de antemão garantidos, uma vez que as colônias não dispunham de autonomía em
matéria fiscal e as filiais de bancos da metrópole operavam em seus territórios".

No regime de caixa de conversão, os ajustes a crises de balanço de
pagamentos (resultantes, por exemplo, de brusca deterioração nos termos de
intercâmbio ou de surto de desconfiança por parte de investidores) dão-se
automaticamente mediante as chamadas gold standard rules, ou seja, por meio
de processo deflacionário". O funcionamento adequado do mecanismo de ajuste

2 Para uma descrição do funcionamento desse arranjo cambial, cf. Alernann, Roberto. Breve Historia de Ia
Política Económica Argentina 1500-1989. Buenos Aires: Claridad, 1989, p. 62 e 63.

3 Cf. WilJiamson, op. cit., p. l.

4 Cf. ibid., p. 5.

5 Para uma visão sucinta da política fiscal e do setor bancário nas colônias britânicas, cf. Balino, Tomás e
Enoch, Charles. Currency Board Arrangements. Issues and Experiences. Washington DC: Fundo Monetário
Internacional, Occasional Paper n.? 151, 1997, p. l.

6 Para uma explicação do funcionamento dasgold standard rules, cf. Williamson, op. cit., p. 4 e 5.
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demanda, contudo, flexibilidade de preços e salários. Com efeito, quanto maior
a elasticidade destes, tanto mais pronunciada é a deflação e menos duradoura a
recessão. O regime exige, também, austeridade permanente na condução do
erário: eventual necessidade de ajuste fiscal, em meio a um processo deflacionário
e recessivo, contribuiria para prolongar a contração da atividade econômica, o
que, ao diminuir a base tributária, acabaria comprometendo seriamente as finanças
públicas e minando de vez a confiança dos investidores.

Antecedentes na Argentina

O longo período de utilização relativamente difundida da caixa de conversão
coincide, em boa parte, com o de vigência do padrão ouro. A Argentina adotou o
arranjo em quatro ocasiões: entre 1867 e 1876; entre 1883 e 1885; entre 1899 e
1914; e entre 1927 e 19297. Os currency boards de 1899 e 1927, porém,
diferenciaram-se dos dois instalados anteriormente na Argentina e do modelo clássico
utilizado pelas colônias britânicas: a) a moeda emitida não tinha respaldo integral
em ouro (o lastro no metal correspondia a cerca de 60% e 85%, respectivamente); e
b) o Banco de Ia Nación A1lJentina, que dominava amplamente o mercado financeiro,
intervinha para suavizar as oscilações do meio circulante. Tais diferenças, em princípio,
deviam diminuir a credibilidade do regime". O CBA de 1883-1885 foi o único,
durante o período do padrão ouro, em que a relação entre a moeda garante e a
nacional se deu em um contexto de paridade (1 $ = 1 i).

A Argentina, em geral, era vista como um free rider do sistema do padrão
ouro, sobretudo em função dos abandonos da caixa de conversão em 1876 e
1885. A primeira saída foi motivada por choques externos e internos (crise
econômica mundial, na esteira da Guerra Franco- Prussiana, e política de crédito
expansiva)". A segunda, por sua vez, decorreu essencialmente de fatores internos
(política de crédito expansiva). A saída de 1885, ademais, ao enfraquecer a regra
monetária, criou condições para um crescente desequilíbrio fiscal, que resultou
em endividamento externo excessivo e emissão descontrolada 10. O resultado
final desse processo foi a grave crise econômica argentina de 1890, mais conhecida
como Crise de Baring) a qual, em meio a um quadro de insatisfação política,
motivou a Revoluciôn dei Parque e uma renúncia presidencial!'.

7 Para um histórico da experiência argentina com o regime de caixa de conversão no período em apreço, cf
Gallo, Ezequiel e Cortés Conde, Robcrro. La República Conservadora. 4a ed., Vol 5. Buenos Aires: Editorial
Paídos, 1995, p. 19-22,81-85 e 153 c 161; e Alemann, op. cit., p. 61-65, 114-121, 148-153 e 183-185.

8 Cf Gerchunoff, Pablo; L1ach, Lucas. El ciclo de Ia ilasiô» y el desencanto. Buenos Aires: Editorial Planeta
Argentina, 2000, p. 53 e 101.

9 Cf. Alemann, op. cit., p. 117 e 118.
10 Quadruplicou-se a divida externa, ao passo que as exportações aumentaram menos de 50%.Tal desproporção

acabou minando a confiança de investidores. Cf ibid, p. 158. Em 1887, introduziu-se, por meio do regime
de Bancos Garantidos, um sistema monetário descentralizado, inspirado no free banking norte-americano.
Foi permitida a bancos federais e provinciais a livre emissão de moedas, desde quc respaldadas com bônus do
governo, a serem adquiridos mediante depósitos em ouro no Tesouro Nacional. Os requisitos, porém, não
foram respeitados, e a emissão tornou-se excessiva. Cf Rapoport, Mario. Historia econémica, política y
social de Ia Argmtina 1880-2000. Buenos Aires:Ediciones Macchi, 2000, p. 84 e 85; e Rock, David. Argenti11a
1516-1987. Berkley: Universiry ofCalifornia Press, 1987, p. 157 e 158.

11 A crise econômica de 1890 provocou a falência do grupo financeiro britânico Baring Brothers. Cf GaIlo e
Cortés Conde, op. cit., p. 36; Alemann, op. cit., p. 157-161; Rock, op. cit., p. 158 e 159.
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A renúncia do presidente Miguel Iuarez Celman não decorreu somente da
crise econômica, mas de uma confluência de fatores entre os quais pesava uma
insatisfação com a democracia censitária que imperava no país. Com a bandeira
da luta contra a fraude eleitoral e a corrupção, foi criado um agrupamento
chamado Unión Cívica) que se lançou em uma revolução. A Revolución dei
Parque, embora derrotada, provocou a renúncia de Celman e sua substituição
pelo vice-presidente Carlos Pellegrini. Nascia, dessa forma, um movimento
político do qual ia emergir, em 1891, a União Cívica Radical 12.

O comportamento da Argentina durante o período do padrão ouro
contrastava com a estrita adesão às regras do jogo por parte das colônias
britânicas. É freqüentem ente citada por economistas e historiadores, como
claro exemplo da opinião desfavorável de observadores britânicos sobre o
compromisso do país com a estabilidade monetária, a seguinte observação
de W. R. Lawson, publicada na Banker's Magazine de 1899, sobre a América
do Sul e, em particular, a Argentina: "siempre tienen problemas con su
moneda. O bien es demasiado buena para uso interno o) como ocurre
frecuentemente, es muy débil para el cambio extranjero. Generalmente tienen
demasiada) pero Ia idea de ellos es que nunca tienen suficiente. (. ..) los
argentinos alteran su moneda casi tan a menudo como cambian de presidentes.
(. ..) Ningún pueblo del mundo tiene un interés tan penetrante en los
experimentos monetarios, como el argentinoJJJ3•

O melhor e mais pormenorizado exame sobre o funcionamento da economia
argentina sob o padrão ouro foi realizado por A.G. Pord'". O trabalho analisou
especificamente as caixas de conversão de 1883-1885 e 1899-1914 e demonstrou
que: a) o funcionamento adequado do CBA e a manutenção deste pelo governo
argentino dependiam fundamentalmente da existência de condições externas
favoráveis que possibilitassem a obtenção de saldo no balanço de pagamentos
(via incremento nas exportações ej ou entrada de capitais); e b) os interesses
dos exportadores de produtos agropecuários e dos grandes proprietários de
terras, que se reforçavam mutuamente, determinavam os momentos de entrada
e saída da caixa de conversão: quando o balanço de pagamentos passava a ser
superavitário, introduzia-se o CBA basicamente para deter a apreciação da taxa
de câmbio; quando o balanço se tornava deficitário, o regime era abandonado,
o que provocava a depreciação da moeda e o conseqüente aumento na
rentabilidade das vendas externas.

Formou-se consenso em torno da propriedade da análise de Ford, que
passou a ser utilizada sistematicamente para descrever o funcionamento não só
dos currency boards de 1883-1885 e 1899-1914, como também daqueles de
1867-1876 e 1927-1929.

12 Cf. Luna, Felix. Breve Historia de losArgentinos. 16a ed. Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina, 1999, p.
156 e 157; Rapoport, op. cit., p. 17-19; Rock, op, cit., p. 160 e 161; Fraga, Rosendo. 1880-2000: el país
vuelve a debatir eI modelo. Ambito Pinanciero, 27 jun. 2000.

13 Apud Ford, G. A. El patrón oro: 1880-1914. Inglaterra yArgentina. Prólogo de Aldo Ferrer. Buenos Aires:
Editorial dei Instituto, 1966, p. 157; e Gerchunoffe Llach, op. cit., p. 45.

14 Aldo Ferrer, autor do prólogo do livro de Ford, refere-se ao trabalho como a primeira análise estrutural da
economia argentina. Cf. Ferrer, Aldo. Prólogo. In: Ford, op. cit., p. I.



Pablo Gerchunoff e Lucas Llach, por exemplo, fazendo um balanço dessas
quatro experiências da Argentina com o regime de caixa de conversão, denominado
pelos dois economistas de convertibilidad, sustentam que: "La convertibilidad dei
peso no había sido demasiado resistente aios avatares de los términos de intercambio
y a las marchas y contra marchas de los capitules. Tanto era así que parece natural
considerar que la fijaciôn del tipo de cambio era menos una medida con intenciones
de serpermanente que una respuesta de la política econômica a Ia excesiva valorizaciôn
dei peso) cuando ésta amenazaba con impactar los ingresos de los exportadores'":

Em estudo sobre caixas de conversão, o Fundo Monetário Internacional
explica, também na linha de Ford, o abandono do arranjo pela Argentina tanto
em 1914 quanto em 1929: "In Argentina) the CBA was suspended in both 1914
and 1929 as a result of large capital outflows linked with the advent of World War
1, in the first case) and the worldwide recession and sustained drop of commodity
prices, in the second. Pressures from the agricultural sector to devalue were a key
factor underlying the suspension (which became permanent) ofthe second CBAJJ

16.

As recorrentes saídas e entradas da caixa de conversão pela Argentina levam,
ainda nos dias de hoje, defensores incondicionais da adoção do regime por
países em desenvolvimento a considerar a Argentina um free rider do padrão
ouro. Steve Hanke e Kurt Schuler, por exemplo, qualificam-na como "a fair-
weather adherent to thegold standard+', Entretanto, um exame das características
do sistema financeiro internacional durante o período do padrão ouro permite
considerar o assunto por uma outra perspectiva".

Ressaltem -se, nesse contexto, as especificidades do sistema financeiro da
época, fundamentado na manutenção de taxas de câmbio fixo:

a) o padrão ouro, embora tenha propiciado elevada mobilidade de capitais
em nível internacional, estava longe de ser um sistema simétrico'", Era organizado
e administrado pela Inglaterra, que constituía seu principal beneficiário. Mediante
variações nas taxas de juros, o Bank ofEngland podia manipular o fluxo de ouro
no plano internacional. A bem da verdade, na época do laissez faire, os objetivos
da política monetária eram relativamente simples: evitar volatilidade na cotação
do ouro e desequilíbrios no balanço de pagamentos, além de assegurar a
estabilidade de preços. Porém, os custos do ajuste em termos de atividade
econômica eram bem maiores nos países da periferia, como a Argentina";

15 Cf. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 100.
16 Cf. Baliiío e Enoch, op. cit., p. 24.
17 Para Steve Hanke e Kurt Shuller, "So long as the gold standard promised rising prices and a continuing

economic boom, the government favored it. As soon as rhe gold standard required deflatíon and readjustment
of the economy, the government abandoned it". Cf. Hanke, Steve e Shuler, Kurt. Currency Boards for Latin
America. In: Liviatan (ed.), op. cit., p. 19.

18 Parauma visãomaispormenorizada sobre o padrão ouro, cf.Gilpin,Robert. The Political Economy oflnternational
Relations. New Jersey:Princeton UniversityPress,1987, p. 123-127; e Eichengreen,Barry.InternationalMonetary
Arrangements for the 21st Century. Washington DC: The Brookings Institution, 1994, p. 41-43.

19 Para Barry Eichengreen, "Capital mobility was also high under the gold standard, by some measures
(current accounts as a share of GDP, for example), even higher than today". Cf. Eichengreen, Barry. The
International Monetary System in the (Very) Long Run. Washington: Fundo Monetário Internacional,
Working Paper n.? 43, 2000, p. 1.

20 A propósito dos custos do sistema em termos de ajuste, cf. Gilpin, op. cit., p. 123 - 127.
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b) O sistema apresentava assimetria também em termos de colaboração
internacional. A cooperação ocorria basicamente entre países europeus, em especial
Alemanha, França, Inglaterra e Rússia, e os Estados Unidos. Os países da periferia
não recebiam apoio financeiro significativo, o que, evidentemente, comprometia
sua capacidade de reação a crises econômicas reais ou nominais"; e

c) países que não aderissem às regras do jogo eram singularizados
negativamente pela comunidade financeira internacional e, em particular, pela
Cit)P. A Argentina, por exemplo, para recuperar a credibilidade após a crise
financeira de 1890, procedeu, por exigência da Inglaterra, no contexto das
negociações em torno da reestruturação de sua dívida, a um enxugamento da
massa monetária e forte ajuste fiscal, no bojo do qual foram cortados, inter alia,
salários do funcionalismo, pensões e aposentadorias". É compreensível, portanto,
que a Argentina tenha desejado participar do padrão ouro, a fim de atrair capitais
externos; e, ao mesmo tempo, eludir os custos dos ajustes deflacionários e recessivos
decorrentes da implementação das gold standard rules em um país da periferia",

Aliás, um diretor do Bank of England, Otto Niemeyer, que esteve na
Argentina a convite oficial para dar um parecer sobre a situação do país e sobre
a necessidade de estabelecimento de uma autoridade monetária, desaconselhara,
em 1933, a reintrodução de uma caixa de conversão, alegando incompatibilidade
da mesma com uma economia sujeita a flutuações tão pronunciadas (a autoridade
britânica recomendou a criação de um Banco Central, o que acabou ocorrendo
em 1935): "No esprobable que país alguno que sufre fluctuaciones naturales tan
acentuadas en sus actividades econômicas como Ia Ar;gentina) pueda soportar por
mucho tiempo un ajuste automático tan directo y rígido entre Ia cantidad de medio
circulante y el balance de pagos externosõ",

Ademais, diferentemente da grande maioria dos demais usuários de currency
board arrangements (com os quais tendia naturalmente a ser comparada), a
Argentina não era uma colônia britânica, mas um país independente. É natural
que seu governo tenha sido mais vulnerável a pressões de grupos de interesse
internos, seja para aumentar o gasto público, seja para sair ou entrar do CBA,
dependendo da evolução da conjuntura, e que os bancos do país exibissem
menor nível de integração com o sistema financeiro internacional (nas colônias

21 Cf. Eichengreen, op. cit., 1994, p. 45 e 46.

22 Cf Gilpin, op. cit, p. 124.

23 Cf Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 51 e 52. O ajuste guarda semelhança qualitativa com o que a Argentina
vem realizando atualmente, no contexto da implernentação da lei de déficit fiscal zero.

24 Note-se que a economia argentina, pelo menos em tese, devia ter tido melhores condições, naquela época, para
realizar um ajuste deflacionário do que hoje em dia, em termos de elasticidade de fatores de produção. Com
efeito, a economia era relativamente aberta, o que tende a aumentar a flexibilidade de preços. Cf Gerchunoff
e Llach, op. cit., p. 43, 81 e 82 para uma evolução do grau de abertura da economia argentina ao longo da
maior parte do século XX. Por outro lado, quanto a uma provável flexibilidade em salários - outro elemento
essencial para viabilizar uma rápida e acentuada deflação -, cabe ter em mente que, no período em apreço, só
houve avanços significativos na legislação trabalhista nos anos 20, ou seja, já durante a Democracia Radical, e
que, durante o Régimen Conservador, o movimento sindical, embora estivesse em expansão, enfrentava fortíssima
repressão governamental. Cf ibid, p. 79. Para uma abordagem mais detalhada sobre a evolução do movimento
sindical, a rivalidade entre anarquistas e socialistas e o quadro social, cf. Rapoport, op. cit., p. 45-51 e 131-140.

25 Apud Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 136 e 137.



britânicas, operavam filiais de bancos da metrópole) e, por conseqüência, maior
fragilidade diante de crises econômicas.

Para Barry Eichengreen, o comportamento da Argentina, com relação ao
padrão ouro, estava em sintonia com a postura dos demais países do Hemisfério
Ocidental, inclusive os EUA: "Throuqhout Latin America, as in the United States,
depreciation was welcomed by landowners with fixed mortgage obligations and
exporters wishing to enhance their competitive positions internationally. Nor did
adherence to strict norms buttress the credibility of the exchange rate commitment
at the periphery of the gold standard system. Latin American countries repeatedly
failed to control their fiscal policies) leading to mpnetization of budget deficits, the
suspension of gold convertibility, and currency depreciation. Even in the United
States, fiscal imbalances threatened the commitment to the exchange rate peg in the
1890s. Thus most countries ofthe Western Hemisphere did not have unblemished
reputations of obeying robust monetary rules+",

É como se a Argentina, pragmaticamente, tivesse buscado alcançar um meio-
termo entre, de um lado, as imposições de um exigente sistema financeiro
internacional e as oportunidades decorrentes da participação no mesmo, sobretudo
em termos de acesso ao mercado de capitais; e, de outro, as limitações impostas
pelas necessidades da economia real e pelo quadro político do país na época.

Afinal, o modelo agroexportador era o motor de crescimento da economia
argentina, e seus poderosos representantes, cujos interesses determinavam os
momentos de entrada e saída das caixas de conversão, confundiam-se com a própria
liderança política que governava o país, em uma democracia essencialmente
censitária durante o Régimen Conservador (1880-1912) e em um sistema político
com maior nível de abertura durante a Democracia Radical (1912-1930 )27.

A configuração interna de poder era tal que, entre a conhecida impopularidade
de uma desvalorização, que acarreta a imediata transferência de ingressos da
sociedade como um todo em favor do setor agroexportador, e a manutenção da
taxa de câmbio fixo, o governo, invariavelmente, optava pela segunda alternativa".

Seja como for, a Argentina conseguiu manter a caixa de conversão durante
28 dos 62 anos em tela. Porém, como o padrão ouro permaneceu suspenso
durante oito anos (entre 1914 e 1922), em razão da Primeira Grande Guerra,
pode dizer-se que currency boards estiveram em vigência na Argentina durante
um pouco mais da metade do período de funcionamento efetivo daquele sistema

26 Cf. Eichengreen, op. cit., 1994, p. 44.

27 A reforma eleitoral de 1912 levou a uma maior abertura do sistema político e criou condições para a derrota
do partido governista (Partido de Autonomia Nacional) e à ascensão ao poder do então recém-criado
partido da União Cívica Radical. A propósito, Mario Rapoport salienta que foi estabelecida a obrigatoriedade
do voto e que este se tornou secreto, mas apenas uma baixa percentagem da população podia votar, na
medida em que permaneciam excluídos as mulheres e os imigrantes não-naruralizados, A vitória radical
surpreendeu o grupo governante, que esperava capitalizar em torno da prosperidade econômica, subestimando
a insatisfação com a situação política. Cf. Rapoport, op. cit., p. 116.

28 Para David Rock, "For the foreseeable future the landed interests, the upper middle class, and to a lesser
extent the conservative interior were to dominate ( ... ) Between the Saenz Pena Law ofl912 and the military
coup of 1930, Argentine politics is best pictured as an exercise in informal power sharing between the
traditional elites and the urban middle class and to a lesser extent the conserva tive interior were to dominate
the electorate". Cf. Rock, op. cit., p. 190 e 214. O principal líder radical da época (Hipólito Yrigoyen) era
um grande proprietário de terras. Cf. ibid, p. 185.
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monetário, o que não deixa de ser significativo". Acresce que, a partir de 1889,
o CBA só foi abandonado diante de circunstâncias excepcionais e, em princípio,
justificáveis nos termos das escape clauses do próprio sistema'".

Alicerces da prosperidade

A pergunta que se deve fazer, a esta altura, tem a ver com o papel
desempenhado pelo arranjo da caixa de conversão no processo de crescimento
da economia argentina no período em tela. Teria ele sido significativo?

A resposta é que, não obstante ter sido a Argentina, justa ou injustamente,
considerada um free rider do padrão ouro, a utilização do CBA, de fato, deve
ter-se revestido de alguma importância. Não se deve, no entanto,
superdimensionar a relevância do regime cambial na determinação das
elevadíssimas taxas de crescimento médio, então verificadas na Argentina: o país
chegou a ter, em determinado momento, a sexta renda per capita e o sétimo
PIE do mundo!'.

Para que se tenha uma noção mais clara do papel exercido pelo CBA, é
necessária, antes de tudo, uma recapitulação dos outros fatores que contribuíram
para a belle époque criolla. Na realidade, uma extraordinária confluência de
elementos exógenos e endógenos, muitos dos quais relacionados com a economia
real e a liderança política argentina, que vão muito além da escolha de um regime
cambial, possibilitou a inserção privilegiada do país na divisão internacional do
trabalho estabelecida pela Pax Britannica.

Entre os fatores exógenos da prosperidade, ressaltern-se'":
a) a crescente integração de mercados, tanto do ângulo comercial quanto

de investimentos, e o rápido crescimento da produção na esfera internacional,
predominantes nos 30 anos de paz que precederam a Primeira Guerra Mundial;

29 A rigor, o padrão ouro esteve em vigência na maior parte desse longo período: de 1870 a 1914 e de 1922 a
1931. No interregno entre 1914 e 1922, em meio ao declínio da Pax Britannica e à forte diminuição na
interdependência econômica entre asnações, a autonomia nacional sobrepôs-se à ordem monetária internacional,
em função das exigências da Primeira Grande Guerra. O resultado foi a adoção de taxas de câmbio flexíveis.
Por outro lado, o padrão ouro clássico(1870-1914) diferenciava-sedo padrão ouro-câmbio, adotado em parte
do período entre as duas conflagrações mundiais (1922-1931), na medida em que, no segundo, diversamente
do primeiro, além do ouro, podiam ser utilizadas moedas respaldadas pelo metal como reserva internacional,
tais como a libra britânica e o dólar norte-americano. Cf. Gilpin, op. cit., p. 127-130.

30 A Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, que levaram o próprio Reino Unido a abandonar o
padrão ouro, tiveram conseqüências econômicas suficientemente graves para justificar a saída da Argentina
das caixasde conversão de 1914 e 1929, com base nas escapeclausesdo sistema monetário vigente. A Argentina
saiu de um CBA em 2 de agosto de 1914, ou seja, um dia após a declaração de guerra da Alemanha contra a
Rússia. No entanto, com relação ao abandono do CBA de 1929, pode ter havido um certo açodamento,
embora a medida pudesse ser plenamente justificável a posteriori. A Grande Depressão de 1930 sequer foi
antecipada por [ohn Maynard Keynes e lrvimg Fisher. A propósito da existência e aplicação das escape
clauses, cf. Eichengreen, op. cit., 1994, p. 42.

31 O PIB argentino cresceu em média 6,4%e 3,9%por ano nos períodos 1900-1913 e 1918-1929, respectivamente.
Durante os anos 20, a Argentina cresceu mais do que os EUA, Canadá e Austrália, tanto em termos per
capita quanto totais. Em 1929, a produção total do país tinha superado a da Austrália e aproximava-se da do
Canadá. Cf. Gerchunoffe Llach, op. cit., p. 78 e 79, para a variação do PIB argentino emtermos anual,
qüinqüenal e decenal ao longo do século XX.

32 Para uma apresentação acerca dos fatores exógenos que possibilitaram o acelerado crescimento da Argentina
no período, cf. ibid, p. 16-18 e 36; e Rapoport, op. cit., p. 1-10.



b) o papel de potência dominante assumido pela Inglaterra, que havia
esposado os princípios do livre comércio e da especialização produtiva;

c) a derrogação, em 1846, da Lei de Grãos pela Inglaterra, que implicou a
concentração de recursos produtivos em manufaturas e a necessidade de
importação de alimentos e matérias-primas;

d) a internacionalização do poder financeiro da Inglaterra, cujos
investimentos no exterior aumentaram, em média, de 1,7 milhões em 1875-
1879 para 185 milhões de libras anuais em 1910-1913;

e) a redução nos fretes marítimos em decorrência da introdução do navio
transatlântico a vapor, que criou condições para um incremento exponencial no
comércio internacional (o que deve ter contribuído para que, em 1878, a
Argentina tenha exportado trigo pela primeira vez);

f) uma segunda inovação tecnológica de grande importância: o congelamento
e o resfriamento de carne (a primeira remessa de carne congelada da Argentina
para um país europeu teve lugar em 1877; em seguida, instalaram-se sete frigoríficos
nas imediações das áreas portuárias, de origem norte-americana e inglesa);

g) o abandono, pelos EUA, no início do século XX, do mercado
internacional de carne bovina (a produção daquele país voltou-se para o
atendimento da demanda interna), o que permitiu à Argentina maior penetração
no mercado britânico, em especial de carne resfriada (a rápida deterioração do
produto desestimulava sua importação da Austrália ou Nova Zelândia);

h) uma oferta abundante de mão-de-obra imigrante no fim do século XIX
e começo do século XX, em especial proveniente da Itália e, em segundo
momento, da Espanha, em razão, em boa parte, da crise agrícola que assolava os
dois países europeus;

i) a estabilidade geopolítica na região do Rio da Prata, depois do fim da
guerra do Paraguai, em 1870;

j) a conclusão da expansão territorial, que permitiu à Argentina completar
sua versão do "Destino Manifesto"; e,

k) a relativa estabilidade política interna da Argentina de 1890 (Crise de Baring)
em diante, em comparação com outros países da região, em particular o Brasil.

Para a Inglaterra, o essencial era assegurar a disponibilidade de mercados
para exportar sua produção e capital e de fornecedores de alimentos e matérias-
primas. As condições estavam dadas, inclusive do ângulo tecnológico e da oferta
de mão-de-obra, para a inserção proveitosa de um país com as vantagens
comparativas e as carências econômico-financeiras da Argentina no sistema
internacional sob a Pax Britannica.

Mais uma vez, Lucas Llach e Pablo Gerchunnoff deram uma contribuição
importante para uma melhor compreensão da história da política econômica
argentina, desta feita no que diz respeito à extraordinária interação de fatores a
explicar a prosperidade do país no período: ((EI optimismo colectivo acerca del
futuro económico de Ia Arqentiru: escomprensible dentro de! contexto internacional
de progreso del siglo XIX) especialmente a partir de Ia guerra franco-prusiana. Si
es cierto que e! progresismo de losgobernantes arqentinos fue crucial para poner en
marcha el motor del crecimiento, también lo es que susfervorosas ideas habrían sido
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estérilesen otro tiempo y en otro lugar. El encuentro entre circunstancias auspiciosaspara
elprogresoe ideas apropiadas para esascircunstancias resultáseruna combinación exitosa,
al menos juzgada con la vara de lo que la historia llamô la Generación del 80);133.

Felix Luna assim descreveu a Generaciôn del80: "todos ellosestaban de acuerdo
en postergar una reforma electoral que permitiese entregar el voto
incondicionalmente alas masas ( ... ) aunque no haya sido una generación) sino un
grupo de doscientas o trescientas personalidades en todo elpaís. Generalmente habían
sido formados en los mismos colegiosy universidades) hablaban el mismo lenguaje)
compartían una misma ideología y un mismo códi;gode costumbres, se conocían
entre si, incluso eran ami;gos. Podían disputarse elpoder ferozmente) pero en última
instancia pensaban lo mismo acerca de! país y de su destino"34.

A Generación del 80, que governou o país durante o Régimen Conservador,
soube aproveitar a janela de oportunidade que se abriu para a Argentina na esfera
internacional. Inspirando-se na filosofia positivista, procedeu a uma ampla mobilização
de recursos, com vistas a atingir o (1rogreso continuo". Houve uma incorporação
maciça ao sistema produtivo de imigrantes, infra-estrutura (em especial ferrovias),
terras férteis abundantes (nada menos do que a pampa úmida), poupança externa e
tecnologias, com vistas a alcançar a mais elevada taxa de crescimento possível.

O liberalismo que inspirava a inserção do país no sistema internacional, na
condição de provedor de produtos primários (a proteção tarifária decorria
basicamente de necessidades fiscais ou de pressão específica de grupos internos,
como os produtores de açúcar e vinho, localizados nas províncias de Tucumán e
Mendoza), contrastava com o intervencionismo estatal na mobilização interna de
recursos'". O general Júlio Argentino Roca, político mais proeminente da
Generación del80, sustentava que o governo tinha importante papel a desempenhar
em um país "extenso, poblado y sin capital" e onde a ação privada era "todavia muy
débil". A obsessão pelo progresso sobrepunha-se a dogmatisrnos".

Em síntese, a liderança política argentina demonstrou competência e
pragmatismo ao conseguir montar um modelo agroexportador com escala e
competitividade suficientes para promover uma "relação especial" com a grande
potência da época, fundamentada em uma sólida complementaridade econômica,
o que possibilitou um período de grande prosperidade. O modelo foi mantido
intacto mesmo depois de 1916, quando o país, na esteira de uma abertura no
sistema político, passou a ser governado pela Democracia Radical) que
permaneceu no poder até o golpe militar de 1930.

Entre 1860 e 1880, as Presidencias Históricas tiveram de ocupar-se da
eliminação das ameaças à própria autoridade estatal". Por esse motivo, a Argentina
demorou um pouco para inserir-se na acelerada expansão comercial e na
internacionalização financeira sob a Pax Britannica .. No entanto, quando reuniu
as condições internas para tanto, o fez rapidamente.

33 Cf. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 16.
34 Cf. Luna, op. cit., p. 140.
35 Cf. Rock, op. cit., p. 150 e 151; e Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 37-45 e 102-106.
36 Cf. ibid., p. 20.
37 A propósito do processode formaçãodo Estado-Nação, cf.Luna, op. cit, p. 115-152; e Rock,op. cit., p.l18-152.



Segundo Roberto Alemann, foi justamente a determinação de queimar etapas
que, em última instância, motivou a crise econômica de 1890: «Nada hay más
dificii) a escala humana) que pretender un progreso rápido con orden estable (...). La
impetuosa voluntad de progreso que alienta a losgrupos dirigentes a'lJentinos de entonces
y a los inmigrantes que vienen a buscar mejores condiciones de vida) no se arredra ante
ias dificuitades ni acepta sin más) ios límites naturales a su que hacer (...). El resultado
dei choque entre esa voluntad de progresar y iasposibiiidades reales dei país para absorber;
en tan poco tiempo, tanta inmiqraciôn, tanto capital y tanta iniciativa empresaria, es
una crisis severa que conmueve toda ia estructura econômica dei paísY.138.

Papel da caixa de conversão

Tendo em mente essas condicionantes externas e internas, caberia verificar
qual teria sido o papel específico desempenhado pelos currency boards na
promoção das elevadas taxas de crescimento da economia argentina no período.

A descrição de Alemann sobre as circunstâncias que levaram à crise de 1890
chama a atenção para uma provável contribuição das caixas de conversão para a
prosperidade argentina. Devem elas ter contribuído para evitar desequilíbrios
mais acentuados nas finanças públicas e, por conseguinte, para dar maior
sustentabilidade à expansão da atividade econômica. Com efeito, a saída do
CBA de 1885 permitiu a emissão descontrolada para financiar o gasto público,
preparando o terreno para a Crise de Baring".

A Argentina pagou um preço alto pela desordem monetária e fiscal. o
começo da última década do século XIX, ocorreu uma redução expressiva na
entrada de capitais externos e, conseqüentemente, nas taxas de crescimento. A
manutenção da austeridade, contudo, foi restaurando a confiança aos poucos e,
sobretudo a partir de 1887, os investimentos adquiriram nível mais significativo.

A pouca credibilidade inicial da caixa de conversão de 1899, cuja
implantação foi exigida, como de praxe, pelo setor agroexportador para deter a
apreciação da moeda nacional na esteira da entrada de capitais, deve ter sido, em
grande parte, ainda um reflexo da falta de comprometimento político com o
arranjo cambial exibida quando do abandono do regime, em 1885. Foi somente
em 1902 que quantidade expressiva de ouro começou a fluir para o CBA40.

Percebe-se, a partir da crise de 1890, um maior interesse da classe dirigente
argentina pela manutenção de uma regra monetária mais robusta. O "progresso
contínuo" passava a encontrar limites econômicos dentro dos quais tinha de
operar. A reabertura do mercado de capitais financiou um persistente déficit
público, mas a emissão monetária, conquanto crescente em função da entrada
de capitais, permaneceu sob controle.

Uma hipótese plausível, portanto, é que as caixas de conversão tenham
exercido uma função disciplinadora em matéria de política econômica. Pode

38 cr Alemann, op. cit., p. 130.
39 A caixa de conversão veda a emissão monetária para cobrir déficit fiscal, mas não assegura o equilíbrio do

erário, uma vez que se pode continuar recorrendo ao endividamento para financiar gasto público. Cf
Williamson, op. cit., p. 15 e 16; Baliüo c Enoch, op. cit., p. 17 e 18.

40 Cf Alcmann, op. cit., p. 153.
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esperar-se, em princípio, que uma política monetária passiva, como a embutida
em um currency board, venha a contribuir para tanto.

Com uma emissão monetária controlada, a Argentina conseguiu superar o
que, muito tempo depois, foi chamado de "impossible trinity": política monetária
expansiva, câmbio fixo e livre mobilidade de capitais (para ser sustentável, uma política
econômica só pode valer-se, ao mesmo tempo, de dois desses três expedientes )41.
No entre guerras, com a utilização de uma política monetária mais ativa, a Argentina
deixou flutuar a taxa de câmbio, até a efemera reintrodução de um CBA, em 1927.

Além de dar maior sustentabilidade ao crescimento, a participação no padrão
ouro, mediante a utilização de caixas de conversão, deve, provavelmente, ter
contribuído também para permitir maior e melhor acesso ao mercado de capitais,
por mais que aArgentina tenha sido considerada um free rider. Afinal, o país participou
plenamente durante boa parte do período do sistema financeiro internacional da
época. Igualmente, a caixa de conversão pode ter ajudado a equiparar a Argentina,
em particular perante os homens de negócio e financistas britânicos, às próprias
províncias do Império, em termos de previsibilidade e transparência, ou melhor, de
respeito às regras do jogo. Em suma, mediante a adoção do CBA e a conseqüente
participação no padrão ouro, o país tornava-se ainda mais atraente e confiável para
os investidores externos, especialmente os britânicos.

No entanto, tão expressiva expansão da atividade econômica não decorre
da mera adoção de uma ou outra política cambial, independentemente de que
esta possa implicar uma regra monetária robusta e estar em plena sintonia com
os fundamentos macroeconômicos e com o grau de abertura e o nível de
flexibilidade dos fatores de produção de uma determinada economia. Mesmo se
a Argentina tivesse sido o participante mais disciplinado do padrão ouro, os
resultados, em termos de captação de investimentos e de crescimento, teriam
sido provavelmente bem mais modestos, na ausência da extraordinária confluência
de fatores endógenos e exógenos que possibilitaram uma inserção ímpar do país
na divisão internacional do trabalho sob a Pax Britannica.

A adoção de caixas de conversão deve ter figurado, ademais, entre os
elementos de uma estratégia de aproximação com a Inglaterra, inclusive em
termos de diplomacia econômica, mas de nenhuma forma explica a
impressionante prosperidade do país no período.

Evidência empírica da preponderância da conjugação de outros fatores sobre
a existência de um currency board, em termos de atração de capitais, é que, entre
1884 e 1890, período durante a maior parte do qual não dispunha de CBA, a
Argentina tenha recebido 11% da totalidade das novas emissões de bônus no
mercado londrino (os Estados Unidos e o Canadá, em conjunto, absorveram
30%)42.Depois da crise econômica de 1890, entretanto, a Argentina teve de melhor
adequar-se às regras do jogo para voltar a atrair quantidade expressiva de capitais.

É sintomático da relevância que a Argentina já tinha adquirido como
recipiendária de capitais britânicos o fato de que, durante a debácle econômica

41 Para uma explicação sucinta desse conceito, cf. Williamson, Iohn. Exchange Rate Regimes for Emerging
Markets, p. 33.

42 Cf. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 49.



de 1889/1890, o Bank of England se tenha visto na contingência de recorrer
a seus congêneres francês e russo para um empréstimo de 3 milhões de libras
em ouro e, ao mesmo tempo, para uma promessa de assistência de 1,5 milhão
de libras em ouro, em caso de necessidade, a fim de evitar nada menos do que
uma crise financeira sistêrnica'".

No começo do século XX, 85% do investimento estrangeiro na Argentina
era de origem britânica". A interrupção do fluxo de capitais da Inglaterra em
direção à Argentina, em 1914, foi a principal conseqüência econômica negativa
da guerra para o país. Posteriormente, as "conseqüências econômicas da paz",
para usar uma expressão de Keynes, afastaram qualquer possibilidade de retomada
nos investimentos e empréstimos britânicos em nível mais significativo.

Em 1918, foi a Argentina que teve de estender uma linha de crédito no
valor de 100 milhões de pesos-ouro para que os britânicos pudessem adquirir
cereais". O investimento britânico na Argentina cessou completamente durante
a Primeira Grande Guerra e imediatamente após a conflagração, recuperando-
se de forma muito modesta no decorrer da segunda metade dos anos 20. O
estoque de capital britânico no país, que, em 1913, era de US$ 1,86 bilhão,
aumentou ligeiramente, alcançando, em 1927, US$ 2 bilhões.

Declínio do modelo agroexportador

A saída da caixa de conversão de 1929, às vésperas da Grande Depressão, teve
uma peculiaridade de particular importância para a Argentina, com relação às três
anteriores. Entre os fatores externos a acarretar a crise de balanço de pagamentos
não constou a elevação da taxa de juros pelo Bank of England, como em ocasiões
prévias, mas pelo Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. Durante o padrão
ouro-câmbio, em vigência em parte do período entreguerras, o dólar tinha avançado
no processo de substituição da libra esterlina como moeda de reserva internacional.

A transição entre a Pax Britannica e a Pax Americana já estava em fase
adiantada e, dessa forma, dois elementos centrais da prosperidade argentina
deixavam paulatinamente de existir: a) a relação especial com a potência que
se encontrava no centro do sistema econômico mundial. Em contraste com o
relacionamento mantido com a Inglaterra durante a Pax Britannica, a relação
da Argentina com os EUA, no decorrer de boa parte do século XX, foi permeada
de suspeita e tensão, em um contexto de rivalidade política e comercial."; e b)
o sistema econômico fundamentado na divisão internacional do trabalho e na
especialização que a Inglaterra conseguira montar e preservar relativamente
intacto até a Primeira Grande Guerra.

43 Cf. Eichengreen, op. cit., 1994, p. 45 e 46.

44 Cf. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 95.

45 Cf. ibid., p. 95.

46 Carlos Escudé, a partir da leitura de documentos confidenciais do Governo dos EUA tornados de conhecimento
público, chega a identificar uma verdadeira conspiração da burocracia norte-americana contra a Argentina
nos anos 40, o que, segundo ele, explica em boa parte o declínio do país no pós-guerra. Cf. Escudé, Carlos.
Gran Bretaiia, Estados Unidos y La Declinaciôn A'lJentina 1942-1949. 3a ed. Buenos Aires: Fundación
Editorial de Belgrano, 1988, pp. 13-15.
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Dois dos principais alicerces do modelo agroexportador, montado no bojo de
uma confluência extraordinária de fatores exógenos e endógenos na época do padrão
ouro, começaram lentamente a ser minados, tendo início, pari passu, um longo
processo de declínio econômico, embora, ainda nos anos 40, a Argentina continuasse
sendo vista por observadores externos como um país que, provavelmente, se
encontraria entre os desenvolvidos em uma questão de poucas décadas". Colin
Clark, em seu livro The Economics of 1960) publicado em 1942, previa que aArgentina
iria, em poucas décadas, exibir um padrão de vida comparável ao dos Estados
Unidos". Paul Samuelson, anos depois, chegou a comentar que: ((SialiJuien hubiese
preguntado en 1945 ~quéparte del mundo esperausted que experimente elmás dramático
despegue económico en las próximas tres décadasl, probablemente yo habría dado una
respuesta parecida a Ia siguiente: la At;gentina es Ia ola del futuro. "49

Entre 1939 e 1945, o crescimento da economia argentina foi razoável apenas
se comparado com o das economias européias, que padeceram as agruras da Segunda
Grande Guerra. As economias de outros países da América Latina, como as do
Brasil, Chile e México e, sobretudo, as dos EUA e Canadá, que se beneficiaram da
demanda por bens militares, cresceram a taxas mais elevadas'". Em 1952, o PIE per
capita da Argentina era apenas 3% acima do verificado em 1943. No começo dos
anos 50, a Venezuela passou a ter a maior renda per capita da América Latina, e o
Brasil, por sua vez, ultrapassou aArgentina em termos de valor do comércio exterior'" .

Legado de uma época

Para segmentos da sociedade argentina, particularmente setores da elite,
uma relação especial com a potência dominante e um regime de conversibilidade,
expressão equivocadamente utilizada atualmente como sinônimo de caixa de
conversão, constituem mais do que meras lembranças do período de maior

47 Há outros elementos, evidentemente, que contribuíram para o processo de declínio do país. Para a maioria
dos historiadores e economistas argentinos, um fator essencial residiu também na política estatizante e de
fechamento da economia seguida pelo presidente [uan Domingo Perón e, em grande parte, mantida por
administrações subseqüentes. Cf., entre outros, Alemann, op. cit., p. 193-288. essa linha de pensamento,
outra poderia ter sido a trajetória da economia argentina, se o país, a exemplo do Canadá e Austrália, tivesse
promovido uma industrialização fundamentada nas vantagens comparativas, sobretudo quando considerado
o protecionismo agrícola do pós-guerra. Cf., entre outros, Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 421-432. Felix
Luna chama a atenção para a exagerada tendência histórica da Argentina ao endividamento externo e, dessa
forma, para uma exigüidade crônica de poupança interna. Cf. Luna, op. cit., p. 289. Carlos Escudé
responsabiliza, em boa parte, uma conspiração da burocracia norte-americana contra a Argentina entre
1942 e 1949. Cf. Escudé, op. cit., p. 13-15. Jorge Castro chama a atenção para o problema de governabilidade
do país entre os governos de Perón e Carlos Menem. Cf. Castro, Jorge. La Gran Década. Buenos Aires:
Editorial Sudamérica, 2000, p. 188 e 189. David Rock menciona o legado colonial espanhol que a Argentina
não conseguiu superar nos campos institucional, político e social, mantendo uma visão determinista sobre o
declínio do país: "In sum, Argentina was destined for crisis with or without Perón, although he deepened
and intensified the crisis, making its resolution more difficult. Perón's Iegacywas a nation that continued to
be ensnared by the same problems he had failed to surmount". Cf. Rock, op. cit., pp. XXVII e XXVIII e 319.

48 Apud ibid., p. XXI.
49 Apud. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 161. Não há referência a uma data precisa para esse relevante comentário

de Samuelson.
50 A economia argentina cresceu 2,45%, ao passo que as do Brasil, Chile, México, Canadá e EUA se expandiram

a taxas de 2,89%, 4,07%, 5,25%, 8,19% e 11,35% , respectivamente. As economias da Alemanha, Itália e
França experimentaram quedas de 3,50%,9,07% e 10,56%. Cf. ibid., p. 159 e 160.

51 Cf. Rock, op. cit., p. 265.



prosperidade da história do país'". Continuam, recorrentemente, sendo vistos
como fatores capazes de recolocar a Argentina em uma posição de importância
no cenário internacional comparável à que ocupou na época do padrão ouro.

Caberia ao governo do momento, como fez a Generación de los 80, analisar
com propriedade as tendências do sistema mundial e mobilizar todos os recursos
internos com a maior rapidez possível, de forma a possibilitar uma espécie de retorno
a um passado de grandeza nacional. Evidentemente, com o passar do tempo, o
sonho vai ficando cada vez mais distante. No entanto, mesmo nos dias de hoje, a
Argentina ainda parece estar em busca permanente do atalho para o mundo
desenvolvido, que, na época do padrão ouro, dera a impressão de existir para o país.

Jorge Ávila saudou o retorno do CBA, em 1991, como: cCunhito en ia
historia económica argentina. Es un giro copernicano de ia política monetaria
incluso más trascendente que ias privatizaciones. Su adopción ha integrado por
completo el mercado monetario ar;gentino ai norteamericano, pues ella equivale a
un patrón dólar, y a determinado) en consecuencia, una obligada converqencia de
ia tasa de inflación y la tasa de interés básica de ia Ar;gentina en los niveles de los
Estados Unidos. A principios de siglo ya habíamos experimentado una converqencia
similar, cuando eigobierno Roca puso en práctica ia Caja de Conversiôn.F"

Para Jorge Castro, mais um dos muitos defensores atuais dessa busca
permanente do atalho para o mundo desenvolvido: CCHoyia Argentina está
alineada enforma clara y permanente con iasprincipales democracias de Occidente,
forjó una relaciôn especial con ia única potencia global, los Estados Unidos de
América (...) En esta primera década dei siglo XXI, ia Ar;gentina, tras diez anos
de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, ha logrado reconstruir
las bases estructurales que le permitiran, en diez anos más, colocarse entre los diez
principales países emerqentes dei planeta. ))54

Nos dias de hoje, a dolarização negociada com os EUA parece ser, para muitos
de seus defensores incondicionais, uma junção perfeita dos dois fatores históricos
capazes de levar a Argentina a voltar a ocupar uma posição de maior relevo no
cenário internacional. Ao representar um compromisso ainda mais firme com o
câmbio fixo do que a caixa de conversão, a dolarização é encarada como um
aprofundamento da conversibilidade. Nessa ordem de idéias, uma união monetária
com a única superpotência possibilitaria, no bojo de um acordo de livre comércio,
o salto qualitativo no sistema produtivo de que a Argentina tanto necessita.

O alinhamento automático da política externa e de defesa argentina com a
norte-americana, nos anos 90, contribuiria para dar à Argentina importância
estratégica para os Estados Unidos, o que viabilizaria acordos bilaterais nos
campos comercial e financeiro. Na época da Generación de los 80 e da Democracia

52 A caixa de conversão pressupõe a conversibilidade da moeda nacional e, ao mesmo tempo, uma paridade fixa
com relação a uma moeda garante. A conversibilidade, ou seja, o acesso desimpedido a divisas, constitui
apenas uma das duas características básicas do regime de caixa de conversão. Na Argentina, porém, após a
introdução do Plano de Conversibilidade de 1991, que instituiu um CBA, a expressão "convertibilidad"
passou a ser utilizada incorretamente, no entendimento do autor, como sinônimo de caixa de conversão..

53 Cf. Ávila, Jorge. Prefácio. In: Vários. Convertibilidad: Fundamentación y Funcionamento. Buenos Aires:
CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos) Instituto Universitario, 1997, p. 13.

54 Cf. Castro, op. cit., pp. 16 e 25.
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Radical, ao contrário, o país orgulhava-se de sua política externa autônoma. A
Argentina manteve a neutralidade por ocasião da Primeira Grande Guerra, tendo
em vista, sobretudo, seus interesses comerciais, como principal fornecedor de
alimentos, em especial da própria Inglaterra":

O fato é que, realisticamente, a macroestrutura do sistema internacional
era outra e a Argentina reunia condições objetivas para desenvolver uma
relação especial com a potência dominante na Pax Britannica, o que não
tem sido o caso na Pax Americana.

o futuro possível

O que existe é a possibilidade de uma aliança estratégica com o principal
vizinho e parceiro comercial do país. E, na medida em que consiga afastar fatores
internos que atentam contra a materialização desse projeto, a crise argentina
poderia vir a atender aos próprios interesses argentinos de longo alcance, que,
ao mesmo tempo, convergiriam com os interesses brasileiros.

Uma postura solidária da parte do Brasil, dentro de nossas limitações
econômico-financeiras, poderia contribuir para cristalizar, no país vizinho, a
percepção de que as duas nações têm um destino a compartilhar. A sociedade
argentina como um todo poderia ainda, nesse contexto, começar a melhor assimilar
a idéia de um aprofundamento da Aliança Estratégica entre os dois países.

O início de uma integração profunda, no bojo da consolidação da União
Aduaneira, poderia conduzir ao estabelecimento de uma moeda comum. O Mercosul
poderia transformar-se em um verdadeiro mercado comum e sustentar-se como tal,
com beneficios mais que proporcionais para os países-membros, em termos políticos,
econômicos e sociais e em matéria de peso específico no plano internacional.

É possível que tenha sido somente no início dos anos 80 do século XX que
a Argentina tenha começado a dar-se conta de que o mundo a considera um país
latino-americano, em função não só do isolamento decorrente da Guerra das
Malvinas, como também da crise da dívida externa. A Argentina, pela primeira
vez, recebera nitidamente contágio de um problema oriundo de outro país latino-
americano. Historicamente, eram eventos em países como a Austrália, Canadá e
Nova Zelândia que repercutiam em sua economia.

Nos anos 90, a Argentina iludiu-se com a possibilidade de um rápido retorno
à belle époque criolla. Lamentavelmente, a aterrissagem definitiva na realidade
regional estar-se-ia dando de forma traumática, e não como o resultado de um
exercício natural de racionalização das circunstâncias em que o país e o mundo,
objetivamente, se encontram há muitas décadas. Tratar-se-ia de desenvolvimento
que, sem dúvida, teria atendido melhor não só aos interesses da Argentina,
como também aos do Brasil e aos dos demais países da Região.

55 Cf. Gerchunoff e Llach, op. cit., p. 66; Rapoport, op. cit., p. 120; Floria, Carlos Alberto e García Belsunce,
César. Historia de tosArgentinos. Buenos Aires: Ediciones Larousse Argentina S.A.I.C., 1992, p. 736.



Aspectos do trabalho infantil
no Brasil

André Portela Souza *

Resumo: O presente artigo apresenta alguns resultados recentes de
pesquisas do autor sobre o trabalho infantil no Brasil. Primeiramente,
argumenta-se que o trabalho infantil está associado à pobreza, e que
isto em parte implica numa armadilha do trabalho infantil. Também se
discute a possibilidade de que o trabalho infantil esteja associado a
normas e convenções sociais em que algumas famílias ou regiões valoram
a natureza em si do trabalho infantil. Ademais, apresentam-se os efeitos
do trabalho infantil nos rendimentos dos indivíduos quando adultos.
O trabalho infantil reduz o salário esperado do trabalhador adulto,
principalmente para aqueles que começam a trabalhar muito cedo na
vida. Por fim, demonstra-se que a redução do trabalho infantil nos
anos 90 está associada à expansão escolar no período. Pode ser que o
conjunto de medidas de políticas públicas da última década tenha
tido algum efeito sobre as atividades das crianças e adolescentes,
principalmente aqueles que vivem em famílias mais pobres.

Palavras-chave: Trabalho infantil, pobreza, freqüência escolar, Brasil.

L Introdução

O trabalho infantil tem recebido, ultimamente, bastante atenção por parte da
mídia e tem sido alvo de grande discussão entre formuladores de políticas publicas,
organizações não-governamentais e organismos internacionais, bem como o público
em geral. Naturalmente, o trabalho infantil é um fenômeno social que suscita indignação,
pois trata-se daqueles seres humanos mais vulneráveis e que deveriam receber a maior
atenção e cuidado da sociedade: as crianças. Contudo, quem deseja resolver este problema
a contento deve investigar suas causas, conseqüências e formas de intervenção de
maneira sistemática e minuciosa. Afinal, não se quer apenas evitar que o tiro saia
pela culatra, mas também atingir o alvo certeiramente. Felizmente, já existe uma
crescente literatura sobre o trabalho infantil, seus determinantes e conseqüências,
de modo que já é possível inferir algumas conclusões acerca deste fenômeno.

O trabalho infantil é ainda freqüente em países menos desenvolvidos e, até
bem pouco tempo atrás, o mesmo ocorria em países mais desenvolvidos. Para alguns,
o trabalho infantil é visto como uma forma de engajar a criança ou adolescente em
algum exercício que lhe pode ser útil na idade adulta, porque aprende algum oficio
ou passa a desenvolver habilidades socialmente valoradas. Para outros, ele. é
simplesmente fruto de descaso ou egoísmo de pais e mães que se aproveitam dos

* André Portela Souza é professor da FEA-USP.
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seus beneficias sem considerar os possíveis males que possam causar às crianças.
Embora estes argumentos possam ser válidos para situações pontuais e contextos
específicos, na realidade, como fenômeno de massa, o trabalho infantil está fortemente
associado à pobreza. O trabalho infantil pode ser um expediente utilizado por muitas
famílias para enfrentar situações de privação econômica. Seja participando do mercado
de trabalho ou exercendo atividades de produção doméstica, a criança assume um
papel importante nos mecanismos de sobrevivência de sua família1•

Se, por um lado, o trabalho infantil ajuda as famílias a sobreviver sob dificeis
condições econômicas, por outro ele pode acarretar conseqüências perversas sobre
a criança. O trabalho infantil pode prejudicar o desenvolvimento das potencialidades
da criança, seja afetando sua saúde física e psicológica ou tomando dela tempo e
recursos que poderiam ser melhor dedicados à acumulação do seu capital humano.
Sob este aspecto, o trabalho infantil pode ser ineficiente (Baland e Robinson, 2000).

O presente artigo pretende apresentar alguns resultados de nossas pesquisas
recentes sobre o trabalho infantil no Brasil.A seção 2 discute os possíveis determinantes
do trabalho infantil. A seção 3 apresenta algumas conseqüências do trabalho infantil
no indivíduo quando adulto. A seção 4 discute a evolução do trabalho infantil e da
freqüência escolar nos anos 90. A seção 5 apresenta as considerações finais.

2. A persistência intergeneracional do trabalho infantil no Brasil

O trabalho infantil tanto pode expor a criança a situações de risco como prejudicar
a sua formação educacional. Hoje, sabe-se que existem cerca de 370 mil crianças entre
5 e 9 anos de idade e 2,5 milhões de crianças entre 10 e 14 anos de idade que
participam regularmente do mercado de trabalho brasileiro, perfazendo 2,5% e 15%
dos seus totais, respectivamente'. Segundo dados da Organização Internacional do
Trabalho, o percentual de crianças entre 10 e 14 anos de idade que participavam no
mercado de trabalho em 1950 era bem maior, da ordem de 23%. Embora esteja a
taxas menores hoje em dia, o trabalho infantil no Brasil não se reduziu na mesma
velocidade que no resto do mundo. Na Itália, por exemplo, o trabalho infantil nesta
faixa etária estava em cerca de 30% em 1950, e hoje é praticamente nulo. Mesmo em
países mais pobres, como a China e a Índia, a participação de crianças desta mesma
faixa etária no mercado de trabalho era de 48% e 35% em 1950 e agora está em torno
de 12% e 14%, respectivamente. O que explicaria este declínio mais lento no Brasil?
Embora ainda não tenhamos respostas conclusivas para esta questão, já possuímos
evidências sugestivas que ajudam a respondê-Ia.

De acordo com nossas pesquisas recentes (Emerson e Portela Souza, 2003),
existe no Brasil uma forte persistência intergeneracional do trabalho infantil: há
uma relação entre o fato dos pais terem ingressado no mercado de trabalho
quando crianças e seus filhos ou filhas serem trabalhadores infantis. Mais
precisamente, crianças vindas de famílias em que os pais foram trabalhadores infantis
têm uma probabilidade de serem também trabalhadoras infantis 3 vezes maior
que crianças que vêm de famílias em que os pais não trabalharam na infância.

Ver Basu e Tzanatos (2002) e Basu (1999) para uma revisão da literatura sobre causas e conseqüências
do trabalho infantil.

2 Ver Kassouf(2001).



Parte desta persistência se deve a uma armadilha da pobreza, ou o que chamamos
de "armadilha do trabalho infantil". Em geral, crianças de famílias pobres têm uma
maior probabilidade de serem trabalhadoras infantis do que crianças de famílias
não-pobres. Mesmo que estas atividades não afetem a integridade fisica e psíquica
da criança, elas tomam tempo e energia que poderiam ser mais eficientemente
utilizados para a sua formação educacional e qualificação. Quando adulta, esta pessoa
não terá acumulado capital humano suficiente para obter os recursos necessários
para tirar a si mesma e a seus descendentes da pobreza. Assim, seus filhos também se
tornarão trabalhadores infantis e o ciclo vicioso se perpetua. Com efeito, existe uma
correlação positiva entre anos de escolaridade e idade em que o indivíduo ingressa
no mercado de trabalho. Ademais, quanto menor a escolaridade de uma pessoa,
maior a probabilidade de que seus filhos sejam trabalhadores infantis.

Surpreendentemente, nossos resultados também sugerem que o argumento
da armadilha do trabalho infantil não esgota toda a questão. De fato, parte desta
persistência intergeneracional não é transmitida via nível de renda familiar. Quando
comparamos duas crianças que vivem em famílias com o mesmo nível de renda-
uma delas em que os pais trabalharam quando crianças e a outra não -, a criança
da primeira família tem uma maior probabilidade de ser trabalhadora infantil,
comparada à criança da segunda família. Ou seja, existe uma relação direta entre o
fato dos pais terem sido trabalhadores infantis e a criança trabalhar no mercado de
trabalho, independentemente do nível de renda familiar, O que explicaria isto?
Ainda em estágio de conjecturas, esta relação direta poderia ser explicada, entre
outras coisas, por normas sociais ou preferências dos pais em fazer com que seus
filhos e filhas iniciem logo cedo as suas atividades no mercado de trabalho.
Necessitamos, aqui, de mais investigações para aprofundar esta questão.

3. As conseqüências do trabalho infantil

O senso comum diz que o trabalho infantil é prejudicial à própria criança
ou adolescente. De imediato, a criança pode estar exposta a situações de risco à
sua saúde fisica e psicológica. A mais longo prazo, o trabalho infantil pode
prejudicar sua formação educacional e, portanto, ter conseqüências negativas
na acumulação do seu capital humano. Além disso, o trabalhador infantil pode
se engajar em ocupações que dificultem a sua ascensão ocupacional no futuro.

Por outro lado, existem também razões para se crer que o trabalho infantil,
em alguma medida, pode ter beneficios para a própria criança ou adolescente.
Treino vocacional, aprendizado de alguma atividade, experiência geral no
mercado de trabalho, tudo isto pode contribuir para o sucesso da criança e
principalmente do adolescente quando trabalhador adulto.

Já existem alguns estudos que tentam quantificar alguns destes efeitos.
Particularmente, nosso estudo para o Brasil (Emerson e Portela Souza, 2002) mostra
que existe uma correlação negativa entre trabalho infantil e escolaridade, bem como
uma correlação negativa entre o trabalho infantil e renda do trabalho quando adulto.

Utilizando os micro-dados da PNAD-IBGE 1996, a tabela abaixo
mostra a relação entre a idade em que o indivíduo começou a trabalhar e a
sua escolaridade e renda.

AstX"Ct<K do trabalho infantil no Brasil, André Portcla 5ou73, p. 113-122 115



116 Revista de Economia & Relações Internacionais, voI.2(3), ju1.2003

Tabela 1: Indivíduos homens ocupados entre 25 e 55 anos de idade - Brasil (%)

Idade em que Anos de Escolaridade
começou %
a trabalhar O anos la4 5a8 9 a 11 12 ou mais

Abaixo de 10 18,7 23 42 23 09 03

10 a 13 36,4 19 37 26 13 05

14 a 17 30,1 07 25 32 25 12

18 e Acima 14,8 04 13 23 30 30

Fonte: PNAD, 1996.

Assim, do total de homens ocupados no mercado de trabalho brasileiro
com idade entre 25 e 55 anos em 1996, 18,7% declararam haver começado a
trabalhar antes dos 10 anos de idade. Destes, 23% são analfabetos e apenas 3%
têm algum ano de estudo universitário. Por outro lado, 14,8% deste universo
de ocupados começaram a trabalhar com 18 anos ou mais. Destes, apenas 4%
são analfabetos e 30% têm algum ano de estudo universitário.

Além disso, existe uma correlação negativa entre a idade em que o indivíduo
começou a trabalhar e sua renda quando trabalhador adulto. A tabela abaixo
mostra a proporção entre a média dos rendimentos de trabalho dos homens
ocupados com 25 a 55 anos que começaram a trabalhar antes dos 18 anos e a
média dos salários daqueles que começaram a trabalhar a partir dos 18 anos.

Tabela 2: Diferença salarial dos indivíduos homens ocupados entre 25 e 55
anos de idade - Brasil (%)

Idade em que Proporção Salarial Proporção Salarial

começou a trabalhar (sem controle de (com controle de
educação) educação)

Abaixo de 10 Anos 68 95

10 a 13 Anos 68 94

14 a 17 Anos 82 100

Fonte: PNAD, 1982, 1988, 1996.

A segunda coluna da tabela apresenta o seguinte resultado: o salário dos homens
ocupados adultos que começaram a trabalhar antes dos 10 anos de idade é 68% do
salário dos homens ocupados adultos que começaram a trabalhar a partir dos 18 anos



de idade, sem controlar por anos de escolaridade. Isto pode ser interpretado da seguinte
maneira: um indivíduo que começa a trabalhar antes dos 10 anos de idade e abandona
a escola a partir de então tem seu salário, quando adulto, igual a 68% da renda do
indivíduo que freqüentou a escola até os 18 anos e começou a trabalhar a partir desta
idade. Analogamente, esta proporção é de 68% e 82% para aqueles que começaram a
trabalhar entre 10 e 13 anos e entre 14 e 17 anos, respectivamente.

A terceira coluna apresenta o mesmo resultado, mas agora controlado por
escolaridade obtida. Assim, comparando-se dois indivíduos com mesmo nível
de escolaridade, mas que começaram a trabalhar com idades distintas, aquele
que entrou no mercado de trabalho com até 10 anos de idade tem um salário,
quando adulto, igual a 95% do valor do salário de quem começou a trabalhar
depois dos 18 anos. Note que esta diferença se anula quando se compara o
indivíduo que começou a trabalhar a partir dos 14 anos. Estes resultados sugerem
que trabalhar e ir à escola é pior que somente ir a escola para crianças jovens,
mas não necessariamente para adolescentes.

4. O trabalho infantil e a freqüência escolar no Brasil dos anos 90

A partir do início dos anos 90, o Brasil experimentou uma aceleração do declínio
da incidência do trabalho infantil concomitantemente com um aumento da taxa de
freqüência escolar. A tabela 3 apresenta a incidência do trabalho infantil e a taxa de
freqüência escolar para meninas e meninos com idades entre 10 e 17 anos,
separadamente, para 1992 e 2001. Em 1992,36,33% (18,53%) dos meninos (meninas)
estavam no mercado de trabalho brasileiro. Em 2001, estas incidências reduziram-se
para 23,53% e 12,45 %, respectivamente. Ou seja, houve uma queda de cerca de um
terço na i.ncidência do trabalho infantil tanto para meninos quanto para meninas. Por
sua vez, 76,14% (79,84%) dos meninos (meninas) freqüentavam a escola em 1992,
enquanto 90,58% (90,53%) dos meninos (meninas) freqüentavam a escola em 2001.

Tabela 3: Incidência do trabalho infantil e freqüência à escola no Brasil

Meninas de 10 a 17 anos 1992 2001 Diferença

Trabalho infantil 0.185 0.125 -0.061

Freqüência à escola 0.798 0.902 0.104

Meninos de 10 a 17 anos 1992 2001 Diferença

Trabalho infantil 0.363 0.235 -0.128

Freqüência à escola 0.761 0.906 0.144

Fonte: P AD - IBGE

Que grupos de crianças e adolescentes foram os mais beneficiados por estes
movimentos? Eles ocorreram com crianças e adolescentes independentemente de
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suas condições econômicas? Sabe-se que o trabalho infantil está associado à pobreza,
que, por sua vez, está relacionada às características econômico-demográficas das
famílias, como nível educacional dos chefes de família, região de moradia, tamanho
da família, idade da criança, etc. Talvez as mudanças das distribuições destas
características nos anos 90 expliquem o declínio do trabalho infantil e/ou o aumento
da freqüência à escola. Por outro lado, diferentes mudanças institucionais ocorridas
no período também podem explicar estes movimentos independentemente das
mudanças das distribuições de características. Entre as mais importantes estão a
expansão de programas sociais de combate ao trabalho infantil e de acesso à escola
e a mudança da legislação trabalhista que regula a idade mínima de ingresso no
mercado de trabalho. Entre os programas sociais vale destacar o bolsa-escola, o
programa de erradicação do trabalho infantil (Peti), os programas de combate à
repetência e evasão (classe aceleração e programas de progressão continuada), a
abertura de escolas rurais e, mais recentemente, a implementação do Fundef, que
aumenta os recursos para o ensino fundamental em municípios mais pobres.

Por meio de um simples método de decomposição que divide as diferenças
observadas no período entre mudanças devidas à alteração de composição de grupos
econômico-demográficos (efeito intergrupos), e às mudanças de incidência dentro
dos grupos (efeito intra-grupos), podemos responder as seguintes perguntas: (i)
Quanto da redução da incidência do trabalho infantil e do aumento da freqüência
escolar se deve às mudanças das características econômico-demográficas das crianças e
suas famílias?; (ii) Que variáveis econômico-demográficas estão mais fortemente
associadas à redução do trabalho infantil e/ou ao aumento da freqüência escolari",
Sendo um grupo demográfico composto pelos grupos de escolaridade do chefe de
família, grupos de idade das crianças, de região de moradia, de gênero do chefe de
família e de tamanho da família, a Tabela 4 abaixo mostra que tanto o declínio do
trabalho infantil quanto o aumento da freqüência escolar entre meninos e meninas se
devem mais às mudanças das probabilidades dentro dos grupos econômicos
demográficos que entre os grupos. Por exemplo, do total de 0.061 pontos percentuais
de declínio do trabalho infantil feminino, 0.052 se deveu a mudanças das probabilidades
dentro dos grupos, e 0.009 se deveu à mudança relativa do tamanho dos grupos.

Tabela 4: Decomposição da incidência do trabalho infantil e da freqüência escolar

Meninas de 10 a Trabalho Infantil Freqüência Escolar17 anos

Mudança das
probabilidades -0.104 81.29% 0.140 96.71%

dentro dos grupos

Mudança no
tamanho relativo -0.024 18.71% 0.005 3.29%

dos grupos

Variação total -0.128 100% 0.144 100% -

3 Para o estudo mais detalhado, ver Fernandes e Portela Souza (2003).



Meninos de 10 a Trabalho Infantil Freqüência Escolar17 anos

Mudança das
probabilidades -0.052 85.56% 0.108 103.82%
dentro dos grupos

Mudança no
tamanho relativo -0.009 14.44% -0.004 -3.82%
dos grupos

Variação total -0.061 100% 0.104 100%

Nota: valores em pontos percentuais

A Tabela 5 mostra que os grupos mais fortemente associados às variações
nas probabilidades dentro dos grupos são as crianças e adolescentes que vivem
em famílias cujos chefes são menos educados. Ademais, as variações mais
acentuadas ocorrem na área rural. Contudo, como a maior parcela das crianças
e jovens vive na área urbana, o efeito total, entre urbano e rural, é similar.

Tabela 5: Decomposição das mudanças nas probabilidades por grupos de características

Meninas Meninos

Probo Peso Total Probo Peso Total

Trabalho Infantil

Escolaridade dos chefes de família

O a 3 anos -0.084 0.471 -0.039 -0.138 0.494 -0.068

4a7 -0.040 0.304 -0.012 -0.093 0.294 -0.027

8 a 10 0.004 0.089 0.000 -0.059 0.085 -0.005

11 ou mais -0.006 0.136 -0.001 -0.052 -0.030 0.127 -0.004 -0.104

REGIÃO

Rural -0.098 0.206 -0.020 -0.131 0.219 -0.029

Urbana -0.040 0.794 -0.032 -0.052 -0.096 0.781 -0.075 -0.104

Freqüência Escolar

Escolaridade dos chefes de família

O a 3 anos 0.163 0.471 0.077 0.217 0.494 0.107

4a7 0.079 0.304 0.024 0.088 0.294 0.026

8 a 10 0.043 0.089 0.004 0.040 0.085 0.003

11 ou mais 0.024 0.136 0.003 0.108 0.023 0.127 0.003 0.140

REGIÃO

Rural 0.216 0.206 0.044 0.275 0.219 0.060

Urbana 0.080 0.794 0.063 0.108 0.102 0.781 0.079 0.140

Nota: valoresem pontos percenruais
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Assim, os resultados demonstram que tanto a redução da incidência do
trabalho infantil quanto o aumento da freqüência à escola se devem quase que
inteiramente às mudanças das probabilidades de participação (incidência do
trabalho infantil ou freqüência escolar) dentro dos grupos. Ou seja, o efeito
intra-grupo predomina. Além disso, dentro dos grupos, as mudanças nas duas
probabilidades (trabalho e escola) são mais acentuadas entre as crianças de
famílias cujos chefes têm menor escolaridade. Em outras palavras: a redução
do trabalho infantil se deve ao declínio da probabilidade da criança ou
adolescente entrar no mercado de trabalho em cada grupo econômico-
demográfico, e este declínio é mais marcante entre aqueles que vivem em
famílias com chefes menos educados. Estes resultados sugerem que as mudanças
observadas ocorrem entre as crianças e adolescentes que vivem em famílias
mais pobres, e que a redução do trabalho infantil e a expansão da freqüência
escolar podem estar intimamente associadas. Crianças e adolescentes que em
2001 estão fora do mercado de trabalho, mas que estariam trabalhando sob as
condições vigentes de 1992, são provavelmente as mesmas que, embora
freqüentem a escola em 2001, estariam fora dela sob as condições de 1992.

5. Considerações finais

O presente artigo tratou de apresentar alguns resultados recentes de
nossas pesquisas sobre o trabalho infantil no Brasil. Primeiramente, sabe-se
que o trabalho infantil está associado à pobreza e que isto em parte implica
numa armadilha do trabalho infantil. Também argüimos que o trabalho
infantil pode estar associado a normas e convenções sociais em que algumas
famílias ou regiões valoram a natureza em si do trabalho infantil. Ademais,
apresentamos os efeitos do trabalho infantil nos rendimentos dos indivíduos
quando adultos. Parece que o trabalho infantil reduz o salário esperado do
trabalhador adulto, principalmente para aqueles que começam a trabalhar
muito cedo na vida. Por fim, demonstramos que a redução do trabalho infantil
nos anos 90 está associada à expansão escolar no período. Pode ser que o
conjunto de medidas de políticas públicas da última década tenha tido algum
efeito sobre as atividades das crianças e adolescentes, principalmente aqueles
que vivem em famílias mais pobres.

Assim, o quadro que surge destes resultados é este: o trabalho infantil é
um fenômeno complexo em que estão associados pobreza e normas sociais.
Além disso, o trabalho infantil tem, em geral, conseqüências perversas sobre o
indivíduo. Em parte isto pode ser mitigado por políticas públicas que permitam
às crianças de famílias pobres acumular capital humano que, de outra maneira,
seria perdido para sempre. A busca dessas políticas continua sendo um grande
desafio para o Brasil do século XXI.
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UP and Down with the
New Economy

Marcos Prado Troyjo *

Summary: The article suggests the viewing of a "photo album" of
the so-called "new economy" and its implications for contemporary
international relations. While not aiming at the outline of a clear and
scientifically defined portrait of what the "new economy" is, the article
rather collects a series of brief "impressions" on the emerging
informational marketplace and its effects on power relations. The
text compares the constituent elements of"old and "new" economies;
it comments on the new (and chaotic) electronic stock market; as
well as presenting an introductory bibliography to globalization -,
issues that always come to mind when we think of the information
society now in the making. The article discusses the consequences of
high-tech prosperity and its apparent "bubble economy" effect for
the US and the rest of the world. It equally examines whether the so-
called "Digital Divide" will widen the gap between rich and poor
even further. Although the article does not come up with final answers .
to many of these issues, it does bring a number of considerations that
relate to the central aspects of this still largely undefined trait of
contemporary society - the new economy.

Keywords: New economy, information society, globalization.

What is the "new economy?"

As we move through the present time of globalization and high technology,
we are repeatedly asked: do we have elements to characterize wealth today that
are completely different from the liberal tradition begun by Adam Smith? Are
we legitimized to call the current stage of capitalist development and the new
phase of circulation of commodities as the "new economy"? When we use
expressions and concepts such as "information technologies", "e-commerce",
NASDAQ, "financial volatility" etc., we are clearly dealing with new ways of
living, operating and doing business. We are speaking, therefore, of an economy
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President for Corporate Strategy of the Brasilinvest Group. As a career diplomat he served as Chief of the
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and a society that are different to say the least. How can we relate such
"phenomena" to the usual characteristics of the "traditional" economy - aspects
such as scarcity and the factors of production: land, capital and labor?

Even if we consider the entire on-line apparatus, it would be difficult
to sustain that the law of scarcity has changed. New technologies have
incremented our well-being immeasurably. However, we still remain very
imperfect human beings, with unlimited necessities and restricted resources
(although, for some, more resources are increasingly available each day).
Because of the expanding dimension of our desires, contemporary
technology has merely sophisticated our tendency to "constantly wish for
more and more"; and such a characteristic is inherent to human nature.
However, are the factors of production the same as they were in the economy
of the industrial revolution? Certainly noto One could argue that, although
the land factor is immutable by definition, labor and capital have undergone
radical changes, hardly similar, therefore, to the figure of Charles Dickens'
factory worker and cold -hearted industrialist':

Knowledge has altered the productivity of the inputs labor and capital in
a definite way. But it has also, to a large extent, altered old Marx's profile of
the worker, who is dispossessed of the means of production. It has also
transformed capital, making it all different from the "greedy input" that would
necessarily have to reduce the wage mass in order to maximize profits. As if by
means of an alchemy - which is formulated on a daily basis at Harvard, MIT,
INSEAD and other institutions - , the systematic application of knowledge to
economic activity has led to an "explosion of value". Thus, the old "objective"
economy had value as the absolute parameter and was characterized by the
interplay of capital and labor. The new "subjective" economy is characterized
by the process that adds value through the incorporation of knowledge to a
certain product or process of production.

In the old economy, if land, capital and labor were part of the
traditional model together with the agricultural, industrial and services
sectors, knowledge-based activities define a "fourth" sector. Here,
robotics, chemistry, network software, etc. constitute the surface of the
new economy. In a way, we can understand the economic history of the
20th century, from Ford's assembly line to the biotechnological revolution,
as a trajectory in which knowledge has had a progressive influence over
labor and capital, to the extent that knowledge now constitutes a factor
of production in itself.

In the past, knowledge made the worker more skilled and capital
more sophisticated. Presently, single-subject exper ts are replaced by
workers who are able to articulate different kinds of knowledge. In the
past, knowledge was determined by capital. Presently, capital is
determined by knowledge. If such assumptions are in fact valid, then we
must rewrite our economics textbooks.

1 Dickens, C. Hard Times. New York: Bantam Doubleday, 1981.



De-territorialization

In the last quarter of century, the rapid dynamics of information technologies -
the infrastructure of the new economy - has revolutionized the economic
understanding of"space" and, as a result, the marmer in which wealth is distributed.
The highest phase of such a revolution is "de-territorialization", bywhich the distinction
between "domestic" and "foreign" markets progressively disappears. This process
may be slow, but it appears to be irreversible. Marx probably best described its
beginning, when he stated that "cornmodities and their low prices were the
heavy artillery used by the industrial revolution to tear down the Chinese walls'",
thus describing the irrevocable expansion of capitalism during the 19th century.

Since Marx first analyzed capitalism, the economy has undergone different
phases, becoming worldwide, international, global and, now, virtual",

Nevertheless, with the quick-paced expansion of international trade, the
concept of"market seizure" has always been linked to geographic, physical concepts
and understandings. We speak of the "European market", the "North-American
market", and so on, and of course, we will still use these concepts for a long time.
As the new economy is characterized by "virtuality", the market seems to be
gradually losing its characteristic as a location. In the new economy, the market is
less of a place and more of a "moment" - an instant when the forces of supply and
demand, producers and consumers meet. That is why the growth of e-commerce,
that shapes this "virtual area of free trade" - the Internet - can make markets
based on regional criteria, such as the European Union, afta, Mercosul, etc.,
become increasingly obsolete in the near future. Unfortunately, this process of
"de-territorialization" of the new economy - the strengthening of the virtual,
knowledge society - has not succeeded in making another geo-econornic concept
disappear, one that has been on the economic agenda ofthe United Nations for
the last fifty years: the division berween orth and South. But even this concept
has changed, perhaps in a more perverse way. For the past five decades," orth
and South" have represented the clear division between the rich hemisphere
that produces and consumes on a high scale and the poor hemisphere that still
struggles to survive. The knowledge issue has contributed to increasing this
"gulf", and orth-South distances are now greater than ever.

Peoples are no longer divided into "haves" and "have-nots". The gap today
is increasingly between the "knows" and "know-nots". The traditional North-
South division has received a new name in the information economy: the digital
divide. The world is de-territorialized, many physical frontiers no longer seem
relevant and one can easily become disoriented. But one notion seems to be
certain: knowledge is the compass of the new economy.

The (il)logic of the new stock market

NASDAQ, the electronic stock exchange market, is probably the clearest
indicator of what the new economy and especially the so-called "dotcom"

2 Marx, K. Manifesto ofthe Communist Party. Chicago: Great Books ofthe Westcrn World, 1952.
3 Rosecrance, R. The Rise ofthe Virtual State. cw York: Basic Books, 2000.
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companies have been for the past few years. The idea of a mechanism that attracts
investments - such as a stock exchange market - aimed at high technology companies,
is an experiment led by the US, but which may increasingly expand to Asia, Europe
and even Latin America. But in what way is the new stock exchange market different
from the traditional one? Is it the nature of the stocks that are being traded that
make up for the difference, or is there something else that is new, that is not standard
procedure for investors in classical operations of the stock market?

When looking at the origins of the stock market, we must go back to
Dutch Mercantilism and the very beginning of what could be called the "financial
market", with loan transactions, the use of interest in the economy, and the
creation of ban.ks, etc. The stock market soon became the place where goods
were traded, as still occurs today in the commodities markets, which define the
trading profile of some financial districts, such as the "City" of London. A
model of corporate capitalization soon developed, in which investors who were
not interested in the administration but in the profitability of companies could
purchase certificates that later 011. evolved to what is today known as "preferred
stocks". The analyses of those investors were based mainly 011. a company's
"fundarnentals", the dogma of stock investments in the old economy,
characterized by detailed reviews of balance sheets - relating assets to liabilities,
perspectives of contracts and companies' profitability records.

111. the old economy, the "real" or "concrete" performance of a company
determined its "projected value" in the stock market; thus, fundamentais
determined a company's image. The "objective" reviews influenced the
"prospective" analyses. Such a condition has importantly changed in the new
economy. With the NASDAQ and the increasing speed of stock investments,
the financial result is not only the positive outcome of the interaction of revenues
and expenditures - a result sheltered by the tradition of doing lucra tive business.

Today, it is the expectation of profit of a high technology company -
not necessarily its past as a business - that determines its present situation.
A company's image determines its performance, its fundarnentals. That is
why dotcom companies such as Amazon and many others succeed - and
tum. their owners into millionaires - despite accumulating operational deficits.
111. the old economy, the accounting record defined the real value of a company
listed in the stock exchange. In the new economy, it is a company's future
possibilities that define its daily operations, its fundamentais and its
performance in the stock market.

111. the traditional stock market, we used to look to the past in order to
project the future. The market analyst was an historian. 111. the electronic market,
we make projections about the future to establish the present and the market
analyst is like a meteorologist. Of course even electronic markets suffer "cyclical
shocks of reality", and companies "fundamentally" more vulnerable are swept
away from the charts, in the most Darwinian "survival of the fittest" fashion, as
the NASDAQ has bitterly shown throughout the year 2000.

Apparently, a different (il)logic has been established. 111. the old economy, the
past determined the future. 111. the new economy, we are all governed by the future.



The bubble that wont burst

Some market analysts think the ups and downs of high-tech stocks, which
oscillate more than the Dow Jones, merely reflect the mutable nature of a rather
new market, which produces "short waves" of optimism (and profit making) ar
pessimism (profit losses). However, another group of analysts would associate
the sectors of the new economy, particularly the electronic stock exchange, to a
"speculative bubble effect".

Such an expression is still present in analysts' minds as a result of the so-
called "bubble economy", an economic phenomenon that characterized Iapan
in the 80s, a period when the country produced toa much, saved toa much and
consumed toa little, resulting in a sharp "rise and fall" of Japanese assets and in
the reduction of market competition, mainly among "intangible" assets of the
IT and technology sectors. According to such cataclysmic market observers,
"inevitably" a violent "earthquake" will hit most dotcom companies, exposing
new economy enthusiasts to ridicule. The truth is the earthquake did come
with the fall of NASDAQ indexes.

Were such predictions therefore right? Why is the "bubble" concept always
associated to the new economy as if by an "umbilical cord"?

This may be due to the conventional explanation that it is not possible, in
the mid term, for investors to continue placing their bets on companies that are
backed only by a "promise for the future" without creating tangible operational
profits in the present. Economic theory teaches us about "supra-normal profits" ,
when a specific sector of the economy, due to a technological innovation, or
even to consumers' psychological or behavior changes, start yielding vast profits
to the companies which first arrived at that particular sector - profits that are far
greater than the economy's average rate.

Thus, the supra-normal profit generated in a specific sector is so attractive
that more and more companies end up directing their activities to that
destination, and, as a result, the extremely high profits begin to drop. If we
take a look at the example of the United States during the period when the
railway sector experienced huge profits following the period of consolidation
of American expansion to the West in the 19th century, the US railway sector
totaled around 5,000 railway companies. During the period of the automobile
"boom" in the beginning of the 20th century in the US, there were more than
2,000 automobile industries. Needless to say today in both the railroad and
automobile fields there are only about 10 cornpanies".

In a similar way, the supra-normal profitability of the first years of the
new economy supposedly hailed in investments in excess, and the new economy
is now necessarily and significantly cooling down. One way to promote such a
drop in temperatures of the new economy's thermometer, would be if the
Federal Reserve Board were to increase taxes.

In sum, currently there are thearies going around in the US that say that a
tax increase would, in a few years, lead to similar effects to those brought on by

4 The Economist Survey: "Untangling Evconomics", September 23rd-29dl 2000
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"Reaganomics" during the 80s. The debt levels of companies and the public
sector would increase. However, American prasperity and innovation levels
would continue high due to the flow of investments to the US, leading to
unforeseen effects in the rest of the world. By means of "Reaganomics", the
American bubble would not burst. But Reaganomics is to have a new a face.

From Private Keynesianism to Bushnomics

The staternent that "in order to promete economic grawth, one should borraw
money and spend all of it (... ) The money, however, should be spent wisely, thus
creating a solid basis for development so as to enable creditors to recover investments
by buying services and commodities, praducing cydes of prasperity" is credited to
[ohn Maynard Keynes, the most important economist of the 20th century.

Such prescriptions are not odd to financial strategies that fund new economy
companies. However, the legendary British economist directed these thoughts to
the state, defining its new role, and to the national economyas a whole. Thus, when
economic bubbles would begin to shrink, the state could intervene and investors
would gain fram the spill-over effects resulting fram the state's intervention.

In the US, the new economy had adopted a type of "private Keynesianism"
prior to the fall of the ASDAQ and the tragedy of Septernber 11. Individuals
and companies became significantly indebted during the years of prosperity under
President Clinton's administration. As a result, every American household today
owes around 100% of its annual income. Company and individual debts add up
to around US$ 8.5 trillion, which is actually 30% more than the country's GDP.

The use ofpublic debts constitutes one ofthe main elements ofKeynesian
theory, and during the 80s, Ronald Reagan's economic policy - "Reaganomics"
-, made good use of its mechanisms. An enormous increase of governmental
expenditures occurred leading to modernization of technologies in the
American armed forces. As a result, capital fram other parts of the world was
attracted to the US causing a steep increase in the "Prime Rate", the US
interest rate, and the following to occur:

(i) resources originating from additional incomes because ofthe appreciation
of international oil prices flowed into the US from other financial markets;

(ii) debtor countries, such as those in Latin America and American financial
institutions saw their debts increase.

Results as distinct as the huge public debt during George Bush Senior's
administration, the end of the Cold War and the arrival of resilient technologies
that led to the Internet - made possible by a huge defense budget, are attributed
to Reaganomics. As we analyzed the much-talked-about "soft-landing" for the
American economy, undergoing debates about tax increases in the US and
bubbles in the New Economy resurface.

As for technological innovations prajected to the future, the US would
not necessarily need a public funded program, such as "The Star Wars" project,
to serve as a source for military or economic competitiveness. "Military
Keynesianism", as John Kenneth Galbraith once highlighted, prapelled by
interest rate increases in accordance with Reaganomics, is unnecessary. The private



sector's expenditures in research and development are sufficient enough for the
US to remain the world's technology leader for a long time.

The US is the undisputed leader in such innovative fields ofknowledge such as
biotechnology, nanotechnology and 1Ts, which make for the present - and future -
economic and military muscle (and brains). The US houses the largest PhD
population in the world. The US is also unrivalied in terms of the fluid relation
between its corporations and universities. That is why, unlike the Reagan years, he
US will not witness a sharp rise in interest rates in 2003 - there is no dramatic
aftermath of oil crises such as it was observed in the early 1980s. Much to the
contrary, a great interest increase on the part of the FED, while perhaps attracting
capital that would otherwise move to emerging markets, could further increase the
debt of the American private sector, resulting in a cooling down of US domestic
economic activities. Thus, capital migration to the US, motivated by an appreciated
"Prime", would not compensate for the expansion of American private debt.

That is why, in order to prevent the devaluation of emerging markets, which in
many aspects depend on the US, avoid chaos for the private sector and individuals,
and the loss of competitiveness in the new economy, Reaganomics should remain
only in the US economic history of the 80s. Therefore, the first years of this new
century should not bring about traumatic rebounds on interest rates.

September 11 changed a lot of how the game is played though. A new sort
of "military Keynesianism" has surfaced. We may cali it Bushnomics. In 2003,
the United States will spend US$ 210 billion in research & development as well
as US$ 360 billion in defense. The interplay between these two budgets will
represent the climax of the triangular investment science-technology-defense,
and then the market will take charge and transform these new military
technologies into "civil consumption" goods. It is the military expenditure taking
the lead in economic innovation, yes, but without the astronomical domestic
interest rates of the Reagan years. This should be how Bushnomics will unfold.

"Reading" Globalization and the New Economy

The debate about globalization is becoming increasingly interesting - and
heated. The transformations in communications, transportation and - particularly
- in people's level of consciousness produce passion and dissent. Indeed, some
people react to globalization as enthusiastic sports fans. Each drop in the NASDAQ
index during the "innocent years" of the new economy was seen regarded by
pessimists as a goal scored against optimistic global competitors. During the 60s,
flowers in weapons represented a method of protesto The 70s and 80s were times
in which military installations containing nuclear weapons were besieged by
pacifists. During the 90s, embracing trees and the environmentalists' rhetoric
constituted the method of protesto At the dawn of the millennium, new
technologies and trends in business operations, present in the so-called new
economy, constitute the villain or the hero that sow the seeds of discordo

This is why one of today's most popular courses at Harvard, quoting Freud, is
"Globalization and its Discontents", taught by Stanley Hoffinann and Thomas L.
Friedman. Enthusiastic optimists and fans oppose pessimists - Cybernetics against
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Cyberskeptics:some support the dotcom teams, while others side along with protestors
in Seattle, Prague or whatever capital that houses the "drivers" of globalization.

The first group approaches globalization as a spontaneous and liberating
force that can offer never before reached levels of knowledge and wealth in a
more democratic way. The second group believes globalization is a kind of
ideology, with its own system of values and, for this reason, it favors particular
groups. In sum, developed countries' "digital prosperity" constitutes under-
developed countries' "digital exclusion".

However, for those who desire more than partial knowledge of such an
important issue, there are several texts that can provide us with well-founded
perspectives. It is important to be in touch with an "introductory bibliography" to
the new economy and globalization and we should not, for the sake of knowledge,
incorporate only one interpretation of the subject. Therefore, I suggest a "cocktail"
of readings for those who desire to become participants, or for those who are
interested in the new and extraordinary characteristics of contemporary society.

A more general text to start with is Information Age: Economy, Society and
Culture, by Manuel Castells". He has the gift of not presenting the idea of
"technology as panacea", which usually characterizes more superficial books,
while acknowledging that the new economy is here to stay.

In the tone of "cyber-cautiousness", there is Carl Shapiro's and Hal
Varian's Information Rules', in which the authors discuss the statement that
"technologies change but economic laws don't", constituting a compliment
to "old economy's" standards. On a similar note, Tom Standage in The
Victorian Internet/ compares the impact of the invention of the telegraph in
19th century England to the advent of the Internet. In the cases of the telegraph
and the Internet, communication costs sharply decreased while the amount of
information available to society drastically increased. Nevertheless, one cannot
attribute the foundation of a new economic model to the telegraph.

On the other hand, a "spokesman" for cyberskeptics, Dan Schiller, throws
a bucket ofice over optimism in his Digital Capitalism", by defending the theory
that the information economy offers subtle instruments that consolidate the
power of transnational communication companies. As social differences grow,
the new economy consolidates the "culture of consumption" that characterizes
privileged groups. Schiller believes that digital capitalism has reproduced the
market's two most evil by-products: inequality and domination.

But one thing appears to be certain: the year 2000 - and especially the
greater amount of "downs" than "ups" in the NASDAQ index - has represented
the end of the "age of innocence" for the new economy. But this is not necessarily
a bad thing. Paul Krugman constantly reminds us of Schumpeter in his articles,
thus preparing us for a period of "creative destruction". Such a movement
towards correction is not to be found exclusively in the old economy. It is a

5 Castells, M. Information Age: Economy Society and Culture. New York: Blackwell, 1999.
6 Shapiro, C. & Varian, H. Information Rules. Boston: Harvard Business School Publishing, 1998.
7 Standage, T. Tbe Victorian Internet. London: Penguin Putnarn, 1999.
8 Schiller, D. Digital Capitalismo Boston: MIT Press, 2000.



characteristic of any economy at any point in time, because excess that leads us
away from utility and efficiency constitutes an important aspect of the history of
technology and technology's economic applications. Thus, the need to read
about globalization enabling us on a more optimistic note.

John Micklethwait and Adrian Wooldridge, for example, in A Future Perfect',
"de-construct" globalization by attacking the so-called five myths which distort
its image. The authors believe that globalization does not mean that the power of
large corporations is eternal, that worldwide praducts such as Coca-Cola and
GAP are consolidated, that the economy's traditional cycles have not become
obsolete, that globalization does not constitute a "zero-sum-game", and that it
has not eliminated the importance of geography. The book is concluded by arguing
that the name of the game is "adaptation and innovation" and that even though
globalization presents disparities, it generates more winners than losers.

Richard Rosecrance, in The Rise of the Virtual State IO, defends the theory
that we are already moving from a "globalized economy" towards a phase of
"virtuality". Presently, "head" economies do research and develop products
and financial and judicial services for the "body" economies to manufacture.
But this relationship according to Rosecrance is not in accordance to one of a
new "digital imperialism". The logic of the new economy itself would require
higher levels of education and training in the "body" economies. Thus,
Rosecrance suggests that the great international impact during the 21st century
will be the increase in competition among educational systems.

The New economy and Bill Gates's change of heart

Seattle is famous for its changeable weather. Sparse sunny days alternate
with more frequent drizzly humid days. However, the year 2000 represented a
most remarkable move towards a gloomy sky, as it was noticed in the mood of
the richest man of the world of all times, the one usually considered to be the
greatest preacher of the benefits of the information society. Bill Gates, during
the conference on "Creating Digital Dividends", sustained that interconnectivity
and the logic of the market itself would not necessarily bring about tangible
benefits to the 6 billion people who inhabit the planet.

This is an admirable reflection made by the author of The Road Ahead,
whose most recent thoughts suggest a kind of waning out of the "digital
solution". Mr. Gates praclaimed that in the poorest countries of the world,
where per capita income is appraximately US$ 1 a day, computers or Internet
access do not make a difference. Gates is now an advocate of "getting down to
basics", claiming for more fundamental investments in food and health. Nobody
has to be a genius to realize that, in a place where there is no electrical power,
the rug is pulIed from underneath the information society's feet. Even the most
advanced technological inventions, such as solar energy, can neither be consumed
nor developed by communities that live on the basis of a few dolIars a day.

9 Micklethwait, J. &Wooldridge, A. A Future Perfect. New York: Crown Publishers, 2000.
10 Rosecrance, op. cito
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It is interesting that 21st century Mr. Gates points out that even computers
have to be considered in the perspective of human values. This is an important
thought, also in terms of human and financial resources. The Bill and Melinda
Gates Foundation is in the process of diverting its focus from information
technologies to the distribution of medicines and the improvement of vaccines
- which should consume approximately 2/3 ofthe Foundation's US$ 21 billion
endowment. On a note of comparison, we should remember that the UN's
regular annual budget is only slightly larger than US$ 1 billion.

We should also notice that Mr. Gates does not seem to have lost his faith
in the future of information technologies. He has only confessed to have been
"naive" in his initial enthusiasm regarding the solutions that global capitalism,
on its own, could offer to the most serious problems in the developing world.
Social distances in the fields of health, education and human rights precede
the so-called "digital divide". That is why such condusions are so important
to the very strengthening of the information society. No new economy or e-
commerce can resist for a long period of time without socially and digitally
induding less developed countries, which today neither invest in the new
economy nor consume its products.

Mr. Gates has been recently telling us that information technologies do
not represent a solution by themselves. They are very useful tools to help build
a fairer and better world. But they are not enough. After all, web users without
income, health, rights and food hardly have the strength to plug a computer.

Debating the Digital Divide

The division between the developed and the developing worlds has received
great amount of thought during the last fifty years. Apparently, a couple of
"synthesis-explanations" were made for every decade within this period, in an
attempt to clarify the reasons for so many disparities in human progresso The
following terms should not sound strange to us: "center-periphery",
"maquiladora economies", "foreign debt", "first" or "second" industrial
revolution countries, etc. These terms are part of the vocabulary of those who
have dedicated thoughts to the social and economic distances between nations.

However, contemporarily speaking, the frequent use of the expression
"new economy" occurred at the same time as the understanding that the
digital divide is a catalyst for different levels of development among countries
at the wake of the 21st century. We no longer speak as much of industrialized
or industrializing countries. The gulf is now "post-industrial" and is between
"connected" and "connecting" societies.

This issue has been explored by some of the most prestigious academic
institutions in the world, like the first First Harvard/MIT E-Development
Conference and the Digital Nation Summit Meeting, held at MIT's Media Lab
in October 2000. The panel discussions that took place in both events revealed
that there exists no consensus with respect to the "digital divide".

Gabriel Accascina, of the United Nations Development Program, for
example, believes the expression "digital divide" is not correct; distances are



socio-economic, and the digitalization of the information society serves to
shorten distances. As part of his experience, he worked in Bhutan, Fiji and East
Timor, to connect such countries to the Internet. But connections can be of
very little use in places where there is such a deep socioeconomic gap. On the
other hand, OnSat's CEO David Stephens, a representative of the private sector,
referred to the use of alternative sources of energy to link the poles of
environment-based development and information technologies.

Ris company received aid from Unesco and the Organization of American
States (OAS) to install solar-powered stations in Honduras, enabling remote
villages to be connected to the Internet via satellite. There were some obstacles
to the project: the excessive US$ 150 thousand installations bill and the fact
that, as the region lacked an efficient transportation system, all the equipment
had to be transported in eight-hour long donkey-back journeys to the location
where the project was based.

The project is expected to beco me self-sustainable within a few months,
when vilIagers start giving online Spanish lessons to US students and local
coffee-farmers start selIing their crops to foreign clients on the Internet. During
the conferences, Media Lab's Academic Chairman Alex Pentland also pointed
out that those countries that lack telecommunications infrastructure show
several unexpected advantages with respect to the automation oftheir societies.
Such countries would not need to promote technological conversion processes
- such as the expensive replacement of copper wiring for optic fiber. They
could use, for example, the best and most reasonable systems of remote
transmission via satelIite, connected to photovoltaic-powered mechanisms, as
in the OnSat project. It's interesting that Iohn Kenneth Galbraith has used a
similar argument in many of his books, such as in The Age of Uncertainty,
stating that developing countries would not have to substitute obsolete
industrial parks. They would thus be capable of instalIing state of the art
industries even in more primitive agrarian economies. Unfortunately, the 90s
showed us that developed countries reached the stage of the post-industrial
technology economy of services, faster than developing countries constructed
industrial parks for the production of traditional manufactures.

In order to bridge the gap, the secretary-general of the United Nations
recently announced the composition of a task-force in charge of forwarding
proposals of shortening digital distances to 190 governments throughout the
world. Its creation followed the release of "Millennium Report" where Kofi
Annan acknowledges the central role that information technology is taking in
defining levels of human development in the next millennium. The team is
being led by Costa Rica's former president José Maria Figueres, who since the
Global Knowledge Conference (Toronto, 1997) has been taking on a lead role
in the expansion of the use of information technologies in developing countries.

Coincidently, in Paris, Unesco held the "Infoethics 2000" Conference. It
mainly covered public authority roles in access to information, including
"equitable use" of information technology and protection of "dignity" during
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the digital age. The equitable use concept is extremely important because it
aims at reaching a balance between the need to democratically expand access
to information via the Internet, and the need to end digital piracy and promote
the recognition and safeguarding ofintellectual property rights. The conference
aims to make leeway so that Unesco can have an active role on the "moral"
issues that appear as a result of the knowledge society, which should be debated
in the "World Information Summit" scheduled for late 2003.

Linguistic differences were also covered, as Internet Society's Christine
Maxwell illustrates, pointing out that Unesco could perform a role in this
field as could the Unilanguage program, which is being developed by the UN
University in Tokyo. An interesting part of the equitable use discussion has to
do with the future of the PC expansion in developing countries. The tendency
that seems to be flourishing is the use of mobile phones, since they are cheaper
than PCs, and can receive and transmit internet-type data

On the other hand, two of the most important individuals of the
contemporary economy at Harvard, George Soros and Jeffrey Sachs, approach
the digital divide within the broader picture of the impact of globalization
on poorer countries. They mention paradoxes such as that of the digital
prosperity of some nations in the northern hemisphere, which represent
only 1/6 ofthe world's population, in opposition to the fact that every year
3 million people die from diseases that could be prevented by vaccines. In a
lucid and similar way as that of Bill Gates' reflection in the "Creating Digital
Dividends" conference, Soros and Sachs argue that developed nations
some times respond to problems of developing nations with "fiscal measures
and democratic elections" speech. In discussions with poorer countries they
should be covering diseases "transmitted by insects".

When such countries face more severe difficulties, the immediate solution
seems to be to "call the IMF", an institution that examines international
liquidity crises but is hardly capable of fighting worldwide poverty. Soros
and Sachs equate the way the IMF deals with the Third World to the way the
United Kingdom dealt with their colonies one century ago. Two important
texts of reference are Open Society:' by George Soros and Helping the WorldJs
Pooresr? by Jeffrey Sachs.

Conclusions

By following these debates, the perception that the Digital Divide is nothing
more than a technological expression of a dramatically segmented world
according to economic might. The digital divide is not a cause, but a consequence
of more fundamental disparities, in sectors such as education, health, public
transportation, etc. - that constitute the "basic infrastructure for competitiveness"
of econornies. The Digital Divide, like a fever, is not a disease in itself. It is a
symptom of a very serious disease that afflicts international society.

11 Soros, G. Open Society. New York: Public Affairs, 2000.
12 Sachs, J. Helping the world's poorest. Available ar <http://www.cid.Harvard.edu/cidsocialpolicy>



But how can we treat both the fever and the disease? How can we go
deep into providing the modern basis for a more balanced - and wired '-
new economy world? We must remember that in economics we are always
facing the imperative of making choices. These are particularly complicated
when we are debate investments in the infrastructure of the new economy.
The pace in which an airport or a railway became obsolete in the face of
new transportation demands is far less accelerated than the speed copper
wire is being substituted by fiber optics. And even fiber optics
communication may be rapidly overcome by the increasing use of satellite
technology for the transmission of Internet data.

As we go through the pages of a "photo album" of the new economy,
we come to the conclusion that a "Technological Marshall Plan" is needed
to supply the knowledge and information technology infrastructure for the
developing world. For the old economy, infrastructure was represented by
the investment in ports, airports, roads, railways, etc. For the new economy,
infrastructure is fostering safe and speedy models of electronic connectivity.
It also means bringing universities, research unities and companies closer
together. But for many countries, it does not matter whether we are talking
about old or new economies. The need is there for food, health and education.
And this may be the greatest challenge for the consolidation of a worldwide
new economy and new society.
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Whither policy reform in
Latin America?

John Williamson *

Summary: This paper summarizes the agenda for policy reform in
Latin America that emerged from the work of a group ofLatin American
economists convened by the Institute for International Economics.
The conclusions of the group felI into four big themes: making the
economies less vulnerable to the crises that have played havoc with the
region in recent years; completing (and, where necessary, correcting)
the "first-generation" liberalizing reforms that constituted the core of
what the author originally meant by the Washington Consensus;
complementing them with "second-generation" (institutional)
reforms; and broadening the reform agenda to include a concern
with income distribution, in particular by giving the poor access to
assets that will enable them to work their way out of poverty.

Keywords: Counter-cyclical policy, income distribution, institutional
reform, Washington Consensus.

During his 2002 election campaign, Lula repeatedly denounced the
Washington Consensus that was supposedly guiding economic policies and
promised to change the economic model "from Day 1". At the same time, he was
reassuring both the Brazilian public and the financial markets that he had no
intention of permitting the return of high inflation, or of going back to a closed
economy. And he told the Brazilian private sector, especially in manufacturing,
that he accepted its role as part of the market economy. Now when I created the
term "Washington Consensus" in 1989 (Williamson, 1990) I thought of its core
as being macroeconomic stabilization, opening the economy to trade and FDI,
and promoting the market economy, i.e. pretty much the things that Lula was
promising to maintain at the same time as he got rid ofthe Washington Consensus.
Obviously he and I meant different things by the same termo

When a term means markedly different things to different people, it is
unlikely that it can play a positive part in clarifying public debate. Hence when
the Institute for International Economics decided to assemble a group of Latin
American scholars to suggest future directions for policy reform in the region,
we resisted the popular predisposition to label the results of our labors
"Washington Consensus II". There were also two very specific reasons why

• John Williamson is Senior Fellow, Institute for International Economics, Washington De, USA.
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such a label would have been inappropriate. First, we looked for guidance to a
group of Latin Americans, not a group ofWashington insiders. Second, there is
an element of truth in the gibe of an early reader of our study, that we have not
even reached complete consensus among ourselves, and we certainly were not
trying to report any wider consensus (as I did in 1989).

We tried to think of an apt and catchy name for our new policy agenda, but
failed, so we just have to hope that the results of our deliberations wiil prove of
some interest even without a suggestive title. In any event, this paper is devoted
to explaining the substance of, and the reasoning behind, the main proposals
developed in Kuczynski and Williamson (2003).

In my summary, I classified the new reform agenda that emerged from
the deliberations of the group into four big themes: crisis-proofing;
completing (and, where necessary, correcting) the "first- genera tion"
liberalizing reforms that constituted the core of what I meant by the
Washington Consensus; complementing them with "second-generation"
(institutional) reforms; and braadening the reform agenda to include a
concern with income distribution.

Crisis-proofing

Crisis proofing the economies of Latin America is at the head of the agenda
because it is the repeated crises of recent years that have had such a devastating
effect on growth (as they did in East Asia). In the first half of the 1990s, before
the tequila crisis, performance was not brilliant but neither was it desperately
bad: inflation was brought under control, per capita growth was an unspectacular
but distinctly positive 2.4 percent per year from 1991-94, and poverty fell. It
was in the last 5 years, with a succession of crises that started in Mexico, then
brought East Asia low, and then moved on via Russia to infect Argentina, Brazil,
Ecuador, Uruguay, and Venezuela, that per capita growth turned negative again
and poverty has increased once more.

It is therefore natural to suggest that an objective of the highest priority
should be that of reducing the vulnerability of the countries of the region to
crises. It is true that Latin America has been chronically crisis-prone practically
since it achieved independence, but that does not mean that the ill is incurable.
Some of the actions that are needed to curb volatility, like moving from an
export profile dependent on a few primary commodities to a diversified industrial
base, are inherently long-term. But the core ones could be implemented in the
space of less than a business cycle:

• Achieve budget surpluses in times of prosperity so as to provide scope
for stabilizing deficits to emerge by operation of the automatic stabilizers in bad
times. It is no good complaining that Argentina or Brazil were discouraged
from running budget deficits in 2002; the time to start running an anticyclical
policy is during the boom.

• Make sure that sub-national governments are subject to hard budget
constraints, and define their entitlement to transfers from the central government



as a proportion of national public expenditure rather than tax revenue, so that
they cannot undermine an anti-cyclical policy run by the central government.

• Accumulate reserves and build a stabilization fund when exports
(particularly those of cyclicaliy unstable primary commodities) are strong.

• Adopt a sufficiently flexible exchange rate regime to allow external
competitiveness to be improved through currency depreciation when there is
a sudden stop to capital inflows or other balance of payments difficulties emerge,
but do what is possible (e.g. by using measures like Chile's encaje during
much of the 1990s) to avoid this leading to overvaluation if capital inflows
threaten to become excessive.

• Except in countries that have dose relations with the United States in
terms of both trade and financial flows, where full dollarization makes sense,
aim to minimize use of the dollar both as an asset in terms of which residents
hold savings and in terms of which loans are contracted. Unless and until this
aspiration is achieved, make banks insure risks that they incur in lending in
dollars to the non-tradable sector.

• Complement a flexible exchange rate with a monetary policy focused on
targeting a low rate of inflation.

• Strengthen prudential supervision of the banking system and enforce
capital adequacy ratios above the Basel minimum to minimize the danger of
banking collapses.

• Increase domestic saving so that investment can rise without undue
dependence on capital imports. This will involve a further strengthening of
structural fiscal positions, and it can also be promoted by completing the process
of pension reform that has already been started in many countries.

One idea we endorse is for some regional body to develop an analogy to the
Maastricht criteria for fiscal discipline in the European Union. These should be
more sophisticated than Maastricht's limits of a 3 percent of GDP cap on the non-
cyclically adjusted budget deficit and a 60 percent cap on the public debt/GDP
ratio, and should instead aim to build pressure for a consistent anti-cyclical policy.
For example, the growth of government expenditure might be capped at the
estimated trend rate of growth of the economy, while tax revenue could be required
to grow at least in line with nominal GDP. A governrnent that wished to enlarge
governrnent expenditure, or cut taxes, by more than this allowed would be expected
to demonstrate to its peers in the regional monitoring organization that its plans
did not prejudice the maintenance of fiscal discipline. Hopefully its peers would not
tolerate any chicanery of "supply-side econornics" that rnight be presented to them
to rationalize fiscal lapses. Where there is a convincing need for higher public
expenditure, this should be financed soundly, if necessary by raising taxes.

We do not nominate an organization to take responsibility for this task,
because none of those available really fit the bill. The IMF has the right expertise,
but it is not controlled from within the region and up to now it has signaliy
failed to display a concern for cyclical stabilization. The IDB, the OAS, and
CEPAL ali cover the right geographical area, but none has up to now developed
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the appropriate expertise. It would make a nice function for an FTAA to take
on, but judging by US use of its bilateral free trade area agreement to force
Chile to curb potential future use of the encaje, it seems unlikely that an FTAA
will be allowed by the United States to play a constructive role. There is another
important institutional issue that would need to be resolved: specification of a
penalty for breaking the rules and an enforcement mechanism to secure payment
of the penalty when it is due. We leave both of these institutional issues open,
and limit our contribution to identifying the need for such a mechanism.

First-generation reforms

Of course, we do not argue that Latin America should be content with the
growth that would result simply from crisis-proofing the economies of the region.
Countries also need a faster rate of growth than they achieved in the first half of
the 1990s (except for Chile, which grew impressively), before the crises started
erupting. Although a lot was done in the last decade and a half to implement
what are now referred to as "first-generation" reforms (the sort of reforms I
included in the Washington Consensus), and the evidence says that these did
indeed serve to accelerate rather than retard the growth rate (Fernandez-Arias
and Montiel, 1997; Lora and Panizza, 2002; Stallings and Peres, 2000), the
process is still incomplete in several dimensions.

Perhaps the most egregious omission has been to fail to make the labor
market more flexible. The reason for this is not difficult to comprehend, insofar
as those who regard themselves as beneficiaries of the status quo - those who
have unionized formal-sector jobs - constitute an interest group that is
sufficiently powerful politically to deter potential reformers, and sufficiently
underprivileged economically to evoke public sympathy. Nevertheless, the
rigidity in the labor market constitutes a major obstacle to an expansion of
employment in the formal economy. This does not just impede faster growth,
but it does so primarily at the cost of some of the poorest members of society,
namely those who are denied the opportunity to move out of the informal
economy and achieve even the most basic elements of the social wage (health
insurance, a pension, safeguards against unemployment).

Is there therefore a dilemma in choosing berween the interests of organized
labor in maintaining the rigidities of the labor market and the interests of those
in the informal sector? A crude program focused on nothing but rolling back
the benefits that labor has won over the years, from severance payments to the
social wage to restrictions on hours worked to prohibitions on what children
(for example) are allowed to do, would indeed pose such a dilemma. But it is
possible to envisage ways of restoring flexibility that would not prejudice the
interests of organized labor (as has been achieved over the last 20 years in the
Netherlands). For example, severance payments can be replaced by a system of
individual accounts, as in Colombia. The social wage can be modified to forms
that give the individual worker a direct stake in the payments made on his or her
behalf (for example, by adopting defined -contribution rather than defined -benefit



pension schemes, which also benefits workers by allowing much greater
portability of pensions). Existing workers can be grandfathered (if they so desire,
and by no means all of them would) in arrangements allowing for more flexible
working hours. Not ali regulations, certainly not those limiting child labor,
deserve to be scrapped. And improvements in labor market information, skill
certification, and occupational training systems could improve the functioning
of the labor market so as to raise productivity and reduce the waste that results
from mismatches between demand and supply. It is in fact possible to design a
program that would liberalize the labor market and that enlightened trade
unionists would recognize as consistent with their interests.

A number of other first-generation reforms are also incomplete. ln terms
of trade policy, a lot of progress has been rnade in liberalizing imports, but
apart from Mexico (with NAFTA), more recently Central America, and in the
future Chile, there has been essentially no progress in improving access to the
markets of developed countries. Latin America certainly needs a Free Trade
Area of the Americas, and a successful Doha round in the WTO, to open up
export opportunities in the developed countries, as well as to provide stability
in the regulations that govern intra-regional trade. Similarly, while a lot of
privatization has happened, there remain sectors-most notably in banking,
with the continued existence of many state banks-where the process is seriously
incomplete. Privatization is by far the most unpopular of the first-generation
reforms with the Latin American public, but the evidence simply does not
support the view that privatization has not brought benefits to the general
public. Admittedly privatizations have sometimes been done badly, but the
remedy is not to stop the process of privatization but to make sure it is done
with proper care, and with newly privatized firms either exposed to competition
or subject to proper regulation. Finally, in the financial sector, there remain
countries where the process of liberalization has not been supplemented by
the necessary strengthening of prudential supervisiono

Second-generation reforms

But it would be wrong to give the impression that the main task at this
juncture in history is to complete "first-generation reforms". The major thrust
of development economics in the 1990s was recognition of the crucial role of
institutions in permitting an economy to function effectively. The importance
of institutional reforms in complementing first-generation reforms in Latin
America was first emphasized by Moisés Naím (1994), who dubbed these
"second-generation reforrns"! , and a recent paper of Ross Levine and William
Easterly (2002) concludes that the state of institutional development furnishes
the only variable that reliably predicts how developed a country is. An important
role for the state ofinstitutions is perfectly consistent with mainstream economics,
which posits a crucial role for the state in creating and maintaining the

Some may argue that this is a misnomer, inasmuch as decently functioning institutions may be a precondition
for certain liberalizing reforms, which implies that the second generation ought to precede the first!
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institutional infrastructure of a market economy, in providing public goods, in
internalizing externalities, and, depending on political views, in correcting income
distribution. (Note that none of these roles serve to rationalize a government
responsibility for running steel mills ar electricity generators or banks.)

Second-generation reforms have some times been pictured as politically
boring esoterica like creating budget offices or Securities and Exchange
Commissions. Our book argues that in fact they are liable to involve political
confrontation with some of society's most potent and heavily entrenched interest
groups, such as the judiciary and public school teachers. The judiciary in Latin
America are notorious for ignoring economic considerations, for example by
over-riding creditor rights to the point where creditors are reluctant to lendo
ar, worse still, they are so corrupt that judges have to be paid to permit money
to be recovered. Similarly, many teachers' unions have been captured by small
groups with political agendas unrelated to the teaching profession. The answer,
it is argued, is not to initiate a campaign to "break the unions", but rather to
seek to professionalize teaching so that teachers will want their unions to become
positive partners for reformo A third politically powerful group whose attitudes
and working practices often need to be transformed is the civil service.

One institutional reform that we think would be a mistake is introduction
of an industrial policy, meaning by this a program that requires some government
agency to "pick winners" (to help companies that are judged likely to be able to
contribute something special to the national economy). There is little reason to
think that industrial policies were the key ingredient of success in East Asia (see
Noland and Pack 2003); while it is true that several of those countries had some
form or other of industrial policy at some stage of their development, it is also
true that one of the most successful of those economies, namely Hong Kong,
never did. It is difficult to explain the success of a group of countries by something
that one of them conspicuously lacked: one needs to search for the common
features of those countries, like their high saving rates, outward orientation,
macroeconomic stability, work ethic, and strong educational systems. This is
not to say that an industrial policy would necessarily be a disaster, because in a
country with strong private firms one can expect these to ignore misguided
government pressures (such as the attempt of the Japanese MITI to rationalize
the Iapanese car industry by telling Honda not to make cars). But we believe
that government has more useful things to do than issue advice that can only be
defended by arguing that firms are free to ignore it.

Specifically, while government should stay out of making business decisions,
and leave those to the people who stand to gain if the decisions made are good
ones and lose if they are not, it has an important role in creating a business-
friendly environment. This is partly the good old-fashioned business of providing
decent infrastructure, a stable and predictable macroeconomic, legal, and political
environment, and a strong human resource base. But it also includes the modern
task of building a national innovation system to promote the diffusion of
technological information and fund pre-competitive research, as well as providing
tax incentives for R&D and encouraging venture capital, and may extend to
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encouraging the growth of industrial clusters. Latin America (though less so
Brazil) has lagged badly in developing high-tech industries, as shown in the
region's poor placement in the proportion of technically sophisticated exports
as well as its low ranking in the Competitiveness lndices of the World Economic
Forum. While there is still ample scope for productivity to increase in the region
by copying best practices developed in the rest of the world, it may need an act
of Schumpeterian innovation - and therefore the sort of technologically
supportive infrastructure that comprises a national innovation system - to bring
world best practice to Latin America.

ln addition to reforming the judiciary, teachers, and the civil service
(especially budget offices, SECs, and central banks, which deserve autonomy
even if not complete independence of the political process), and building up
national innovation systems, second-generation reforms need to address two
major economic areas. One involves modernizing the institutional infrastructure
of a market economy. Unlike the economies in transition, which had the
challenging task of creating such an infrastructure from scratch, Latin America
already had the essential features of a market economy in place when the present
wave of reform started in the late 1980s. Nonetheless, there are deficiencies in
terms of property rights (particularly the lack of property rights in the informal
sector to which Hernando de Soro has repeatedly drawn attention) and, in
many countries, bankruptcy laws".

The other major need for institutional reform is in the financial sector.
What is needed here, in addition to the strengthening of prudential supervision,
is a whole series of apparently minor changes like improving transparency,
upgrading accountancy, strengthening the rights of minority creditors, facilitating
the recovery of assets pledged as collateral, and developing credit registries.
While such reforms may appear minor, in fact they are of fundamental importance
- but quite difficult to implement.

Doubtless none of these economic institutions begin to compare in
importance to the political institutions that can allow a Hugo Chavez to
capture control of the state and ravage an economy as is happening in
Venezuela. Our book also has a chapter about the political reforms that
might increase the likelihood of the political process generating the sort of
progressive but responsible reforms that we advocate. It is argued that the
presidentialist systems characteristic of Latin America would benefit by a
balance of power between president and legislature, rather than gutting the
legislature, with the legislators consisting of career professionals responsible
to their constituents rather than either the executive or party bosses. Elections
for different positions should be held simultaneously, rather than subjecting
countries to almost permanent electioneering.

2 Argentina had a world-class bankruptcy law until Ianuary 2002, when the Congress replaced it with a law
that made debt colIection virtually impossible under the misapprehension that this would limit the damage
of the crisis. Of course, it would have ensured the collapse of any still solvem banks in Argentina, which is
why the IMF insisted on its amendment.
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Income distribution and the social agenda

The final major thrust of the book concerns income distribution, a topic
of major importance throughout Latin America and certainly in Brazil, which
has one of the most unequal distributions in the world. The starting point is
recognition that there are two ways through which poor people can become
less poor. One is by an increase in the size of the economic pie from which
everyone in society draws their income. The other is by redistribution of a
given-sized pie, so that the rich get a smaller proportion and the poor get a
bigger proportion. On a longer time scale the most effective way to give the
poor a bigger proportion tends to be to equalize opportunities by paying
more attention to the social agenda.

The evidence says pretty clearly that growth benefits the poor, even if nothing
is consciously done to make it "pro-poor growth". Benefits do trickle dOWl1.One
influential analysis concluded that the poor typically benefit more or less in proportion
to what they already have (Dollar and Kraay, 2000), although others have concluded
that the elasticity of low incomes with respect to aggregate growth is significantly
\ess than one (Foster and Székely, 2002). But even ifthe poor do benefit in as great
a proportion as others, they will not gain an awfullot from econornic growth if they
do not have very much to start with, as is the case in Brazil and almost everywhere
else in Latin America. Since most people believe that improving the lot of the poor
matters more than securing an equal income gain to the rich, there is an abstract
case for supplementing the gains from growth by a measure ofincome redistribution.
And since a country where the poor receive a very small proportion of income
needs to reallocate a relatively small part of the income of the rich in order to
make a big dent in poverty, that case applies in spades to Latin America. If one
learns that poverty increased in Mexico in the 1990s even though average per
capita income increased (Székely, 2001), one may feel that the case for action to
improve the distribution of income is pretty compelling.

Arthur Okun (1975) described the trade-off berween the levei of income
and its equitable distribution as "the big trade-off". If society were efficiently
organized, then we would be on the efficiencyjequity frontier, where any gain
in equity would have to be paid for by a reduction in the levei of income. If, for
example, a country tried to redistribute income from rich to poor through
higher taxes and increased welfare benefits, then there would be a cost in terms
ofthe disincentive effects ofhigh marginal tax rates reducing effort and therefore
income. In practice most societies are usually operating somewhere within the
efficient frontier so that there are opportunities for win-win solutions, and
obviously one wants to identify and exploit these wherever one cano Birdsall and
de Ia Torre (2001) offered a list of 10 reforms that they argued would improve
equity without reducing growth. Their ten reforms constitute a sensible lisr',

3 The tcn reforms are: rule-based fiscal discipline; smoothing booms and busts; social safery nets that triggcr
automatically; schools for the poor, too; taxing the rich and spending more on the rest; giving small
business a chance; protecting workers' rights; dealing openly with discrimination; repairing land rnarkcts;
and consumer-driven public services.
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even if one can debate whether they ali quite fit the rubric of improving equity
without diminishing growth. For example, their first two proposals concern the
development of fiscal rules that would secure an anti-cyclical fiscal policy, such
as were discussed above under the heading of crisis-proofing; one could argue
these are at least as important for increasing the average rate of growth as for
improving income distribution. But the more fundamental point is that there is
no intellectual justification for arguing that only win-win solutions deserve to
be considered. One always needs to be aware of the potential cost in terms of
efficiency (or growth) of actions to improve income distribution, but in a highly
unequal region like Latin America opportunities for making large distributive
gains for modest efficiency costs deserve to be seized.

Progressive taxes are the classic instrument for redistributing income. One
of the more questionable aspects of the reforms of the past decade in Latin
America has been the form that tax reform has tended to take, with a shift in the
burden of taxation from income taxes (which are typically at least mildly
progressive) to consumption taxes (which are usually at least mildly regressive).
While the tax reforms that have occurred have been useful in developing a broader
tax base, we argue that it is time to consider reversing the process of shifting
from direct to indirect taxation. In particular, one needs an effort to increase
direct tax collections. For incentive reasons one wants to avoid increasing the
marginal tax rate on earned income, which suggests that attempts to collect
more from direct taxes should be focused on the following three elements:

• The development of property taxation as a major revenue source (it is
the most natural revenue source for the sub-national governrnent units that are
being spawned by the process of decentralization that has beco me so popular).

• The elimination of tax loopholes, which not only can increase revenue
but can also simplify tax obligations and thus aid enforcement.

• Better tax collection, particularly of the income earned on flight capital
parked abroad, which will require the signing of tax information-sharing
arrangements with at least the principal havens for capital flight.

Any increase in tax revenue then needs to be devoted to spending on basic
social services, including a social safety net as well as education and health, so
that the net effect will be a significant impact in terms of reducing inequality,
particularly by expanding opportunities for the poor. But it may be a mistake to
limit the benefits exclusively to the poor, because at least in some circumstances
it is only a middle-class stake in public spending that gives the extra spending a
chance of being politically sustainable. At the same time, it must always be
remembered that spreading expenditures more broadly to include the non-
poor inevitably reduces the anti-poverty impact of a given level of expenditure.

With the best will in the world, however, what is achievable through the
tax system is limited, in part by the fact that one of the things that money is
good at buying is advice on how to minimize a tax bill. Really significant
improvements in distribution will come only by remedying the fundamental
weakness that causes poverty, which is that toa many people lack the assets that
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enable them to work their way out of poverty. The basic principie of a market
economy is that people exchange like value for like value. Hence in order to
earn a decent living the poor must have the opportunity to offer something
that others want and will pay to buy: those who have nothing worthwhile to
offer because they have no assets are unable to earn a decent living. The solution
is not to abolish the market economy, which was tried in the communist
countries for 70 years and proved a disastrous dead end, but to give the poor
access to assets that will enable them to make and sell things that others will
pay to buy. That means:

• Education. There is no hope unless the poor get more human capital
than they have had in the pasto Latin America, and especially Brazil, has made
some progress in improving education in the last decade, but it is still lagging
on a world scale.

• Titling programs to provide property rights to the informal sector and
allow Hernando de Soto's "mystery of capital" to be unlocked (De Soto, 2000).

• Land reform. The Brazilian program of recent years to help peasants buy
land from latifundia landlords provides a model. Landlords do not feel their
vital interests to be threatened and therefore they do not resort to extreme
measures to thwart the programo Properry rights are respected. The peasants
get opportunities but not handouts, which seems to be what they want.

• Microcredit. Organizations to supply microcredit are spreading, but
they still serve only about 2 million of Latin America's 200 million poor.
The biggest obstacle to an expanded program consists of the very high real
interest rates that have been common in the region. These high interest
rates mean either that microcredit programs have a substantial fiscal cost
and create an incentive to divert funds to the less poor (if interest rates are
subsidized), or (otherwise) that they do not convey much benefit to the
borrowers. A macro program that lowers market interest rates would also
facilitate the spread of microcredit.

Mechanisms like these are becoming increasingly realistic because of
the strengthening of civil society, which is one of the most positive trends in
Latin America. They will nonetheless take time to produce a social revolution,
for the very basic reason that they rely on the creation of new assets, and it
takes time to produce new assets. But, unlike populist programs, they do
have the potential to produce a real social revolution if they are pursued
steadfastly. And they could do so without jeopardizing the interests of the
rich, thus holding out the hope that these traditionally fragmented societies
might finally begin to develop real social cohesion.

Concluding comments

Anyone looking for a new paradigm for economic development will
doubtless be disappointed by our agenda. The view of the authors of the
book is that past alternatives have failed and that the anti-globalization
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DOLLAR, D.; KRAY,A. Growth is Good for the Poor. Journal of Economic
Growth 7, no. 3, p. 195-225,2000.

movement has not begun to provide a coherent policy alternative. The need
of the hour is to press forward, prudently but boldly, with the sort of agenda
discussed above. One blueprint is not right for all countries, but the sorts of
proposals explored in our book seem appropriate for Brazil as for most other
Latin American countries.
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Resenhas

A grande mudança:
conseqüências econômicas da
transição política no Brasil

ALMEIDA, Paulo Roberto de. A grande mudança: conseqüências econômicas da
transição política no Brasil. São Paulo: Códex, 2003, 199 p.

Antônio Sér;gioBichir'

o paulistano Paulo Roberto de Almeida formou-se em Ciências Sociais
pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica. Prosseguiu seus estudos naquele
país, obtendo o grau de Mestre em Planejamento Econômico em Antuérpia e o
de Doutor em Ciências Sociais, ainda por Bruxelas. Ingressou na carreira
diplomática em 1977 e, desde então, vem exercendo atividades acadêmicas e
profissionais importantes. Além de professor universitário no Brasil e no exterior,
desenvolve pesquisa na área de História Econômica e Relações Econômicas
Internacionais do Brasil. Desde 1999, ocupa o cargo de ministro-conselheiro
na embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tendo até aquele ano servido no
próprio Itamaraty, como chefe da Divisão de Política Financeira e de
Desenvolvimento e nas embaixadas brasileiras na França, na Suíça e na Iugoslávia.

Este breve curriculum vitae, no entanto, lhe faz parcial justiça; o que
parece essencial é sua capacidade de articular temas e argumentos mais que
relevantes, por seu papel na compreensão dos grandes dilemas da modernidade,
no Brasil ou no mundo: o ocaso do chamado campo socialista; a crise das
ideologias e o realinhamento do sistema mundial de poder; a indefectível
globalização e suas ressonâncias no terreno da desigualdade e da pobreza; ou
questões mais propriamente regionais ou tupiniquins, como a Alca ou a
construção da chamada nova maioria social (que tornou possível a vitória do
PT nas últimas eleições presidenciais).

O livro, a bem da verdade, reúne um total de doze capítulos (melhor
seria nomeá-Ios de "ensaios de livre-pensar") que representam textos
escritos entre fevereiro e novembro de 2002, com títulos bem-humorados
e provocativos. Sem falar de seu posfácio que, a rigor, constitui peça de
timbre nietzscheano.

* Antônio Sérgio Bichir é formado em Ciências Sociais e Direito pela USP e é Mestre em Integração da
América Latina pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP (Prolam). Éprofessor das Faculdades
de Economia e Comunicação da FAAP.
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A obra está estrutura da em três movimentos: "Imaginando um novo tipo
de política para o Brasil" traz os seguintes tópicos: "Carta aberta ao próximo
presidente", qualquer que seja ele; "Dez coisas que eu faria se tivesse poder",
uma licença poética imaginária, mas justificada em uma fase pré-eleitoral; e "A
indiscutível leveza do neoliberalismo no Brasil", uma avaliação da era neoliberal.

A segunda parte, "As conseqüências econômicas da vitória", inclui
"Companheiros, muita calma: trata-se agora de não errar!"; "Administrando
as relações econômicas internacionais do Brasil"; "Preparado para o poder?
Pense duas vezes antes de agir"; e "Conseqüências econômicas da derrota:
identificando vencedores e vencidos".

E o terceiro movimento, "Sinais trocados no cenário internacional",
completa a obra com "A globalização e as desigualdades: quais as evidências?";
"O boletim do império"; "Camaradas, agora é oficial: acabou o socialismo";
"Democratização do poder mundial: possível, realizável, imaginável ou
simplesmente desejável?" e "Sinais trocados na Alca: teria a esquerda deixado
de ser progressista?"

O autor exerce seu oficio com a astúcia do livre-pensar: o ensaio é a mais
bem-sucedida forma de persuasão. Diz ele: "Sou marxista, mas não religioso,
entendida a boutade (em francês no original), obviamente, neste sentido
especificamente marxista ou de qualificação filosófica, terreno no qual muitos dos
marxistas teóricos ou práticos, mesmo contemporâneos, desenvolvem uma espécie
de fervor religioso que os faz aderir a todos os instrumentos do culto sem rejeitar
absolutamente nada, atitude da qual decorre um certo dogmatismo e uma espécie
de cegueira mental que em muito prejudica uma análise marxista desprovida de
preconceitos políticos. Sou irreverente e iconoclasta também em relação ao
marxismo, por isso me afirmo como marxista não-religioso." (p. 190)

Cabe, porém, a incômoda pergunta: é possível não ser "religioso" no
plano das idéias? Ou, dito de outra forma: no campo da ideologia (para recorrer
ao velho Émile Durkheim, no terreno dos "modos de agir, sentir e pensar"),
o que se tem feito - sempre - é o velho expurgo da dúvida, em favor da não
menos velha adesão à certeza?

O texto de Paulo Roberto de Almeida situa-se, por assim dizer, na escola
do ecletismo filosófico e seus argumentos teimam em conspirar contra ele: "Não
sendo religioso, sou obviamente racionalista, mas não no sentido filosófico";
ou "sou também anarquista, como disse, mas de um anarquismo muito particular,
sem qualquer fanatismo ou devoção especial, como seria de se esperar"; ou,
ainda, "em matérias políticas e culturais, não tenho restrições em afirmar meu
liberalismo radical, já que nesses campos a diversidade deve ser de rigor e a
tolerância mútua uma obrigação" para, adiante, arrematar: ((A regulação social é
um fato contra o qual não há liberalismo que resista" (grifo nosso).

Os marxistas jurássicos, recorrendo a uma imagem do autor, diriam
que seu livro pertence à tradição do oportunismo filosófico. Era assim que
Vladimir Lênin acusava - filosoficamente - os social-democratas, socialistas-
revolucionários ou esquerdistas menos cotados. Mas, como se sabe, o
marxismo é um cadáver inconveniente e não há porque exumá-lo, aqui e
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agora, embora teime em ressuscitar vez por outra. Uma rápida consulta ao
sumário da obra autoriza o comentário anterior, pois parte significativa dos
ensaios é dedicada aos princípios da Economia Política (Ricardo e Marx, por
exemplo) e às virtudes e defeitos do "socialismo realmente existente", como
o denomina Eric Hobsbawm, citado pelo autor.

Alhures, o autor se refere a um telefonema de George W. Bush ao seu
colega russo Vladimir Putin, cumprimentando-o pelo fato de a Rússia ter se
tornado uma economia de mercado (p.136). Ora, os que estão mais
acostumados com a história da Revolução Russa e seus desdobramentos sabem
que Leon Trotsky, uma das estrelas bolcheviques de maior magnitude, defende
em duas de suas obras clássicas, A revolução traída e O fracasso do Plano
Qüinqüenal, a adoção do cálculo econômico, o estímulo ao lucro nas pequenas
e médias propriedades e os preçosde mercado na atividade geral de troca, além
de construir uma contundente crítica ao planejamento estatal, para tentar
combater a penúria e a desorganização que atingiam a sociedade e a economia
soviéticas nos anos 30. É do velho bolchevique a seguinte pérola liberal:

"Se existisse um cérebro universal como o descrito pela fantasia intelectual
de Laplace; um cérebro que captasse ao mesmo tempo os processos da Natureza
e da sociedade, medisse a dinâmica de seu movimento, projetando a priori os
resultados de sua ação, existiria um plano economicamente definitivo e sem
erro algum. Esse plano começaria por calcular os hectares de forragem e
terminaria pelos botões dos casacos. ( ... ) Na verdade, a burocracia imagina
possuir um cérebro semelhante. Por isso se desprende com tanta ligeireza do
mercado e da democracia soviética." (TROTSKY, Leon. EI fracaso dei Plan
Qüinqüenal. Buenos Aires: Ese Editor, 1973, p. 61 e 62.)

O que parece essencial e que deve ser retido: o liberalismo não é um
construto mental ou cultural a serviço do empresário (essa a posição que o
autor insinua defender); de fato, o laissez-faire só tende a valorizar aquilo que
Oliveiros Ferreira chama de racionalidade e cupidez burguesas. Os argumentos
liberais cuidam, a rigor, do papel preponderante do mercado (e não do
empresário) quanto à geração eficiente de bens materiais e espirituais. O autor
parece confundir os papéis, como já se viu antes, entre o ser liberal e o ser
empresário. Ou atribuir ao Estado um caráter regulatório irreversível não revelaria
uma atitude inconsistente? Antes de julgar é preciso entender.

Mas esse é um dos pontos altos - talvez não o mais representativo - e
agradáveis do texto de Almeida, porque nele se pratica o saudável hábito do
debate de idéias. Sim, é precisamente disso que se trata: não estamos diante de
uma obra acadêmica ou científica tout court; é um exercício de opinião que,
como tal, fareja seus alvos mas não os escolhe. Cabe ao leitor fazê-lo.

A coleção de ensaios críticos ora publicada por Paulo Roberto de
Almeida, longe de se constituir, apenas, em um ecletismo filosófico ou
reformismo social-democrático - que não o depreciam, diga-se -, convida à
reflexão, sem opiniões estabelecidas ou prejuízos morais, tão ao gosto do
grande Descartes e, por que não dizer, do próprio autor.
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Termino esta resenha com uma breve passagem da obra, na qual dois
princípios básicos de justiça social são enunciados e, neles, autor e obra se
metamorfoseiam. De algum modo, define-se seu horizonte intelectual e, ao
mesmo tempo, sugere-se que A grande mudança ... seja lida como Tácito
recomenda que se faça a História: sine ira etstudio (sem ódio e sem preconceito):

"( ... ) a regra número 1 parece ser: 'Eles são ricos, por isso devem pagar', o
que traduz uma percepção vingativa do mundo e das relações sociais [essa, a
propósito, a posição fundamental de Nietzsche contra o socialismo, uma visão
de mundo décadent]. A regra número 2 parece rezar: 'Se nós somos pobres, é
porque nosso trabalho foi expropriado pelos ricos', daí a necessidade de não
apenas aumentar os impostos sobre o capital, como também elevar salários e os
beneficios sociais, na certeza de que isso vai corrigir as distorções acumuladas ao
longo de anos e anos ( ...)" (p. 73)

Assim, se o autor deseja conciliar o marxismo, como paradigma econômico,
e o liberalismo, como visão de mundo, auto-proclamando-se "marxista-
capitalista", seria útil lembrar da máxima insuperável da ética na política, tão
vívida em dois dos maiores estrategistas da ação (um deles já mencionado),
lnácio de Loyola e Leon Trotsky: quem quer os fins aceita os meios!
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Globalização, Crescimento
e Pobreza

BANCO MUNDIAL. Globalização, Crescimento e Pobreza. São Paulo: Futura,
2003,224 p.

Heloisa Pait *

Vi na televisão o presidente Luiz lnácio Lula da Silva se referir ao Brasil
como país emergente. Minha família está aqui há mais de 100 anos, e para mim
esse país emergiu há muito tempo, e inúmeros brasileiros devem pensar a mesma
coisa. Digamos que a entrada do Brasil no cenário mundial se deu com a Semana
de Arte de 1922 no plano cultural, com a 2 a Guerra Mundial no plano político-
militar e, no plano econômico, talvez com o café do século XIX - que foi o que
permitiu todo o resto. A que o presidente se referia então? Aparentemente, à
importância dos mercados financeiros na inserção do país nessa nova rede de
relações que chamamos de globalização. Mas é preciso reparar que Lula usou as
palavras dos que nos vêem; no caso, dos operadores financeiros internacionais,
para quem de fato somos emergentes: é como se o presidente do Brasil visse seu
próprio país com os olhos dos outros. De fato, esse fluxo rápido de imagens e
informação da globalização faz com que vejamos todos ao mesmo tempo e a
nós mesmos com os olhos dos outros, o que contextualiza a esdrúxula definição.

É com esse espírito bisbilhoteiro que o livro Globalização, Crescimento e
Pobreza, feito pelo Banco Mundial, deve ser lido. Estão lá os nossos fracassos e
sucessos como os outros os vêem: os economistas de outros países, de organismos
internacionais, ou mesmo os nossos economistas, mas por meio das palavras de
outros. E também estão lá os fracassos e sucessos dos outros países, e é aí que
nós podemos nos espelhar, que temos o que invejar e do que rir, que podemos
encontrar onde intervir e ajudar. A maneira fria, metódica e quantitativa da
apresentação - politicamente isenta, pois o livro é feito por uma equipe onde as
posições se diluem e se cancelam e dentro de uma instituição que não pode ferir
nenhum ego -, nada disso deve nos enganar: aqueles dados se referem a gente
que ganha ou que sofre com a globalização, em processos coordenados por
gente corrupta ou honesta, competente ou despreparada para tamanho desafio.

A conclusão geral do texto, com extensa documentação formada por dados
e bibliografia de apoio, não é dificil de prever: a globalização no geral é boa;
alguns perdem, mas na verdade não são necessariamente os mais miseráveis; os
retornos do processo serão menores onde as condições gerais de desenvolvimento
forem piores, e muitas vezes os retornos aparecem sim, mas só depois de uma
fase de instabilidade e desemprego que deve ser minimizada, para não colocar
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tudo a perder. No geral, os dados apresentados combinam bem com os ex-
presidentes brasileiro e norte-americano Fernando Henrique Cardoso e Bill
Clinton: vamos buscar a abertura porque economicamente ela trará beneficios à
população em geral, ainda que os setores mais organizados da economia, que já
não têm importância ideológica mesmo, percam. Além disso, politicamente a
globalização pode trazer para o campo democrático nações governadas por
regimes autoritários como Cuba e China, e trazer para dentro do núcleo decisório
internacional nações democráticas em desenvolvimento como a nossa.

Mas não é na conclusão principal que o texto é rico, e sim na miríade de
exemplos de políticas econômicas analisadas. O FGTS, por exemplo, que eu
nunca imaginei que pudesse existir em outros países, é visto comparativamente:
na Índia e no Zimbábue ele é tão elevado que impede a demissão, e isso
desestimula a contratação de jovens. Quanto a outras políticas públicas de
proteção ao trabalhador, o texto é menos crítico em relação às frentes de
trabalho, aos programas de treinamento e ao emprego no setor público que
reverte para a sociedade como serviços públicos, citando estudos da Índia, da
Argentina e de países grandes, respectivamente.

Para os autores, o Vietnã ilustra bem os benefícios trazidos pela
globalização aos setores mais carentes da sociedade, formados pelos que
trabalhavam no campo em atividades pouco produtivas e longe dos beneficios
da vida urbana. Tanto lá como em Uganda, a pobreza absoluta se reduziu e a
renda dos mais pobres subiu. Das mais pobres, nós deveríamos dizer, pois
segundo os autores as mulheres ganharam com a globalização: a instalação de
empresas estrangeiras e a liberdade comercial aumentam a concorrência,
fazendo com que se esquecessem normas sociais discriminatórias e vazias de
racionalidade econômica. A força de trabalho feminina passa a ser crucial para
a saúde das empresas. Mas as barreiras comerciais não protegem os empregos?
No caso da Índia, não. Um estudo mostra que décadas de protecionismo não
impediram a falência de inúmeras empresas, e que empresas nascidas sob o regime
competitivo resgataram o poder produtivo e exportador daquela economia.

Mas nem tudo é tão róseo: os autores contam que, se de maneira geral a
liberdade de fluxos de capital favorece a renda e o emprego, no caso da África
ocorreu exatamente o contrário. O capital saiu do continente em busca de
melhores retornos quando isso foi possível. A solução, então, é procurar fazer
com que parte desses recursos volte na forma de ajuda seletiva de organismos
internacionais, ou seja, buscando nichos onde a administração pública possa
absorver esses recursos eficientemente para que eles não vazem para o sistema
financeiro pela corrupção.

Outro aspecto interessante do livro do Banco Mundial é a riqueza de
sugestões de engenharia econômica para contornar os inevitáveis problemas de
coordenação da nova economia globalizada. Exemplo disso é a dupla patente,
onde o inovador farmacêutico poderia optar pela patente nos países ricos ou
nos países pobres. Isso manteria o incentivo à produção de medicamentos para
doenças que afetam a todos, como Aids e câncer, e para aquelas que afetam as
populações pobres, como malária e doença de Chagas. E isso ocorreria sem
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onerar desnecessariamente o custo de medicamentos para as doenças do primeiro
grupo nos países do segundo grupo.

As citações do livro são exaustivas, mas gostaria de destacar o economista
Remando de Soto, que tem seu O Mistério do Capital: por que o capitalismo dá
certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo traduzido para o
português. Soto identifica nos enormes entraves institucionais ao
empreendedorismo a razão pela qual a abertura econômica pode não ter o mesmo
significado em diferentes países. No Peru, seu país natal, o registro de uma nova
empresa podia levar quase um ano: de que valem as novas liberdades econômicas
se não se pode usá -las na vida prática?

Autores como Remando de Soto, Thomas Friedman e Paul Krugman
podem ser mais fáceis de ler para o leitor brasileiro, naturalmente politizado,
acostumado com economistas que gritam, choram e riem como Maria da
Conceição Tavares, Affonso Celso Pastore e Luís Nassif. Thomas Friedman,
em seu O Lexus e a oliveira, expõe os dilemas éticos de um processo de
globalização que atinge pessoas com valores tão distintos que é dificil imaginá-
los numa aldeia global. Paul Krugman tem o tom incisivo de um José Serra,
de um Luiz Carlos Mendonça de Barros, apontando desmandos e
inconsistências mesmo quando seus amigos lhes pedem para ficar quietos.
Vale a pena ler o seu artigo na New York Times Magazine sobre a raiz da
crescente desigualdade social nos Estados Unidos, e imaginar os efeitos que
esse novo "American way of life" pode ter no resto do mundo.

O texto do Banco Mundial, como falei, é frio, chato, repetitivo, muitas
vezes óbvio e sempre neutro. Mas o leitor tem de saber, como qualquer
economista, que por trás desses dados existem pessoas e opções. E que cada um
dos países retratados a partir do mesmo desafio seguiu um caminho particular,
único, cheio de erros e acertos. O interessante aqui, mais do que se posicionar
contra ou a favor do processo geral, é então bisbilhotar, ver onde acertaram ou
falta acertar, e quem vai emergir ou submergir nesse jogo difícil da globalização.
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Macroeconomia do Emprego
e da Renda - Keynes e

o Keynesianismo
LIMA, Gilberto Tadeu & SICSÚ, João. Macroeconomia do Emprego e da Renda-

Keynes e o Keynesianismo. São Paulo: Manole, 2003, 556 p.

Márcia Plaire Pedroza *

Todo economista ou interessado no mundo econômico já ouviu falar de
Iohn Maynard Keynes. Todo economista que se preze leu pelo menos suas
três maiores obras: a Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, o Tratado
da Moeda e As Conseqüências Econômicas da Paz.

Iohn Maynard Keynes, nascido em 1883, deixou como legado uma extensa
e diversifica da obra; porém, seu nome estará sempre ligado aos dilemas de
geração da renda e de superação do desemprego. A teoria de Keynes, mais
especificamente a Teoria Geral, revolucionou o pensamento econômico e
influenciou os economistas do século XX.

A Revolução Keynesiana não influenciou somente a teoria econômica,
mas se fez presente no âmbito das políticas econômicas. Foi Keynes quem
demonstrou - há quase 70 anos - que o desemprego não era de todo
voluntário, que a demanda agregada não entrava em equilíbrio automático
com a oferta agregada, que a economia não se encontra sempre em equilíbrio
de pleno emprego e que o Estado tem um papel fundamental nas políticas
de crescimento de um país. Os conceitos de eficiência marginal do capital,
efeito multiplicador, armadilha da liquidez, propensão marginal a consumir
se tornaram expressões correntes, usadas por economistas do mundo inteiro,
mesmo por aqueles que não com pactuam e até repudiam as idéias de Keynes.

Hoje, quando o neoliberalismo já completa mais de 20 anos de reinado,
e no momento em que ainda vicejam - apesar dos sinais de esgotamento - as
políticas liberalizantes comandadas pelo Consenso de Washington, percebe-
se uma retomada do ideário keynesiano. Portanto, a publicação da coletânea
de Gilberto Tadeu Lima e de João Sicsú é muito oportuna. Após anos de
consenso, a teoria macroeconômica tem hoje de resgatar seus autores mais
eminentes e provocar uma maior discussão que enriqueça o debate econômico
atual, e o presente livro não só retoma assuntos importantes da atualidade,
como a discussão sobre o emprego e a geração de renda, como ressuscita

* Márcia Flaire Pedroza é professora dos cursos de Economia e Relações Internacionais da Faculdade de
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alguns autores há muito esquecidos ou, pelo menos, mal interpretados, como
Schumpeter e Kalecki.

A obra também analisa e critica o que conhecemos como o "novo
keynesianismo": keynesianos que procuram incorporar uma parte das expectativas
racionais justificando a existência de certos preços rígidos que promovem o
desequilíbrio de alguns mercados; e também discute a visão de outra escola, a
dos pós-keynesianos, que procuram reler a obra de Keynes e ter como centro de
estudo o papel da demanda agregada nas economias capitalistas - o que, aliás, é
a teoria que compõe a espinha dorsal desta obra ..

Prefaciado por Luiz Carlos Bresser Pereira, o livro Macroeconomia
do Emprego e da Renda - Keynes e o Keynesianismo resgata vários dos
valores keynesianos e, como escreve Bresser Pereira em uma frase que
sintetiza o que representa o livro: "A grande qualidade dos capítulos
deste livro - e, mais amplamente, dos trabalhos da escola pós-keynesiana
- está na crítica que fazem à tentativa de construção de uma
macroeconomia neoclássica. A tarefa neoclássica é inglória, em razão de
seu caráter a-histórico, enquanto que a macroeconomia é essencialmente
uma disciplina histórica." (p. xxiii)

Não, a obra não propõe um resgate do keynesianismo puro, pois nada
pode ser pior do que acreditar que exista uma teoria que responda a todos os
problemas macroeconômicos, e que tudo se resume em aplicá-Ia de forma correta.
A complexidade dos problemas econômicos que atingem as economias modernas
não suporta mais um pensamento único.

Muitos são os arautos que clamam pela volta do keynesianismo, tanto
dentro da academia quanto nos debates governamentais, em contrapartida
aos efeitos provocados pelas políticas neoliberais. Keynes seria, portanto, a
retomada teórica natural e sua teoria, o instrumento que nos ajudaria a sair
da crise. Não cabe, no momento, acreditar que o keynesianismo possua
todos os instrumentos para a solução dos atuais problemas e questões como
o desemprego, a distribuição de renda e o papel do Estado. A crise de hoje
em nada se parece com a dos anos 30. Naquela época, os governos podiam
se ate r às suas políticas nacionais, o que hoje é quase impossível. Portanto,
falar impensadamente do resgate das políticas keynesianas é um tanto
leviano. Mas a teoria keynesiana ocupa um lugar de destaque no ensino da
macroeconomia - e na complexidade que esta disciplina suscita -, e as escolas
que deixaram de ensiná-Ia devidamente nos últimos tempos cometeram
um genocídio teórico.

Por tudo isso, o livro de Lima e Sicsú se torna uma peça importante
para os professores de macroeconomia. Ele não só resgata fundamentos
básicos, mas também a discussão entre as diferentes escolas keynesianas.
Para tanto, o livro está dividido em quatro partes: a primeira é denominada
"Keynes e os Pós-keynesianos"; a segunda parte, "Keynes e os Novos-
keynesianos", seguida por "Keynes e os velhos Keynesianos" e "Marx,
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Schumpeter, Kalecki e Keynes". Autores importantes e grandes estudiosos
do assunto fazem parte da coletânea, como Paul Davidson, Jan Kregel,
Edward Amadeo e Amitava Dutt, Fernando Cardim, Mario Possas, Oliveira
Lima e os próprios organizadores.

A obra deve, portanto, tornar-se referência para as discussões macroeconômicas
e como bibliografia complementar para os cursos de graduação e pós-graduação
onde a macroeconomia é lecionada.
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Rio Branco, a América do Sul e a
Modernização do Brasil

CARDIM, Carlos Henrique & ALMINO, João. Rio Branco) a América do Sul
e a Modernização do Brasil. Rio de Janeiro: Funag, 2002, 543 p.

João Paulo Cândia Ve~a *

Organizado para celebrar o primeiro centenário da posse do Barão do Rio
Branco (1845-1912) como ministro das Relações Exteriores, cargo que exerceu
por quase dez anos, o livro compila a contribuição de diversos especialistas para
o seminário homônimo ocorrido em Brasília, em agosto de 2002. Trata-se de
uma valiosa e panorâmica contribuição à história diplomática e aos temas de
política externa brasileira acerca do legado de Rio Branco, focalizando "mais a
obra do que o homem", como aponta Ricupero.

O que dizer de um diplomata que participou com sucesso das intrincadas
negociações para a definição das fronteiras brasileiras no fim do século XIX (e
início do XX) com nossos vizinhos sul-americanos, formulou e operou a política
exterior do país na relação com a Argentina, o Uruguai e os Estados Unidos,
além de caracterizar-se como um intelectual com invejável acuidade analítica e
sentido estratégico em suas ações? Todas essas qualidades estão na obra de Rio
Branco, um verdadeiro "Founding Father" da nação brasileira, na melhor tradição
norte-americana de enaltecer os pensadores federalistas que forjaram os alicerces
políticos e institucionais dos Estados Unidos da América.

Celso Lafer, então ministro das Relações Exteriores, em discurso de abertura
do seminário, lembra Bobbio para mostrar que a obra de Rio Branco é um
clássico por três razões fundamentais: interpretou sua época de forma autêntica
e original; permanece absolutamente atual; e contribuiu com a elaboração de
categorias que transcendem o momento em que foram formuladas. O legado
intelectual se mistura à figura de um diplomata de inegável talento para a
negociação internacional e pendor para a pesquisa historiográfica, como atesta
o ensaio de João Hermes Pereira de Araújo.

Em grande medida, a riqueza do livro advém da forma como o próprio
seminário foi organizado. Na primeira seção, examina-se a contribuição de Rio
Branco à sua época, discute-se sua visão de mundo, a definição de "valores" e da
própria "identidade nacional" articulados à formulação de política externa, bem
como os aspectos ligados propriamente à operacionalidade da política exterior.
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Na segunda seção, os especialistas organizam o diálogo de Rio Branco com seus
ilustres contemporâneos, a saber: Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Euclides da
Cunha e Oliveira Lima. A terceira seção analisa como a contribuição de Rio
Branco tangencia o processo de modernização do país em suas diferentes
dimensões. Discute-se a modernização do Estado brasileiro, especialmente no
que se refere ao serviço público, em especial à diplomacia; aspectos ligados ao
que hoje se denomina "segurança nacional", e a contribuição de Rio Branco ao
desenvolvimento científico do Brasil.

Para aqueles que preferem um diálogo mais direto entre a história
diplomática e os temas das Relações Internacionais contemporâneas, nada melhor
do que conhecer as seções IV e V, onde estão alinhavadas as principais dificuldades
e desafios de Rio Branco no âmbito das relações com nossos vizinhos sul-
americanos e com os Estados Unidos. O leitor saberá que Rio Branco formulou
uma política de aproximação com os Estados Unidos conhecida por
Panamericanísmo. Também conhecerá em detalhes o enorme esforço diplomático
despendido pelo Brasil na Bacia do Prata, no que diz respeito às negociações
para a definição das fronteiras nacionais e para a pacificação da região. Uma das
contribuições mais originais do livro é a dos especialistas da Argentina, Daniel
Larriqueta, e do Uruguai, o ex-presidente Julio Maria Sanguínetti, que tratam
das "visões" de seus respectivos países sobre do papel de Rio Branco.

Como afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na abertura
do seminário, Rio Branco foi "devoto de seu tempo" em um sentido particular,
aquele de perceber "os diferentes tempos embutidos" em sua atuação na linha
de frente da diplomacia brasileira. Dessa forma, resgatando "as hipotecas do
passado" e fazendo "prosperar as promessas de futuro", Rio Branco delineou o
espaço e as possibilidades de participação do Brasil nas relações internacionais.
Um clássico à época e "o" clássico na atualidade.
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