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Resumo

Abstract

Este artigo cobre o acordo de reescalonamento plurianual que o Brasil celebrou com
os bancos comerciais em setembro de 1988.
O trabalho esld dividido em quatro se^oes. A
primeira se9ao descreve o contexto historico
em que transcorreu a negocia^ao. Na segunda 86930, ap6s breve digressao sobre o
comportamento monopolista do Comile de
Bancos, apresentamos informa9oes mais detalhadas sobre os acordos financeiros
celebrados em 1988. Na terceira se9§o € realizada uma avalia9ao global das
renegocia95es da divida extema de 1988 e
de suas impIica9oes financeiras e macroeconomicas. A quarta e ultima se9ao apresenta
uma an^lise do cendrio intemacional de negocia9ao da divida extema e das causas do
fracasso da negocia9ao brasileira.

This article covers the multi-year rescheduling agreement that Brazil celebrated with its
commercial bank creditors in September
1988. The paper is divided in four parts. In
the first part we describe the political background of the negotiation process (in Brazil).
In the second part, after criticizing the monopolistic behavior of the Bank Advisory
Committee, we present detailed information
about the 1988 financial agreements. In the
third part we review the financial and macroeconomic consequences of all the
Brazilian debt agreements implemented in
1988. In the last part, we analyze the international debt scenario, trying to underline the
reasons why the Brazilian negotiation was so
unsuccessful.
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Introdu^o
Este trabalho tem por tema o acordo brasileiro de reescalonamento da dfvida extema bancdria de 1988. Assinado poucos dias antes da promulga0o da ConstituigSo, esse acordo pretendia uma solugao ampla e duradoura para a dfvida
extema. Ampla porque nHo se tratava de uma simples renegociagSo da dfvida bancAria, mas de urn pacote de diversos acordos econdmico-financeiros inteiligados
trazendo, a reboque, um programa de modemizagao econdmica do Brasil. Duradoura porque o acordo realizou (ou pretendeu realizar) um reescalonamento plurianual de toda a dfvida extema contrafda junto aos bancos comerciais com
vencimento entre 1987 e 1993, o que representava importante inovagSo em relagao
renegociagdes brasileiras anteriores de dura^ao anual.
O trabalho estd dividido em quatro segdes. A primeira segSo introduz a renegociagSo de 1988 a partir de uma descrigao do contexto histdrico. A posse, no final
de 1987, do novo Ministro da Fazenda Maflson da Ndbrega determinou uma reviravolta na polftica da dfvida extema. O govemo Samey optou pelo abandono gradual da moratdria em prol de uma negociagSo "pragm&ica" voltada para a
"normalizagSo das relagdes com a comunidade financeira intemacional". O novo
estilo de negociagSo era centralizado e apressado, como se o govemo Samey desejasse se antecipar a uma Assembldia Constituinte que pretendia reforgar a prerrogativa do Legislativo de aprovar ou rejeitar acordos intemacionais gravosos para o
Pafs ^

Correndo contra o tempo, a renegociagSto foi conclufda em 22 de setem-

bro, 13 dias antes da promulgagao da Constituigao de 1988.
Iniciamos a segunda segao analisando o comportamento do Comit6 de
Bancos

a instituigao mentora do acordo de reescalonamento. Em seguida,

apresentamos a renegociagao de 1988 como um pacote de v^rios acordos financeiros interligados. Procuramos mostrar que a rolagem da dfvida banc^ria estava condicionada nao somente k celebragjfo de um acordo de condicionalidade
maxima com o FMI, como tambdm k realizagao de reformas setoriais orientadas pelo BIRD e a execugao de acordo com o Clube de Paris. Comparando com
acordos brasileiros anteriores, observa-se um grau maior de tutelamento e um
numero maior de exig&icias contratuais.
Na terceira segao 6 realizada, em tr§s partes, uma avaliag§o global da renegociagao. Na primeira parte, analisamos as vantagens e desvantagens do

(1)

Ainda que frequentemente buiiada pelo Executive, essa prerrogaliva do Legislativo estava presenle
tambem na Constitui^ao anterior.
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acordo de reescalonamenlo dc 1988 em rclagao aos acordos brasileiros anteriores. Em seguida, 6 aprescniado urn sum^rio dos resultados das negocia95es

paralelas

com

FME

BIRD

e

Clube

de

Paris.

Na

ultima

parte,

realizamos uma avalia^ao crftica dos resultados da renegocia^ao como um
todo, mostrando que ela criava grandes pressbes sobre o Balan^o de Pagamentos e dependia, para sua viabilidade, da ampliagSo das transfer&icias financeiras Ifquidas ao exterior.

Acreditamos que os acordos, ainda que

cumpridos apenas em parle, repercutiram decisivamente na aceleragao inflacionaria verificada durante o ultimo bienio do govemo Samey.
A quarta e ultima seg3o apresenta uma an^lise cntica do cendrio de negociagao da dfvida extema e dos erros estrat^gicos cometidos pelo govemo
brasileiro. Ao apresentar as observagOes finals e conclus5es, procuramos ressaltar as vantagens abusivas que v^m sendo obtidas pelos bancos que lideram
o Comite. Procuramos tambdm refletir sobre os verdadeiros objetivos da estrat^gia de ajustamento executada pelo FMI e sobre os intermin^veis sacrificios
econbmicos assumidos pelo Brasil. Ao rever a malsucedida renegociagiio de
1988 buscamos fundamentalmente recordar um episddio da histdria econdmica recente que, a despeito de sua gravidade, ainda nao teve a devida repercussao no meio cientifico.

I. A Negocia^ao

,,

PragmaticaM

Os antecedentes do acordo de

1988 remontam a dezembro de

1987, 6poca em que o Presidente Sarney resolveu dar uma guinada conservadora na negociagao da dfvida extema. Decidido a recolocar o Pais
nos trilhos da negociagao convencional, ele troca pela terceira vez de
Ministro da Fazenda e entrega a economia brasileira ao comando de
Maflson da Ndbrega, um t^cnico que aparentava gozar da confianga dos
banqueiros intemacionais ^

(2)

A confian^a dos banqueiros intemacionais no Ministro Mailson foi demonstrada em varias ocasioes,
especialmente em agosto de 1988, quando ele esteve politicamente enfraquecido. Nesta ocasiao, o
Presidente do Citibank, John Reed, defendeu publicamente a permanencia de Mailson: "Reed afirmou,
em entrevista coletiva, que a saida do ministro da Fazenda poderia trazer sirias dificuldades as
negoc 'iagdes com os credores externos. - A saida do ministro poderia significar que ndo estard mats
no govemo o ponto de vista que foi acertado na negociagdo. Alim disso, o Mailson estd faze ndo um
trabalho fabuloso e tern boa reputagdo no mercado internacional - afirmou." Ver: "Citibank Apoia o
Ministro" in Jornal do Brasil, 12/08/88, p. 12. Ver tambem: "Presidente do Citicorp, otimista com o
Brasil, quer ampliar a atua^ao" in Gazeta Mercantil, 12/08/88, p. 12 e "Presidente do Citicorp diz que
adesao a acordo chega a 93%" in Foi ha de Sao Paulo, 12/08/88, p. B-l 1.
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Antes da posse de Maflson da Ndbrega, o govemo Samey vinha
mantendo uma atitude de relativa rebeldia em relagao aos banqueiros
intemacionais. Preocupado com as distorgdes decorrentes da exag3o da
dfvida extema, o govemo brasileiro relutava em aceitar a tutela do FMI
e mantinha parcialmente a moratdria de fevereiro de 1987

O ultimo ne-

gociador brasileiro, o Ministro Bresser Pereira, havia condicionado a
suspensao definitiva da moratdria a aceitagSo pelos credores de uma
pauta de reivindicagdes que tinha o objetivo de abrandar o fardo da divida extema. As premissas de negociagSo brasileiras, que haviam sido
inclusive submetidas e aprovadas pela Comissao Especial da Divida
Extema do Senado Federal, eram basicamente as seguintes:
(i)

Desvinculagao entre os desembolsos dos bancos comerciais e o
cumprimento das metas do acordo com o FMI;

(ii)

Substituigao da dfvida bancaria por titulos de longo prazo com taxas de juros fixas;

(iii) Taxa de spread substancialmente abaixo dos 13/16% sobre a
LIBOR obtidos por Argentina e Mexico;
(iv) Ciausula de salvaguarda contra choques exdgenos;
(v)

Financiamento de 60% da conta de juros;
(3)

(vi) Revogagao da ciausula de penhora de bens brasileiros no extenor

O Ministro Maflson da Ndbrega assumiu prometendo manter esta
pauta de reivindicagdes. Mas depois, aos poucos, ele foi abandonando
todos os itens da proposta brasileira. Na ausencia de concessdes aparentes dos credores, o novo negociador p6s fim as derradeiras resist6ncias
brasileiras e, a partir de janeiro de 1988, foi retomando gradualmente o
pagamento dos juros vincendos da divida bancdria.
Ao contrario de seus antecessores Dflson Funaro e Bresser Pereira, Maflson da Ndbrega adotou um estilo de negociagHo centralizado e
sigiloso. As mudangas de rumo se fizeram acompanhar de alteragdes radicais no discurso econdmico, que passou a se assemelhar h retdrica

(3)

164

Comissao Especial do Senado Federal para a Divida Extema. Relatdrio. Texto datilografado. Brasilia,
mar90 de 1988, p. 85-86.
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dos credores. Se antes os problemas econdmicos brasileiros decorriam
da exagSio da dfvida exlerna, a partir de dezembro de 1987 eles passaram a ser atribufdos ^ moratdria de 1987. Em pronunciamento no Senado Federal em 26 de abril de 1988, Malison da Ndbrega declarou que a
moratdria brasileira interrompera a entrada de vultosos emprdstimos intemacionais. O Ministro da Fazenda estimou em US$ 7,0 bilhdes o
"prejufzo invislvel" da moratdria de Dflson Funaro ^
A divulgagao dos numeros relativos ao "prejufzo invisfvel" da moratdria
causou perplexidade no meio cientffico e serviu para realgar a inconsistdncia tdcnica da nova estratdgia de negociagao. Ao acreditar que na ausdncia da moratdria o
Brasil leria tido urn reforgo de caixa de US$ 7,0 bilhdes, o Ministro estava negando a existdncia da crise creditfcia latino-americana. A estimativa do prejufzo da
moratdria era tHo irrealista que excedia em US$ 953 milhdes a soma de todos os
emprdstimos desembolsados ao Brasil no bienio anterior & moratdria ®
A verdade d que, se a moratdria brasileira estava trazendo prejufzos para
o Brasil, eles eram muito modestos. Entre a decretagSo da moratdria e a posse
de Maflson da Ndbrega, as reservas intemacionais tinham aumentado substancialmente

Contrariando as previsdes alarmistas da dpoca, a moratdria brasi-

leira nao sofrera retaliagdes significativas dos govemos estrangeiros nem dos
banqueiros intemacionais e poderia ter sido mantida como instrumento de press^io sobre os bancos comerciais ^
(4)

(5)

(6)

(7)

"Acho que ndo cabe discutir a moratdria de fevereiro de 1987. Como afirmei na minha exposigdo.foi
uma imposigdo dos fatos. O que cabe discutir i se ela trouxe reais vantagens para o Pa is, se ela
melhorou a posiqdo negociadora do Pa is, se ela promoveu alguma economia de recursos para o
Brasil. Um ano e pouco depois da moratdria, a conclusdo e que ndo. (...) A moratdria tambem
influenciou na destriugdo de negdcios - ou seja o custo invisfvel da moratdria. Opera goes que o Brasil
estava prestes a realizar foram suspensas por conta da moratdria. (...) Se sornarmos tudo isto, vamos
verificar que o Brasil perdeu, em fluxo de caixa, diretamente imputdveis d moratdria, US$ 5,2
bilhdes. Por ndo ter feito acordo com o Fundo Monetdrio Internacional, deixou de receber, entre o
que deixou de receber c o que pagou, US$ 1,8 bilhdes. Isto gera US$ 7,0 bilhdes de perda' . Idem, p.
150-153.
Considerando lodas as fontes de cr6dito internacional, os ingressos financeiros brutos no Brasil
totalizaram US$ 2.816 milhoes em 1985 e US$ 3.231 milhoes em 1986, valores muito inferiores Jks
remessas brutas (US$ 12.793 milhoes em 1985 e US$ 13.762 milhoes em 1986). Ver Tabela 5.
Qualquer que seja o conceit© adotado, houve grande aumento nas reservas brasileiras durante os nove
meses de moratoria da dfvida bandiria (O Brasil retomou parcialmente os pagamentos em dezembro
de 1987). A Tabela 7 mostra que, adotando o conceito de caixa, as reservas intemacionais
aumentaram de US$ 3.321 milhoes em fevereiro para US$ 4.938 milhoes em novembro de 1987
uma eleva^ao de 48%. Se fossemos adotar o conceito de balan^o de pagamentos ou o conceito de
liquidez internacional, obterfamos aumentos ainda mais expressivos.
Ap6s a moratdria de 1987, observou-se elevafao temporaria nos spreads e redu^o dc U$ 500 milhdes
nas linhas de curto prazo. No entanto, essas perdas, compensadas com sobras pela suspensao das
remessas aos bancos (de aproximadamente USS 4,5 bilhdes), tomam-se insignificantes quando
comparadas com a perda de U$ 5,0 bilhdes em linhas de curto prazo durante a crise cambial de 1983,
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Mas esta nao era a opiniao do negociador oficial. Maflson advogava o abandono gradual da moratdria em favor de uma postura "pragmatica" orientada para a normalizagao das relates com a comunidade
financeira internacional. O recuo brasileiro foi acolhido com entusiasmo pelo lado credor. Os conflitos entre o govemo brasileiro e os banqueiros internacionais, que haviam se acirrado apds a decretagSo da
moratdria, deram lugar a notdvel aproximagao entre as duas partes.
Enquanto isso, os mdtodos centralizados de negocia^ao comegaram a esbarrar na transi^ao democratica. A abertura polftica havia alterado o cenario institucional, que ja nao era o mesmo da dpoca da
ditadura. Tanto o Senado Federal como a C^mara dos Deputados haviam constitufdo comissdes para acompanhar as negociagdes da dfvida
extema. Os negociadores oficiais passaram a receber sucessivas convocagdes da ComissSo Especial da Dfvida Extema do Senado Federal e da
Comissao da Dfvida Extema e Intema da CSmara dos Deputados. A
despeito dessas pressdes, o Minist^rio da Fazenda insistia em restringir
as informagdes sobre o andamento das negociagdes^

Sendo 1988 o

ano de elaboragao da nova Constituigao, as cnticas do Legislativo surtiam o efeito de apressar os negociadores brasileiros, que tentavam aparentemente fechar o acordo antes do tdrmino de uma Constituinte de
orientagao democratizante.
A primeira fase das negociagdes chegou a seu termo no dia 22 de junho, quando a delegag5o brasileira e o Comite de Bancos assinaram um
protocolo intitulado Republica Federativa do Brasil Financing Plan. Nesta data, o Ministdrio da Fazenda fez publicar nota oficial de torn laudatdrio, congratulando-se pela realizagSo de acordo que marcaria "avangos
relevantes no tratamento da questdo da divida extema em geral":
"Apds mais de oito meses de longas e por vezes dificeis negociagoes,
o Brasil concluiu um dos melhores acordos de reescalonamento jd alcangados por um pais devedor. (...) [O acordo brasileiro] trard um

(8)

166

quando o govemo brasileiro oplou por nao decretar moratoria.
"Ao contrdrio dos Ministros Funaro e Bresser, que mantinham a Comissdo permanentemente
informada a respeito da evolugdo das negociagoes, o Ministro Mailson da Ndfprega restringiu a
prestagdo de informagoes tanto d opinido publica como ao Congresso, tornando mais dificil o
acompanhamento desses entendimentos Ver: Comissao Especial do Senado Federal, op. cit., p.
105-106.
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ciKvio substancial para o servigo da divida ex term, criard condigoes ao
ingresso de novos recursos para a retomada do crescimento e marcard avafigos relevantes no trataniento da questdo da divida externa em geral" ^
O entusiasmo demonstrado na nota oficial n^o foi suficiente para
que o Ministro concordasse em divulgar o protocolo da negocia^ao.
Quando a Comissao Especial da Dfvida Externa do Senado Federal solicitou cdpia do documento, o Ministdrio da Fazenda se recusou a tomalo

publico.

A

relutancia das

autoridades

em

permitir a leitura

do

protocolo induziu o Senador Carlos Chiarelli, Presidente da Comissao
Especial, a recorrer a contatos no exterior para obter cdpia do Financing Plan. O documento foi entao submetido a anaiise tdcnica que constatou a exist6ncia de erros e omissdes graves no texto da nota oficial
sobre o acordo (BRAGA, 1988, p. 33).
As obje96es apresentadas pela Comissao Especial da Divida Externa
tiveram grande repercussao e podem ter influenciado na decisao dos constituintes de incluir na nova Carta disposigdes que reafirmavam, de forma
a nao dar margem a novas tergiversa^oes, as prerrogativas do Legislativo referentes a aprovagao de acordos financeiros intemacionais
O cerco do Legislativo levou o governo a acelerar a elaboragao
dos contratos definitivos de renegociagao. Correndo contra a Constituinte, o acordo de reescalonamento da divida bancaria foi assinado no
dia 22 de setembro de 1988. A pressa impediu que o governo cumprisse
a formalidade de traduzir os contratos para nosso idioma. Treze dias
depois, quando a ConstituigSo foi promulgada, o acordo de reescalonamento ja era fato consumado.

(9)
(10)

Ministdrio da Fazenda. Comunicado d Imprensa
Acordo com os Bancos Credores. Brasilia,
22/06/88, p. MO.
"O novo ordenamento constitucional do Brasil confere ao Legislativo atribuigdes que permit em o
controle eficiente e seguro dos compromissos a serem assumidos em nome do Pats. Jd ndo hd
tergiversagoes, porque os textos sdo meridianamente claros. Nos termos do art. 52, V, cabe ao Senado
Federal autorizar quaisquer operagdes externas financeiros; por sua vez, o item VII do mesmo artigo
estabelece que o Senado fixard os limites e as condigoes para as operagdes de credito externo. E
depois de conclutdas as negociagdes, dentro dos pardmetros aprovados pelo Senado, serd ainda da
competencia exclusiva do Congresso Nacional (art. 49,1) resolver definitivamente sobre esses atos
internacionais que acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimdnio publico". ComissSo
Mista Destinada ao Exame Anah'tico e Pericial dos Atos e Fatos Geradores do Endividamento Externo
Brasdeiro./fc/atdrro. Texto datilografado. Brasilia, 1989, p. 17-18.
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II. O Acordo de Reescalonamento de 1988
A. Os Limites da Negocia^ao Tutelada
A partir do momento em que o Presidente Samey decidiu retomar aos trilhos
da negocia^o tutelada^ a discussao da dfvida extema voltou a se restringir aos limites impostos por um organismo negociador relativamente novo - o Comite de
Bancos Assessores do Brasil. Antes de relatar os resultados da negociagSo, seria
interessante analisar o comportamento e as manobras desta jovem institui^ao.

1. O "Comity de Bancos Assessores do Brasil"
Os comit^s sao agentes novos no cenario financeiro intemacional.
Eles nasceram durante a crise financeira de 1982, como consequ§ncia
do profundo envolvimento dos bancos privados americanos na dfvida
da America Latina. Em junho de 1982, os 9 maiores bancos americanos
haviam emprestado, em m^dia, 179,8% de seu capital a paises da America Latina e Caribe

O envolvimento desses bancos era tao grande

que o reconhecimento da deterioraQSo de seus empr6stimos ao Terceiro
Mundo, especialmente a America Latina, poderia arrast^-los a uma situagao prdxima a insolv6ncia.
Diante da ameaga de uma crise envolvendo os grandes bancos americanos, o govemo Ronald Reagan decidiu emprestar seu apoio politico a
realizagSo de uma interven^ao ^12) baseada na atuagSo conjunta do FMI e
dos comit6s. De um lado, o Fundo Monetario Intemacional ficou encarregado de ajustar a economia dos paises superendividados para a gera^ao
dos superavits comerciais necessarios ao pagamento de parte dos juros da
dlvida bancaria. Do outro lado, os comites foram criados
sob a hegemozia \
nia dos grandes bancos comerciais americanos
com a atribuigSo de
reescalonar as dfvidas, financiando os juros remanescentes atrav^s dos
chamados empr^stimos for^ados ou involuntirios. O objetivo da opera^50 de resgate (plenamente alcangado) foi o de propiciar a rolagem das
dfvidas latino-americanas impagiveis, evitando assim o reconhecimen-

(11)
(12)

(13)

VerTabela 10.
Comparada com outros exemplos hisl6ricos, a intervei^ao americana tem sido maci^a. Quando, por
exemplo, a crise financeira de 1930 foi detonada, o govemo americano se recusou at6 mesmo a
assumir o papel de eslabilizador passive que a Inglaterra costumava desempenhar no passado. Ver
KAHLER (1986, p. 17).
Para maiores detalhes sobre a relafao entre bancos, ver BATISTA JR. (1984, p. 644-757).
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to cont^bil da deterioragao dos ativos dos grandes bancos norte-americanos.
Recente estudo da CEPAL sobre o comportamento dos bancos intemacionais antes e depois da crise financeira constatou que os grandes bancos americanos, ifderes dos comit6s, haviam se destacado na fase expansiva anterior
como os principals respons^iveis pela mar6 de empr6stimos imprudentes h
America Latina (CEPAL, 1989, p. 22-81). Profundamente envolvidos na crise,
os grandes bancos americanos induziram os comit6s a adotar uma postura hostil a qualquer proposta de perdao parcial da divida. Os comit^s passaram a renegociar as dfvidas adotando esquemas voltados para a maximizagao dos
lucros banc&ios no curto prazo, sem considerar altemativas de longo prazo.
A literatura econdmica descreve os cartels como grupos de grandes produtores que se organizam para restringir a oferta e aumentar pre^os. Tanto em
nfvel de organizagao como em mvel de resultados, o comportamento dos comics bancdrios n^o ficou muito longe de reproduzir o padriio do cartel

No

ano do surgimento dos comites, as taxas de spread cobradas a todos os devedores latinos importantes foram aumentadas entre 100% e 200%. o que significou
a duplicagSo ou triplica^o da margem de lucro dos bancos(

^

As conseqiiencias econdmicas da formagHo dos comites foram, do ponto de
vista dos devedoies, devastadoras. Embora a diminuigSo na oferta de cr&iito seja
uma ocomgncia normal durante as crises financeiras, a elevagao dos spreads e comissoes foi extremamente atipica. Atd ent3o, o procedimento adotado no caso de
dfvidas soberanas impag£veis inclufa quase sempre redugbes nos encargos da dfvida de modo a adequ^-los k capacidade de pagamento do devedor

O princfpio

da protegao do devedor insolvente contra eventuais abusos dos credores encontrase inclusive incorporado k legislagao banc^ria americana
(14)

(15)
(16)
(17)

Na verdade, os comites bancarios nao funcionam como cartels tfpicos. Enquanto os caiteis comuns
procuram diminuir a oferta, os comites procuraram aumenta-la, pelo menos no curto prazo,
organizando emprestimos involuntarios destinados it rolagem das dfvidas extemas. O problema € que
tais emprestimos nao proporcionam beneficios aos devedores; eles retomam integralmente aos bancos
como pagamento de juros, ao mesmo tempo em que contribuem para manter uma aparencia ilusoria de
normalidade no mercado. Embora em mvel de aparencia os comites estejam emprestando dinheiro
para os paises superendividados, na pratica esses paises estao sendo crescentemente excluidos do
mercado. Na ultima se9ao deste trabalho procuramos mostrar que ate mesmo os emprestimos
involuntarios estao desaparecendo (Ver Tabela 8).
"In the Mexican example, an increased spread from 0.9 to 2 1/2 percentage points above LIBOR
nearly triples the profit potential to the tender" Ver CLINE (1984, p. 81).
Ver WOOD (1985, especialmente as paginas 4-76.1 e 4-76.2).
Jeffrey Sachs citou a legislagao americana para defender a redu^ao da divida do Terceiro Mundo:
"Though this may sound paradoxical, debt relief would bring benefits to both creditors and debtors.
...my position is based on broadly familiar principles of corporate reorganization in bankruptcy
proceedings. (...) Chapter 11 provisions of the bankruptcy code, in particular, are based on the view
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Ao mesmo tempo em que os comites se comportavam como cartels banc^rios, eles procuraram se apresentar perante a opiniao publica como entidades de
assessoramento. Os contratos da dfvida extema brasileira, por exemplo, denominam o cartel de "Comity de Bancos Assessores do Brasil" (em ingles: Bank Advisory Committee for Brazil). Ao apresentar o cartel banclrio como "assessores do
devedor", os contratos proporcionam duas vantagens ao Comite. Em primeiro lugar, eles protegem a imagem dos banqueiros de criticas da opiniao publica americana, tradicionalmente hostil aos cart^is. Em segundo lugar, a figura jurfdica do
assessor abre uma brecha legal para que os membros do cartel cobrem honorarios
e repassem ao devedor suas despesas administrativas e pessoais.

2. As Duas Fases da Negocia^ao
A negociagSo de 1988, como as ties rodadas anteriores, se deu em duas fases.
Na primeira, o govemo brasileiro negociou com o Comite. Na ^poca do acordo de
1988, o cartel da dfvida brasileira reunia 16 dos mais importantes credores brasileiros
sob a lideranga do Citibank ^ A primeira fase de negociagdes foi conclufda no dia
22 de junho de 1988, quando a delega^o brasileira e o cartel banc&io assinaram um
protocolo intitulado Republica Federativa do Brasil Financing Plan. O piotocolo
condnha as linhas bdsicas do acordo de neescalonamento.
A segunda fase de negocia^o se processou entre os bancos credores e o
Citibank, o lider do cartel. Nessa segunda fase, o Citibank assumiu o papel de
Agente e elaborou os contratos definitivos, que foram entSo submetidos & adesSo dos demais credores. O mais diffcil, nessa fase, 6 conseguir que os bancos
desembolsem "dinheiro novo" Ao contr&rio do que o nome sugere, "dinheiro
novo" sSo transagdes cont^beis destinadas ao financiamento dos juros devidos
aos bancos. Embora nSo haja desembolso de ddlares, M tao grande resist6ncia
dos bancos a liberagao desses emprdstimos que o Comite tern que recorrer ao
sistema de empr^stimos forgados.
O sistema de empi^stimos forgados adotado por ocasiao do acordo de 1988
estabelecia que cada banco deveria entrar com 11,4% de sua "base de caiculo para o

(18)
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that creditors are sometimes better off by reorganizing and reducing the debt of a firm, and then
letting it function on a healthy financial basis, than they would be if they forced the firm into
liquidation by picking its assets apart, piece by piece, and forcibly dragging it into dissolution. If the
firm has positive present value based on the prospects of its future business operation, the creditors
will benefit by some forbearance in letting the firm continue to operate" Ver SACHS (1988, p. 22).
Segundo o Multi-Year Deposit Facility Agreement, o Comite tern os seguintes membros: Citibank,
Arab Banking Corporation, Bank of America, Bank of Montreal, Bank of Tokyo, Bankers Trust
Company, Chase Manhattan, Chemical Bank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Lloyds Bank,
Manufacturers Hanover. Midland Bank, Mitsubishi Bank, Morgan Guaranty Trast Company e Union
Bank of Switzerland.
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dinheiro novo"

A base de cada banco era definida como:

(i)

O total da dfvida de m^dio prazo at6 31 de mar^o de 1987;

(ii)

Mais a dfvida comercial e interbanc&ia de curto prazo;

(iii) Menos os desembolsos anteriores de "dinheiro novo"

exit bonds,

dfvidas convertidas em investimentos e outras exclusdes
*
E interessante observar que, do modo como t calculada, a base de cdlculo
do "dinheiro novo" de cada banco individual tende a diminuir de uma rodada de
negociagao para outra. A exclus5o dos desembolsos passados de "dinheiro novo"
converses de dfvida e exit bonds caracteriza a vontade dos bancos credores de se
retirarem gradualmente do financiamento da dfvida brasileira. A fdrmula demonstra que a diminui^ao do numero de credores e dos fluxos de empr6stimos involuntarios 6 fruto, pelo menos em parte, do pibprio planejamento do Comite.
Como estfmulo a adesao dos bancos ao acordo, sao oferecidas comissOes. Os bancos que aderissem em tempo rdpido (atd 5 de agosto) receberiam comissao de 3/8% (flat fee). A adesao posterior (at6 2 de setembro)
teria comissao de 1/8%. A16m das comissbes, foram oferecidos dois outros
incentivos: o acesso ao programa de conversao da dfvida e generoso esquema
de relending

^

A renegociagao s6 € conclufda quando as centenas de bancos credores concordam em aderir ao reescalonamento e contribuem com urn montante suficiente
para compor o desembolso de "dinheiro novo" Para coordenar a adesao dos bancos aos empr^stimos forgados foi criado pelo FMI o conceito de "massa crftica"
Este conceito reflete o percentual mfnimo do desembolso de "dinheiro novo" (concedido pelos bancos que aderiram ao acordo) a partir do qual o FMI conconda em
colocar em funcionamento o acordo Stand-by, dando assim seu aval ao reescalonamento. No caso do acordo brasileiro de 1988, o FMI fixou a massa crftica em 95%
do total. A fase final da renegociagao foi conclufda no dia 22 de setembro, quando
foram assinados os contratos de reescalonamento da dfvida bancdria.

B. O Pacote Financeiro
Dada a complexidade da matdria, julgamos conveniente analisar separadamente cada um dos pontos centrais do acordo. Esta segao estf dividida em
(19)
(20)

Brazil Financing Plan J988-89 Commercial Bank Portion, p. 24.
Na segunda parte desla se^ao, o relending e o programa de conversao serSo objeto de descri93o mais
detalhada.
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nove t6picos numerados seqiiencialmente. Cada tdpico se apresenta resumido
em uma coluna da Tabela 1, onde tentamos montar um sumdrio do acordo de
reescalonamento de 1988.
TABELA 1
ACORDO BRASILE1RO DE REESCALONAMENTO DA DIVIDA EXTERNA
BANCARIA DE 1988

RESUMO DOS ITENS PRINCIPAIS

Itens1
1. Dinheiro Novo
Prazo de Cardnda
Prazo Total
Taxa de Juros
Comissdes {Flat fees)
2. Amortizagdes Reescalonadas
Prazo de ConsolidagSo
Prazo de Cardnda
Prazo Total
Taxa de Juros
Down Payments
3. Ofvida Comerdal de Curto Prazo
Prazo Total
Taxa de juros:
Facility fee
4. Dfvida Interbancdria de Curto Prazo
Prazo Total
Taxa de juros:
Facility fee
ConversSo em Dfvida Comercial
5. Bonus de Safda
Prazo Total
Prazo de Cardnda
Taxa de Juros
6. Relending-.
7. Exigdnclas Contratuals
de Conversdo da Dfvida:
8. Monltoramento do FMI
9. Inclusdo de Cldusutas
Inconstitudonals

Acordo de 1988
US$ 5,2 bllhdes em 4 emprdstimos
5 anos (exceto New Money Trade)
12 anos (exceto New Money Trade)
13/16% + UBOR
entre 0,375% e 0,125%
US$ 62,1 bllhdes
7 anos (de 1987 a 1993)
7 anos (sem considerar down payments)
20 anos
13/16% + UBOR
5% da dfvida vincenda em 1991,
10% em 92, e 15% em 93
US$10,182 milhdes
2,5 anos
(1) 5/8% + UBOR para depdsltos no BACEN
(2) Negoddvel para os demais emprdstimos
1/8%
US$4,651 milhdes
2,5 anos
(1) 5/8% + UBOR para depdsltos no BACEN
(2) Negoddvel para os demais emprdstimos
1/8%
US$ 1.8 bilhdo
Atd US$ 5 bllhdes
25 anos
10 anos
6% ao ano (fixa)
(1) Limitado para a dfvida privada,
(2) Pleno para a dfvida publica
(1) Resolu9do 1.460 do Banco Central
(2) Conversdo ao par de parte do "dinheiro novo"
Sim (Acordo Stand-by 6e 19 meses)
Sim

Nota: (1) Cada item resume um dos nove tdpicos desta subse^ao. Para maiores
informa9oes sobre cada item, consultar o tdpico correspondente.
Fontes dos Dados Primdrios: Republica Federativa do Brasil Financing Plan, 22/06/88 e
Brazil Financing Plan 1988-89 Commercial Bank Portion.
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1. "Dinheiro Novo" (Antigo Projeto 1)
O "dinheiro novo" previa desembolsos de US$ 5,2 bilhdes. Esse financiamento apresentava-se distribufdo em quatro contratos, oferecidos aos bancos
credores como um card^pio de opgdes. O banco que aderisse ao acordo brasileiro deveria contribuir com sua quota de "dinheiro novo" escolhendo um dos
seguintes contratos:
(i)

Commercial Bank Parallel Financing. Estimado inicialmente em
US$ 2.850 milhbes, este contrato apresentava-se vinculado ^ aprovagao de empr^stimos setoriais e de ajustamento do BIRD. Entre os
beneffcios oferecidos aos credores figurava a conversao da dfvida
ao par e o relending pleno.

(ii)

Commercial Bank Cofinancing Agreement. Outro ativo financeiro
vinculado a empr^stimos do Banco Mundial: sSo mencionados o
Power Sector Rehabilitation Plan e o Trade Policy Loan. Uma das
vantagem do empr^stimo t o cross-default opcional com o BIRD.

(iii) New Money Bonds (B6nus de Dinheiro Novo). Embora se apresentasse na forma de bdnus, um ativo brasileiro que se encontra relativamente valorizado no mercado secund&io, este ativo nao teve
muita procura.
(i v) New Money Trade (Cr&lito Comercial Novo de M^dio Prazo). Trata-se de um fundo de cr&iito comercial de US$ 600 milhbes.

Os tres primeiros ativos tern prazo total de 12 anos, com 5 de carencia. O quarto empr6stimo, referente ao cr^dito comercial, tern prazo
(2\\
de car^ncia de 9 anos e bullet maturity v ' Todos os ativos podem ser
convertidos em investimento segundo a Resolu^So 1.460. As margens
de spread foram fixadas em 13/16% sobre a LIBORy devendo ser engordado por taxas de adesao entre 0,375% e 0,125% (flat fees

de-

pendendo da data da adesSo. Quanto mais cedo se der a adesSo, mais
alta a taxa.

(21)
(22)

Bullet maturity e quando o emprestimo tem vencimento integral, em uma unica parcela, logo apos o
t^nnino do periodo de carencia.
Flat fees sao taxas cobradas uma unica vez, quando do desembolso do emprestimo.
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Os contratos estabeleciam que o desembolso do "dinheiro novo"
fosse feito em trds parcelas (tranches). A primeira seria de US$ 4,0 biIhdes; a segunda e a terceira de US$ 600 milhOes.
A Tabela 2 apresenta os montantes de emprdstimos de "dinheiro
novo" contratados e desembolsados. Dos US$ 5,2 bilhdes contratados
em 1988, o Brasil recebeu US$ 4,0 bilhdes em 1988 e US$ 0,6 bilhao
em 1989. Devido ao nao cumprimento do acordo com o FMI, os bancos
suspenderam a ultima parcela de US$ 600 milh5es. No final das contas,
o desembolso total ficou em apenas US$ 4,6 bilhdes.
TABELA 2
O "DINHEIRO NOVO" NO ACORDO DE 1988

EMPRESTIMOS

CONTRATADOS E DESEMBOLSADOS 1988-89
(Em milhOes de US$)
1988
Empr6stimo

Contratado

Desembolsado

New Money Bonds

1.0001

675

Parallel Financing

2.8501

2.725

7501
-

600

5.200

4.000

Cofinancing
New Money Trade
TOTAL

1989
Contratado
Desembolsado

205
395
600
600

Notas: (1) Quantias posteriormente revistas para US$ 675 milhoes de New Money
Bonds, US$ 3.309 milhoes de Parallel Financing e US$ 616 milhoes de
Cofinancing.
Fonte: FMI (1990, p. 100).

2. Avnortiza^oes Reescalonadas (Antigo Projeto 2)
O antigo Projeto 2 tomou a forma de urn contrato intitulado Multi-Year Deposit Facility Agreement (MYDFA). Trata-se de um acordo
de reescalonamento plurianual. Ele rola toda a dlvida publica e privada
vencida ou a veneer entre 1987 e 1993. A renegocia^o abrange tanto a
divida de mddio e longo prazo com vencimento no perlodo 1987-1993,
como tambdm a dfvida anteriormente renegociada nos Deposit Facility
Agreements de 1983, 1984, 1985 e 1986 e nos Interim Deposits de 1987
e 1988.
O perfodo total do reescalonamento d de 20 anos, com 7 de cardncia. E importante observar que a car6ncia nao d total. O MYDFA prev6
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pagamentos de parte do principal {down payments) a partir de 1991. O
Brasil teria que amortizar 5% das dividas vincendas em 1991, 10% em
92, e 15% em 93. Os down payments do trienio 1991-93 foram estimados em aproximadamente US$ 1,7 bilMo

(23

^

Na 6poca em que foi assinado, o acordo plurianual englobava
US$ 62,1 bilhdes - aproximadamente 95% da divida extema banc^ria
de m6dio prazo. Ficaram de fora apenas US$ 3,3 bilhdes correspondentes k dfvida a veneer depois de 1994
O acordo prev6 a substitui^ao da Prime pela LIBOR para todos os
empr6stimos cujos juros ainda tomavam por base a Prime. A cobranga
de juros passou a ser uniformemente calculada com base na LIBOR
mais spread de 13/16%.

3. Divida Comercial de Curto Prazo (Antigo Projeto 3)
No que diz respeito a dfvida comercial de curto prazo, os contratos estipulavam que os bancos deveriam manter o crddito ao nfvel que
prevalecia em 1986 - US$ 10.182 milMes. O prazo de duragSo acertado
foi de 2 anos e meio.
As taxas de spread ficaram em 5/8% sobre a LIBOR para a dfvida
comercial depositada no Banco Central, mais uma taxa adicional {facility fee) de 1/8%. Os demais empr6stimos seriam negociados livremente
no mercado ^25^

4. Divida Interbancaria de Curto Prazo (Antigo Projeto 4)
As linhas interbanc&rias de curto prazo deveriam ficar em US$
4.651 milhOes. O prazo de durag^o acertado foi de 2 anos e meio.
As taxas de spread ficaram em 5/8% sobre a LIBOR para a dfvida
depositada no Banco Central, sendo cobrada mais uma taxa adicional
{facility fee) de 1/8%. Os demais empr6stimos seriam negociados livremente no mercado ^26^

(23)
(24)
(25)
(26)

Ver; Brazil Financing Plan 1988-89 op. cit., p. 4.
Idem, ibidem.
Idem,p.\\.
Idem, ibidem.
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Estava prevista a conversao de US$ 1,8 bilhao de dfvida interbancaria em dfvida comercial de curto prazo.

5. Os Bdnus de Salda
A cmissao dos Bdnus de Safda, implementada por urn contrato intitulado Investment Bond Exchange Agreement, apresentava-se como
uma alternativa ao Multi-Year Deposit Facility Agreement. Os bancos
que nao desejassem reescalonar as amortizagdes nos termos do MYDFA
poderiam trocar a dfvida velha por bdnus de investimento com taxa fixa
de 6% ao ano e prazo total de 25 anos, sendo 10 de cardncia. Os bdnus
representavam uma via de safda para os bancos que nao desejavam participar dos emprdstimos involuntarios: os tftulos de bdnus estavam exclufdos da base de cdlculo de futuros desembolsos de "dinheiro novo"
Os Bdnus de Safda do Brasil representaram uma tentativa parcialmente frustrada de alongar o perfil da dfvida e de captar parte do desagio do mercado secundario. A taxa de 6% oferecida pelos bdnus trazia
embutido um desagio de aproximadamente 33%

que, apesar de rela-

tivamente baixo, nao foi julgado atraente pelos bancos comerciais. Embora o acordo previsse a troca de atd US$ 5 bilhdes de dfvida em
moedas por bdnus, o Brasil encontrou comprador para apenas US$ 1,1
bilhao (FMI, 1990, p. 104).

6. Os Reemprastimos (Relending)
O programa de reemprdstimos da dfvida extema, o chamado relending, 6 descrito como altamente vantajoso para os bancos credores.
Ele abrange o Multi-Year Deposit Facility Agreement e o Parallel Financing Agreement. Existem dois programas de relending, um para a
dfvida pdblica e outro para a dfvida privada.
O programa de reempr^stimos da dfvida privada comega limitado
e vai se ampliando de ano para ano. O relending de 1988 estabelece tetos de US$ 100 milhdes para cada m^s remanescente do ano, ap6s a assinatura do acordo. Depois, o relending se amplia para US$ 1,5 bilhao

(27)

Os c&culos tomaram por base a LIBOR media de 1988 (igual a 8,13%) e os spreads de 16/18% do
MYDFA.
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em

1989 e US$ 1,55 bilhSo em 1990. A parlir de 1991, o relending

abrange todo o principal vencido.
O programa de

reempr^stimo da dfvida publica 6 pleno.

Ele

abrange juros e principal da divida vincenda de cada ano.

7. Os Programas de Conversao de Divida em Investimento
Uma das novidades do acordo de setembro de 1988 6 a exigencia
contratual

de realizar dois programas de conversao. Um dos pro-

gramas esta restrito ao Parallel Financing Agreement e contempla a
conversao da dfvida ao par. O outro programa de conversao (o unico
que chegou a entrar em funcionamento) abrange uma fatia maior da dfvida
extema e procura captar parte do desconto do mercado secundario.
O Parallel Financing Agreement inclufa entre suas vantagens um
sistema privilegiado de conversao que teria infcio 1 ano apds a data da
massa crftica (agosto de 1988). As opera§5es deveriam abranger uma
quantia total de US$ 1.800 milhbes, que seria convertida ao longo de 36
meses, sendo observado o teto mensal de US$ 50 milhOes. Esta modalidade

de

conversao

foi

regulamentada

pela

Resolu^ao

1.521

de

21/09/88, que nunca chegou a ser implementada.
O unico dos dois programa de conversao que chegou a ser implantado tomava por base a Resolugao 1.460 de 01/02/88, que abrangia
a maior parte da dfvida extema contrafda junto aos bancos comerciais.
A Resolu^ao 1.460 procurava captar parte do desconto do mercado secundario instituindo um sistema de leil5es em que 50% dos recursos
convertidos tinham aplicagao livre e os 50% restantes ficavam restritos
a areas incentivadas (SUDENE, SUDAM etc.). Esse programa de conversao comegou a ser implementado 7 meses antes da assinatura do
acordo e foi interrompido em 1989.

(28)

A novidade n3o estava na conversao e sim na exigencia contratual da conversao. O Brasil ja vinha
realizando conversoes da divida extema em investimento ha algum tempo. As regras do programa
brasileiro de conversao tern mudado com freqiiencia. Na epoca da assinatura do acordo de 1988, os
principals diplomas legais que disciplinavam a conversao eram a Resolu^o 1.460 de 01/02/88, as
Circulares 1.302 e 1.303, ambas de 13/03/88, e as Cartas-Circulares N® 1.125 de 09/11/84, N5 1.778 de
22/03/88 e N8 1.779 de 22/03/88. Para uma analise do programa brasileiro de conversao da divida
extema, consultar: MEYER & MARQUES (1988).
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8. A Alegada Desvincula^ao do FMI
No Comunicado h Imprensa, o Ministdrio da Fazenda apresentou
a desvinculafao do FMI como um dos "avangos conceituais" do acordo
com os bancos comerciais. No entanto, uma leitura mais atenta das
cl^usulas contratuais revela que o acordo de 1988, aldm de nSo se apresentar totalmente desvinculado do FMI

encontrava-se amarrado a

negociagdes paralelas com o Banco Mondial e o Clube de Paris.
As vinculagOes e exigdncias encontram-se descritas nas segdes do
Brasil Financing Plan referentes ao desembolso do "dinheiro novo"

A

liberagilo da primeira parcela dependia, entre outras coisas, da aprovagao pelo Banco Mundial de quatro projetos brasileiros - Irrigation Subsector Loan, Fourth Agro-Industries Loan, First Agricultural Credit
Loan, e Endemic Disease Control Loan -

e do desembolso de pelo me-

nos US$ 100 milhdes do Agricultural Sector II Loan e mais US$ 80 miIhdes

de

tr6s

outros

projetos do

BIRD.

A

segunda parcela estava

condicionada k aprovagao de varios projetos do Banco Mundial, ao envio de um relatdrio do Diretor-Gerente do FMI atestando o cumprimento do programa de ajustamento, e a execugSo de um acordo com o
Clube de Paris, entre outras coisas. A terceira e ultima parcela estava
presa a vdrias exig6ncias, entre as quais o desembolso das duas primeiras quotas do Stand-by, a emissSo de um Certificado do Banco Central
e do govemo brasileiro relatando progressos nas negociagdes de acordos bilaterais com os representantes de govemos credores de 2/3 da divida renegociada no Clube de Paris, e o |)rosseguimento dos programas
e emprdstimos negociados com o BIRD ^

9. Aspectos Jundicos
O acordo celebrado com os bancos comerciais € um pacote de v^rios acordos financeiros interligados. O contrato mais importante 6 o
Multi-Year Deposit Facility Agreement (ou simplesmente MYDFA),
que abrange 95% da dfvida brasileira de m^dio e longo prazo com

(29)

(30)

O Financing Plan nao menciona o moniloramento do Fundo nas clausulas referentes ao desembolso
da primeira tranche de "dinheiro novo". Entretanto, um resume do acordo de circula9ao restrita aos
bancos mostra que o desembolso da primeira tranche deveria coincidir com a aprova^ao pelo
Conselho do FMI do Acordo Stand-by. Ver: Brazil Financing Plan 1988-89, op. cit., p. 13.
Ver: Republica Federativa do Brasil Finacing Plan, Part IV, section /.
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osbancoscomerciais. Em linhasgerais,oMYDFA6 urn acordoentre:
(i)

o Banco Central do Brasil;

(ii)

a Republica Federativa do Brasil, que figura como o Avalista;

(iii) o Citibank, que se apresenta como o Agente;
(iv) os demais bancos credores que aderirem ao acordo.

Em linhas gerais, o contrato mant6m basicamente a mesma
orientagao dos

acordos de reescalonamento celebrados anterior-

mente com o cartel. Sao mantidas varias cl^usulas problematicas,
denunciadas anteriormente por juristas e congressistas como inconstitucionais. Ao realizar exame pericial da dlvida externa brasileira,

a

ComissSo

Mista

institufda pela ConstituigSo de

1988

constatou a exist6ncia de vdrias cldusulas "desenganadoramente
nulas de pleno direito" no acordo de 1988:
"As quatro negociagdes de recomposigdo do perfil de nossa dlvida
externa apresentam, of or a espedficas prescrigoes de cunho formal,
um nucleo comum de ddusulas materials. Pode-se tomar, para exame
ticnico-jurfdico, qualquer dos aludidos pacotes (datados de 1983,
1984, 1986 e 1988), pois o que se diga de um, aplicar-se-d aos demais. Desta forma, basta, no piano da validade, enfocar a ultima das
negociagdes, pois o destino que Ihe for atribuido arrastard, inexoravelmente, todas as outras.
Em todas as quatro oportunidades foram firmados instrumentos em
que contem ddusulas desenganadoramente nulas de pleno direito,
por aberrantemente infringentes da Constituigdo (seja a atual, seja a
de 1967169)"(3l)
Os congressistas consideraram irregular o fato de o acordo nSo
ter sido submetido a aprovagao do Legislativo conforme determinava
a ConstituigSo antiga e determina a atual.

Foram tambdm rechagadas

as disposigbes contratuais referentes a "renuncia k alegagSo de nulidade"

(31)

"renuncia k imunidade de jurisdigSo e k aplicagSo do direito

Ver: Comissao Mista, op. cit., p.3-4.
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brasileiro"

cl^usulas de arbitragem, "garantias da execugao da dfvida"

e "renuncia antecipada a qualquer alega^ao de soberania"
Um segundo tipo de vfcio dos acordos de reescalonamento brasi-x
leiro diz respeito h confortlvel situa^ao em que sao colocados os banqueiros e t^cnicos encarregados da administragao do Comit6f Assessor.
As ciausulas contratuais conferem ao Banco Central a atribui^ao de financiar o cartel de bancos credores em termos amplos, pagando desde
as despesas administrativas dos bancos at6 os honorarios e gastos pes/33\
soais de sens membros v 7

III. AnAlise Global da Renegocia^ao
A. Pr6s e Contras do Acordo de Reescalonamento
Um possfvel crit^rio de avalia^ao do acordo de 1988 poderia tomar
por base uma comparagSio com acordos brasileiros anteriores. Ao procedermos a esta avalia^ao, devemos estar atentos ao fato de que cada um dos
reescalonamentos reflete, em certa medida, o poder de barganha do Pafs
no momento da negocia^ao. Uma an^lise histdrica dos quatro acordos de
reescalonamento brasileiros indica que Maflson da Ndbrega encontrou um
cenario de negocia^So bem mais promissor do que o de seus antecessores.
O Brasil de 1988 era um pafs que tinha reservas e super^vit comercial suficientes para suportar longo perfodo de impasse na negociagSo. Vimos»
na primeira se^ao, que o Govemo tinha decretado uma moratdria que nao
fora sequer retaliada pelas nagdes credoras. Ao contrario das rodadas anteriores, os brasileiros negociavam desta feita com interlocutores que ja se
haviam curvado a precedentes de redugdes de dfvidas

O Brasil ti-

nha, em 1988, condigdes objetivas de prolongar a moratdria o tempo
——
(
(32)
(33)

(34)

180

Idem, p. 4-13.
I
A se^fio 12.05 do MYDFA estipula que o Banco Central deve pagar, 90 dias ap6s a cobran^a, todas as '
despesas relacionadas h preparafSo, execu^ao e dislribui^ao do acordo, sem qualquer limite, incluindo
honorarios e gastos pessoais dos membros do Comit£ Assessor, do Agente e de seus funcion£rios e
auxiliares, al£m de todas as despesas de comunica^io, telefone, impressSo, distribui^ao dos
documentos, custas judiciais etc. Ver MYDFA {Section 12.05. p. XII-3 e XII-4).
Apds sustentar durante bom tempo uma posture de resistencia, tendo intenrompido virtualmente os
pagamentos da divida extema a partir de 1985, a Bolivia conseguiu veneer a intransigencia dos
credores intemacionais cm fevereiro de 1987, firmando um acordo com 131 bancos comerciais que
peimitia a rccompra de titulos de sua divida com grendes descontos no mercado secundario (em tomo
de 90%). Ver: BIRD (1988, p. xvii).
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necess^rio para arrancar dos credores um acordo de renegociag^o favorclvel.
A Tabela 3 apresenta os principais itens dos tres primeiros acordos brasileiros com o cartel. Comparando os dados da Tabela 3 com os
dados referentes ao acordo de 1988 (Tabela 1) percebe-se que as diferengas entre as quatro negociag5es nSo sHo tSk) profundas, uma vez que
todas elas foram celebradas dentro de parametros impostos pelo Comite. No entanto, 6 posslvel distinguir, na ultima renegociag3o brasileira,
algumas inovagOes importantes. Algumas das novidades do acordo de
1988 sao ben6ficas, outras desvantajosas. Vamos comegar enumerando
as vantagens dos contratos de reescalonamento de 1988.

1. Aspectos Positivos
A primeira vantagem diz respeito ao prazo de consolidagao, que 6
de 7 anos. Os acordos anteriores tinham durag^o anual e, conseqilentemente, abrangiam uma fatia bem menor da divida brasileira. As amortizagOes reescalonadas nas negociagbes anteriores totalizaram US$ 4,3 bilhbes
em 1983, US$ 5,4 bilhbes em 1984, US$ 6,1 bilh5es em 1985 e US$ 9,6
bilhQes em 1986. O acordo de 1988 tern alcance bem maior por ser o primeiro acordo plurianual brasileiro. Segundo estimativa da dpoca^35\ o
reescalonamento abrangia US$ 62,1 bilboes, o que representava 95% de
todos os compromissos de m^dio e longo prazo da divida bancdria. Apesar
de amplo, o reescalonamento nzio era total; estavam previstos down payments durante o penodo 1991-93 que totalizariam US$ 1,7 bilhSo.
E importante lembrar que a realizagao do primeiro acordo plurianual
brasileiro nao constituiu inovagSo em termos de renegociagSo latino-americana. Mexico, Equador e Venezuela ja celebravam acordos plurianuais
desde 1984. No entanto, em termos de renegociagao brasileira, trata-se
sem duvida de um progresso. Mas ha que se ressaltar que o avango nao foi
tao relevante uma vez que a ma elaboragao t&mica dos acordos impediu
que a renegociagao tivesse, de fato, alcance plurianual.
A segunda vantagem mtida do acordo de 1988 esta na redugao das taxas
de juros. A Tabela 1 mostra que as taxas de spread foram reduzidas para
13/16% sobre a LIBOR. As taxas do acordo anterior estavam entre 1 1/4% e 1

(35)

Estimativas do Brazil Financing Plan Commercial Bank Portion, op. cit., p. 4.

Est. econ., SSo Paulo, 21 (2):161-211, maio-ago. 1991

181

DfVIDA extern a

1/8% sobre a UBOR (Tabela 3). Outra vantagem foi o alongamento da periodicidade dos pagamentos referentes ao MYDFA, que passaram de trimestrais
para semestrais.
A redugao das taxas de spread 6 um avango importante que, no caso do
Brasil, chegou relativamente tarde. Desde 1986, devedores latinos como o Mexico jd haviam conseguido taxas semelhantes <ts do acordo brasileiro de 1988,
A reduQJio conseguida pelo Brasil, al6m de chegar tarde, 6 aplicada de forma
defasada. Os banqueiros recorreram a um artiffcio para adiar para o ano seguinte a maior parte da redu^So dos spreads ^ A economia decorrente da redug^o
dos spreads atravds do mecanismo de carve out 6 relativamente modesta. Se as
novas taxas fossem aplicadas desde Janeiro de 1987, a conta de juros do bienio
1987-88 teria sido reduzida em US$ 760 milhdes. No entanto, devido ao cronograma de aplicagao retardada, a redugHo de spreads foi nula em 1987 e alcangou a modesta cifra de US$ 100 milhOes em 1988.
Uma terceira vantagem do acordo est<i na abertura para que os bancos
convertam dlvida intefbanc^ria de curto prazo em dfvida comercial de curto
prazo. O contrato autoriza a conversao de at6 US$ 1.800 milhOes no trienio
1988-90. A redugao da dfvida interbancaria nos 6 vantajosa porque reduz a vulnerabilidade das agendas de bancos brasileiros no exterior.

2. Aspectos Negatives
O acordo de 1988 trouxe, de infcio, a desvantagem de um tutelamento
duplo. A renegociagao exigiu do govemo brasileiro a assinatura de um acordo
de condicionalidade maxima com o FMI, al6m de varias reformas setoriais
orientadas pelo BIRD. Caso tivesse sido levado at6 o fim, o efeito global do
programa de ajustamento seria uma significativa diminuigSo da liberdade de
agao das autoridades brasileiras.
A segunda desvantagem do acordo estava no agravamento do estrangulamento extemo. Dos US$ 4,6 bilhdes de dinheiro novo que foram efetivamente desembolsados, US$ 4,1
atrasados de 1987

(36)

(37)
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bilhdes representavam juros

(37

\ Na pr^tica, o desembolso efetivo de "dinheiro novo"

O cronograma de aplica^o das novas taxas € o seguinte: (i) a di'vida vencida no penodo 1986-88 tem
os spreads reduzidos a paitir de primeiro de Janeiro de 1988; (ii) a divida publica vincenda sofire
redugao s6 a paitir de primeiro de Janeiro de 1989; (iii) o restante das dfvidas s6 tem redu9§o nas datas
dos respectivos vencimentos.
Embora o Brasil tenha chegado a atrasar US$ 4,5 bilhdes de juros da divida banc^ria durante os nove
meses da moral6ria de 1987, US$ 0,4 bilhao foram pagos no final de 1987, quando foi assinado um
acordo interino para retomada dos pagamentos.
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realizado em 1988 ficou em apenas US$ (X5 bilhao, uma quantia muito
aqu^m das necessidades de financiamento do Balango de Pagamentos.
TABELA 3
ACORDOS BRASILE1ROS DE REESCALONAMENTO
DA DIVIDA EXTERNA BANCARIA, 1983-1986
Resume dos Itens Principals

Itens 1 / Acordo

Acordo 1983

Acordo 1985-86

Acordo 1984

1. Projeto 1

US$ 4,4 bilhAes

US$ 6,4 bilhAes

Nenhum

2. Projeto 2

US$ 4,3 bilhAes

US$ 5.4 bilhAes

US$ 6,1 bilhAes (1985)
US$ 9,6 bilhAes (1986)

1 ano

1 ano

Prazo Total

1 ano
8 anos

9 anos

7 anos

CarAnda

2,5 anos

Pagamento de Prlndpal
Spread sobreUBOR:
1. Setor Publico

Nenhum

5 anos
Nenhum

5 anos
Nenhum

2%

1 1/8%

21/4%
0,5% $6 para
o Projeto 1

2 3/8 %
2 1/8%
0,5% s6 para
o Projeto 1

1 1/4%
1 1/4%

1 1/2%
US$ 10,4 bilhAes
1 ano

1%
US$ 9,8 bilhAes
1 ano

NAo Havia
US$ 10,3 bilhAes
1 ano

1/8%

1/8%

US$ 6,0 bilhAes
1 ano
1/8%
NAo Havia

US$ 5.4 bilhAes
1 ano
1/8%
NAo Havia

NAo tinha
Pleno

NAo tinha
Pleno

NAo tinha

NAo tinha

NAo tinha

NAo tinha

8. Tutelamento FMI

Sim

Sim

NAo

9. InclusAo de ClAusulas
Inconstitucionais

Sim

Sim

Sim

Prazo de ConsolldacSo

2. Setor Privado
Resol. 63
ComissSo
Facility Fee
3. Projeto 3
Prazo
Facility Fee
4. Projeto 4
Prazo
Facility Fee
ConversSo em Projeto 3
5. Bdnus de Safda
6. Relending

2 1/8%
2 1/2%

US$ 5,6 bilhAes
1 ano
US$ 0,6 bilhAo
Limitado

7. ExigAncia Contratua)
da ConversAo da DMda

Nota; (1) Para facilitar a comparagao com o acordo de 1988, a numeragao dos itens 6 a
mesma da Tabela 1.
Fontes dos Dados Primarios: Contratos da dfvida externa e BATISTA JR. (1986).
A terceira desvantagem esli na abertura aos bancos da op^ao de
modificar gradualmente a natureza da dfvida extema sem discutir a s6-
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rio a redu^ao do montante. O financiamento de juros de uma dfvida
baiic^ria em moedas apresentava-se metamorfoseado em ativos financeiros portadores de uma garantia especial. Em vez de ofertar os desvalorizados

empr^stimos

bancdrios

em

moedas,

o

cartel

optou

pela

cria9ao de ativos financeiros menos vulnerlveis a futuras negociagbes
de abatimento (projetos cooperatives com o BIRD, dfvida comercial e
bdnus).
A quarta desvantagem do acordo estava no programa de reemprdstimos que, embora mto tenha sido cumprido, era bem mais amplo
do que o de 1986. Al&n do relending do setor pdblico ser pleno, o Banco Central se comprometia a fazer estudos caso a caso de pedidos para
financiar projetos locais. O Brasil jd havia colhido maus resultados com
a experi6ncia de relending pleno durante os dois primeiros acordos,
quando foram constatadas distor95es na distribuigao de empr6stimos e
cobrangas irregulares de comissOes. O programa de reempr^stimos da
dfvida privada era limitado, mas as quotas eram defmidas de forma relativamente ampla e aumentavam aceleradamente de ano para ano. Caso
fossem cumpridos os programas de reempr^stimos previstos no acordo
de 1988, o governo enfrentaria problemas adicionais no financiamento
do deficit publico. Na verdade, mesmo abstraindo o problema da cobranga de comissbes irregulares, o relending era problem^tico porque
promovia o "descongelamento" de parte dos depdsitos em moeda estrangeira no Banco Central. Parte substancial da dfvida vencida e depositada

no

Banco

Central

voltaria

a

ser

injetada

na

economia,

pressionando a base monet^ria ou exercendo pressao sobre as fontes de
financiamento do setor publico. Urn governo com tao grandes dificuldades de financiamento nSo deveria ter concordado com um programa de
reemprdstimos tao liberal. O relending do acordo de 1988 representava
uma injustificavel repeti^ao de erros passados que haviam sido diagnosticados e corrigidos durante a gestao do Ministro Dflson Funaro.
A quinta desvantagem do acordo estava no compromisso contratual de manter dois programas de conversao da dfvida extema. A Resolu^ao

1.460 -

que

foi

baixada em

fevereiro de

1988

pressQes dos bancos credores e de grupos intemos -

atendendo

a

veio substituir a

Resolu^ao 1.416 que, embora nunca tenha sido aplicada, representava
uma tentativa do ex-Ministro Bresser Pereira de condicionar a conver-
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sao a aceitagao pelos bancos da securitizagao da dfvida. A defini^ao
contratual de regras de conversao amarradas aos esquemas convencionais de negocia^ao significaria (caso as ciausulas fossem cumpridas)
uma redugao do poder de barganha do Brasil.
Em

1988, o programa de conversao da dfvida

abateu US$

3.756 milhbes de nossa dfvida e financiou investimentos de US$ 3.084
milhbes, dos quais apenas US$ 2.096 milhOes foram registrados no Balan^o de Pagamentos de 1988. A experi6ncia brasileira com os leilOes
mostrou que eles nao sao um bom instrumento de capta^ao do desconto
do mercado secundario. Os dez leilbes realizados em 1988 abateram de
nossa dfvida extema um total de US$ 1.953 milh5es e captaram um desdgio m6dio de 25,2%, o que representava menos da metade do desconto praticado na 6poca no mercado secundario

TABELA 4
INVESTIMENTOS DIRETOS LIQUIDOS DE CONVERSOES 1985-89
(US$ MilhOes)

Investimentos

ConversSes

Investimentos Diretos

Diretos Lfquidosl

da Divida

Lfquidos Expurgados

(A)

(B)

(C = A - B)

1985

720

581

139

1986

-108

206

-314

1987

531

344

187

1988

2.266

2.096

170

1989

130

930

-800

Ano

Nota; Saldo da rubrica "Investimento Direto Lfquido" do Balan^o de Pagamentos.
Fonte: Banco Central. Relatdrio 1986,1987,1988 e 1989.
As conversbes nao atenderam tampouco ao objetivo de atrair capital de risco. A Tabela 4 apresenta os numeros referentes ao impacto

(38)
(39)

Os numeros referentes ao programa de conversao da dfvida extema do bienio 1988-89 foram obtidos
dos relat6rios anuais de 1988 e 1989 do Banco Central.
A cotagao dos principals tftulos da divida brasileira no mercado secundario em Janeiro de 1988 (o mes
que antecedeu o infcio dos leil5es) situava-se em 46% do valor facial (o que implicava um desconto
de 54%). Ao final do ano, a despeito da assinatura do acordo de reescalonamento, a cota9ao havia
diminufdo para 41%. Ver: CEPAL (1989, p. 27).
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Ifquido dos investimentos sobre o Balango de Pagamentos durante o govemo Sarney. Dos US$ 2.266 milhOes de investimentos diretos Ifquidos
registrados em 1988, US$ 2.096 milhOes foram obtidos atrav^s de opera^Oes de conversao. Deduzindo da Conta de Investimento Direto Llquido as conversOes (que nao proporcionam entrada efetiva de divisas),
obtemos um saldo de US$ 170 milhOes em 1988, urn valor inferior aos
US$ 187 milhOes obtidos em 1987, o ano da moratdria. No ano seguinte, o impacto Ifquido expurgado dos investimentos sobre o Balan^o de
Pagamentos foi negativo em US$ 800 milhdes.
Apds a realizagao do acordo de 1988, aumentaram tambdm as remessas de lucros e dividendos. O deficit relativo a conta de lucros e dividendos, apds saltar de US$ 909 milhOes em 1987 para US$ 1.539
milhbes em 1988, come^ou a fugir ao controle no infcio de 1989. As remessas de lucros e dividendos verificadas no primeiro semestre de 1989
alcan9aram praticamente o mesmo montante remetido durante todo o
decorrer do ano anterior. Apesar da centralizagao do cSmbio de julho
de 1989, as remessas de lucros e dividendos fecharam o ano em US$
2.380 - o que representou um aumento de 54,4% em relagHo a 1988, e
de 161,8% em rela^So a 1987No geral, os efeitos do programa de conversao da dfvida vieram a
confirmar progndsticos t6cnicos relatives a seus efeitos adversos sobre
o Balango de Pagamentos e sobre o financiamento do deficit publico ^
Reconhecendo os efeitos inflacion^rios do programa de convers5o
da dfvida externa, o govemo Sarney achou por bem interromper os lei15es em 1989 e desistiu de realizar a conversao do Commercial Bank
Parallel Financing.

B. As Negocla^oes Paralelas

1. Acordo com o FMI
Segundo o acertado no Financing Plan, o Brasil submeteu um programa de ajustamento ao FMI e solicitou emprdstimo de 1.096 milhOes
de DES (aproximadamente

US$

1,5

bilhao), no

Smbito

de um

(40)

Para uma an&lise dos efeitos da conversao sobre o Balance de Pagamentos e sobre as finan9as
publicas, consultar: MEYER & MARQUES (1988, p. 24-47).
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Acoido Stand-by de

19 meses. Encontra-se anexado ao Financing

Plan um Comunicado do Diretor-Gerente do FMI onde ele procura
descrever a orientagao geral do programa econdmico brasileiro aos
bancos credores. O programa brasileiro contemplaria a redug^o gradual do deficit publico de 5,7% do FIB em 1987 para 4,0% em 1988,
devendo haver novos cortes em 1989. Quanto ao superdvit comercial,
foi projetado um aumento dos US$

11,2 bilhdes obtidos em

1987

para US$ 13 bilhdes em 1988, estando previsto novo fortalecimento
do saldo em 1989. O programa inclufa a realiza^ao de reformas estruturais profundas destinadas a liberalizar e modernizar a economia
(CANDESSUS, 1988, pane IV).
O programa de ajustamento negociado com o FMI, datado de 29
de junho de 1988, apresentava-se redigido em torn vago e estipulava
metas macroecondmicas nem sempre consistentes (a meta do superdvit
comercial, por exemplo, era incompatfvel com o cronograma de pagamento da dfvida externa). Al^m de estipular metas macroecondmicas,
ele determinava a realiza^ao de um programa de reformas econdmicas
de cunho liberal que pretendia, entre outras coisas, redefinir o papel do
Estado e intemacionalizar a economia ^

Na prdxima se^ao apresen-

taremos um resumo das reformas estruturais, cuja orientagao seria negociada com o BIRD.
Aprovado em agosto de 1988, o Acordo Stand-by teve vida curta.
O FMI liberou apenas a primeira parcela de US$ 470 milhdes. Este desembolso n^io chegou a constituir reforgo de caixa expressivo por ser
bem inferior ^ conta de juros e amortizagdes devida ao FMI em 1988,
estimada em US$ 1.175 milhdes. No ano seguinte, o mlo cumprimento
das metas levou o FMI a suspender o desembolso da segunda parcela,
no valor de US$ 795 milhdes. Diante do agravamento da crise econdmica brasileira, e tendo presente as dificuldades polfticas de implantagao
do programa de reformas econdmicas, o Fundo achou por bem n^o conceder waiver. O FMI preferiu interromper a execugSo do programa de
ajustamento e aguardar a eleigao e posse do novo presidente.

(41)

Ver "Carta de Encaminhamenlo" "Nota sobre o Programa de Modemiza9ao e Ajustamento - 88/89" e
"Memorando T^cnico de Ajustamento" in Banco Central. Brasil Programa Econdmico, junho de
1988, p. 13-47.
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2. O Tutelamento Paralelo do BIRD
Encontra-se anexado ao Financing Plan Comunicado do Presidente do BIRD, datado de 22 de junho de 1988, recomendando ^ comunidade

financeira internacional o Programa Econdmico Brasileiro e

explicitando a participa^ao da instituiySo na condugSo das reformas
econdmicas (CONABLE, 1988, Parte III).
O Programa Econdmico Brasileiro, que seria apoiado financeiramente pelo BIRD e pelo FMI, refletiria o compromisso do Govemo de
reduzir o deficit do setor publico, normalizar suas relates com a comunidade financeira internacional, redefinir o papel do Estado em prol
de uma economia mais competitiva e eficiente e melhorar as condi^des
de vida da populagSo pobre (CONABLE, 1988, Parte III, p.l).
Estava previsto o inlcio ou o prosseguimento de v&ias reformas
setoriais que receberiam aporte financeiro do BIRD na forma de emprdstimos de ajustamento. O Comunicado descreve as linhas gerais de
diversas propostas de reformas que seriam submetidas pelo Brasil ao
Conselho do BIRD ou que

estariam em pleno andamento. O Progra-

ma de Empr^stimos de Ajustamento do Setor Publico apoiaria medidas
destinadas a reformar as empresas estatais, racionalizar o programa de
gasto pdblico e reformar as pollticas fiscais de Smbito estadual e federal. No setor de energia, o BIRD declara estar engajado em programas
de reformulagao da polftica de tarifas e no programa de investimentos
publicos, atendendo ao objetivo de aumentar a capacidade de autofinanciamento do setor. No setor agrfcola, os empr^stimos de ajustamento
iriam apoiar reformas orientadas para o fortalecimento do setor privado
na comercializa^ao. estocagem e forma^ao de pregos de produtos agrfcolas importantes. Os empr6stimos de reforma tarifaria apoiariam uma
reformula^ao da polftica de importa95es, com redugao nas barreiras comerciais nao tarifarias. Os emprdstimos de ajustamento do setor financeiro estavam destinados a promover reformas de m6dio prazo que
deveriam incluir medidas de cunho liberal, como a desregula^ao das taxas de juros, a elimina^ao gradual do cr^dito direto, a redu^ao da taxa930 dos ativos

financeiros e

a exig6ncia de

aloca9ao or9amentaria

especffica para cada subsfdio.
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A\6m do apoio

reformas, o Banco Mundial prometia liberar re-

cursos para financiar projetos de longo prazo destinados a setores priorit^rios como agricultura, transporte, irrigagao, saude e educa^ao, aldm
de empr^stimos destinados a eliminar pontos de estrangulamentos do
setor produtivo.
O BIRD se comprometia a participar mais efetivamente do financiamento da economia brasileira. Os emprdstimos aprovados no
ano fiscal de 1988 deveriam ficar em US$ 1,3 bilhao, estando previstos aumentos significativos nos emprdstimos em 1989. O Presidente

do BIRD afirmava tamb^m ter sabido atrav^s de contatos

preliminares do grande interesse de europeus e japoneses de participar de empr6stimos futuros ao Brasil na forma de financiamentos
paralelos com o BIRD
A despeito do torn otimista do Comunicado, as rela^Oes brasileiras com o BIRD evolufram de forma problem^itica apds a assinatura do
acordo de reescalonamento. Como resultado do fracasso do programa
de ajustamento, o apoio financeiro do BIRD ficou muito aqu6m do programado, como iremos mostrar na segao seguinte. Quanto aos empr6stimos europeus e japoneses, eles se revelaram pouco mais que uma
miragem.

3. Acordo Com o Clube de Paris
O Clube de Paris 6 urn fdrum intemacional onde sao renegociadas
dfvidas de m6dio e longo prazo contrafdas junto a agendas govemamentais de cr^dito ou por elas garantidas. A delegagao brasileira assinou

acordo

no

Smbito

reescalonando

as

31/03/90 (US$

3,8

desta

institui^So

amortizagOes

em

29

compreendidas

de julho
entre

de

1988,

01/01/87

e

bilhdes) mais os juros vencfveis no perlodo de

01/08/88 a 31/03/90 (US$ 0,7 bilhao).

(42)

(43)

"In the course of preliminary contacts, European and Japanese sources have shown considerable
interest in providing parallel financing for the ports technical assistance, natural gas, basic health,
agricultural credit, power sector, trade policy and financial reform loans". Idem CON ABLE (1988,
Parte III, p. 5).
A maior parte das informa9oes sob re o acordo brasileiro com o FMI foram obtidas de urn documento
de circula9ao restrita do FMI (FMI, 1989). As estimativas do impacto financeiro do acordo foram
obtidas de MEYER (1991).
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TABELA 5
BRASIL: ESTIMATIVA DE FLUXOS FINANCEIROS
FOR CREDOR EXTERNO
(Em US$ milhOes)
Instituigdo
BIRD1
Ingressos
Amortizagdes
Juros
Lfquido

1985

1986

1987

1988

1989P

1985-8S

778
477
393
-92

1618
479
515
624

916
687
640
-411

1.099
1.048
616
-565

899
1.069
715
-885

5.310
3.760
2.879
-1.329

613
382
-995

1.146
321
-1.467

470
926
249
-705

0
852
270
-1.122

470
3.600
1.558
-4.688

208
7.559
-7.767

715
421
2.625
-2.331

4.240
1.8313
10.9004
-8.491

600
707
4.258
-4.365

5.555
3.167
33.658
-31.270

293
1.075
587
-1.369

302
612
1.088
-1.397

61
582
1.087
-1.608

50
806
869
-1.625

1.444
3.672
3.940
-6.168

1.320
1.325
1.019
-1.024

1.327
1.354
869
-896

1.571
2.109
984
-1.522

1.268
1.462
908
-1.102

6.786
7.387
4.944
-5.545

3.231
3.700
10.062
-10.531

3.260
4.219
5.543
-6.502

7.441
6.496
13.836
-12.891

2.817
4.8966
7.0207
-9.099

19.565
21.586
46.979
-49.000

FMI
Ingressos
Amortizagdes
63
Juros
336
Lfquido
-399
Bancos Comerciais2
Ingressos
Amortizagdes
Juros
8.316
Lfquido
-8.316
Agdncias Governam.
Ingressos
738
Amortiza^des
598
Juros
309
-169
Lfquido
Outros
1.300
Ingressos
1.137
Amortiza^desS
1.164
Juros
Lfquido
-1.001
TOTAL
ingressos
2.816
Amortizagdes
2.275
10.518
Juros
Lfquido
-9.977
;Notas:

(P) Estatfsticas Preliminares.
(1) Inclui IFC.
(2) Exclui buyers.
(3) Inclui Bridge Loan de US$ 955,1 milhoes e exclui pagamento informal
(4) Inclui juros atrasados de 1987 (US$ 3.428 milhdes) e mora (US$ 425 milhoes).
(5) Exclui pagamentos em cruzados.
(6) Exclui atrasados de US$ 392 milhoes (US$ 84 milhdes aos bancos
comerciais, US$ 256 milhoes ao Clube de Paris e US$ 52 milhdes a outros).
(7) Exclui atrasados de US$ 3.587 milhdes (US$ 3.454 milhdes aos bancos
comerciais e US$ 133 milhdes ao Clube de Paris).
Fonte dos Dados; Banco Central. Relatdrio 1989, p. 112.
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No total, a renegociag^o englobou uma quantia estimada em US$ 4.507
milhOes. Em 31 de mar^o de 1988, s6 a dfvida direta com essas ag&icias estava em tomo de US$ 12.549 milhOes(44)
A grande falha da renegociagao de 1988 foi a n3o inclusao da dfvida anteriormente reescalonada. Pelo fato de ter abrangido uma parcela
pequena da dfvida, o acordo proporcionou alfvio financeiro insuficiente
ao Brasil

C. O Estrangulamento do Balance de Pagamenlos
A Tabela 5 apresenta estimativas de fluxos financeiros da dfvida extema por credor durante o govemo Samey. No infcio, as remessas Ifquidas a
todos os credores se situaram em tomo de US$ 10.000 milhOes (US$ 9.977
milhOes em 1985 e US$ 10.531 milhbes em 1986). Em 1987, a moratdria da
dfvida banc^ria diminuiu as remessas Ifquidas aos bancos para US$ 2.331
milhdes, limitando em US$ 6.502 milhdes as transfer^ncias Ifquidas totais.
A partir do abandono da moratdria, as remessas aumentaram para um patamar bem superior ao do primeiro bienio do govemo Samey, alcangando o
valor de US$ 12.891 milhdes em 1988. Em 1989, as transfer6ncias Ifquidas
esbarraram na intemipgSio parcial das remessas aos bancos e baixaram para
US$ 9.099 milhdes. Nesse ano, o Brasil acumulou atrasos de US$ 392 milhdes
de amortizagdes e US$ 3.454 milhdes de juros da dfvida extema ^
Caso fossem cumpridos todos os encargos da dfvida, o Brasil teria
efetuado uma remessa financeira Ifquida de US$ 13.078 milhdes em 1989 sd
por conta da dfvida externa. Somando este valor aos US$

12.891

milhdes remetidos em 1988, obterfamos uma transfer6ncia Ifquida aos
credores de US$ 25.969 milhdes durante o bi6nio da gestao Maflson da Ndbrega. Este valor 6 extremamente elevado tanto em termos absolutos quanto em relagSk) aos demais anos do govemo Samey. Enquanto no tri&iio anterior as

(44)

(45)

(46)

Note-se que esse valor nao represenla a dfvida total afetada pela ncgociajao. As estatfsticas do Banco
Central nao incluem a dfvida garantida pelas agencias, parle da qual € renegociada no ambito do
Clube de Paris. Banco Central. Brasil Programa Economico, dezembro de 1988, p. 95.
Segundo avalia^ao de Amo Meyer, o acordo brasileiro de 1988 com o Clube de Paris ficou abaixo da
media, entre outros motivos, 'por n§o ter explorado adequadamente importantes precedentes
estabelecidos por outros pafses em desenvolvimento de renda media no Clube de Paris". Ver: MEYER
(1991,p. 18).
O Brasil acumulou tambem atrasos em remessas nao associadas k dfvida extema, como lucros,
dividendos etc. Ao final de 1989, os atrasos decorrentes da centraliza^ao do cambio no Banco Central
chegaram a US$ 4.606 milhdes. Ver Tabela 6.
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transfer^wcias se situavam nam^dia de US$ 9,003 milhOes ao ano, a renegocia§310 de 1988 tendia a aceler^-las para uma m&lia anual de US$ 12.985. Na ausSncia da interrupt2io das remessas, teria ocorrido um aumento mddio de
44% nas transferfincias Ifquidas durante a gestao Maflson da Ndbrega.
Analisando as linhas da Tabela 5 referentes aos principals credores, canstata-se que a renegociagao de 1988 foi desfavor^vel em todas
as frentes. Em 1988, al&n da remessa Ifquida de US$ 8.491 milhOes aos
bancos comerciais, ainda tivemos que efetuar transfer^ncias Ifquidas a
todos os credores importantes US$ 565 milhOes ao BIRD, US$ 705 mi^
•
*
Hides ao FMI e US$ 1.608 milhdes ^s ag6ncias govemamentais. Esta situagio iria se repetir, com poucas alteraedes, em 1989 se nao fosse pela
interrupeao dos pagamentos. Esses numeros ilustram os equfvocos da
estratdgia oficial. Ao optar por uma negocia^ao rdpida e cordata, o Brasil fez mau uso de seu poder de barganha e colheu resultados muito
aqu6m de sua capacidade.
As consequ6ncias do subfinanciamento externo se manifestaram rapidamente nas contas externas. A Tabela 6 apresenta dados
sobre o Balango de Pagamentos no perfodo 1987-89. Em 1988, nosso
superdvit comercial aumentou 72% em relagSo ao ano anterior, alcaneando o valor de US$ 19.172 milhdes. Nesse ano, a despeito do
super^vit recorde, as reservas internacionais (conceito de caixa) aumentaram menos de US$ 1 bilhao (Ver Tabela 7). Isto significa que o
super^ivit comercial de

1988 foi quase todo usado para financiar

os desequilfbrios financeiros necess^rios ^ implementagSo da polftica
de "normalizagao das relagdes com os credores".
No ano seguinte, as pressOes sobre as contas externas revelaramse insustentdveis. A16m do aumento das remessas de juros e amortizaqdes da dfvida externa, aceleraram-se as safdas de ddlares relacionadas
^s remessas de lucros e dividendos. O agravamento da crise cambial
levou as autoridades a colocar em vigor a centralizagao do cSmbio a
partir de julho de 1989. Embora o superdvit comercial de 1989 tenha
chegado a US$ 16.111 milhOes

o segundo melhor resultado da d6cada

- o excesso de obriga^Oes financeiras e a fuga do capital de risco fizeram

com

que

o

Balan^o

de

Pagamentos

fechasse

com

deficit

de

US$ 3.007 milhOes. O Pafs teve que atrasar remessas de US$ 4.606
milhOes para evitar a erosSo das reservas.
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TABELA 6
BALANCO DE PAGAMENTOS DO BRASIL1987-89
(US$ MilhOes)

Itens

1988

1989

11.173

19.181

16.111

26.225
15.052

33.786
14.605

34.392
18.281

-12.055

-14.370

-14.932

-8.792

-9.832
-4.538

-9.775
-5.157

1987

A, Balan^a Comercial FOB
Exporta96©s
Importances
B. ServiQos (Ifiquido)
Juros
Outros Servigos
C. Transferencias Unilaterais
D. Transagoes Correntes (D = A+B-i-C)
E. Capital
Investimento Dlreto (Ifquido)
Financiamentos
Estrange! ros
Novos Ingressos
Refinanciamentos
Brasilelros
Amortizagoes
Pag as
Refinanciadas
Empr6stimos em Moeda

-3.263
70

93

245

-812
-1.706
531
3.002

4.904
2.894

1.424
-4.129
130
3.510

2.925
2.393
532
77

5.310
2.631
2.679
-133

1.531
-150

-13.503

-15.031

-33.456

-3.105

-7.555

-5.360

-10.398
8.590

-7.476

-28.096

9.665

25.683

2.266
5.177

3.660
2.129

-601

-590

-1.935

9.191
152
152

10.255
100
100

27.618
88

1.242

659

1.465

1.242
7.797

659
9.496

1.465
26.065
600

7.797

4.000
5.496

25.465

Outros Capitals

-326

817

4

F. Erros e Omissoes

-469

-821

-372

-2.987

-3.077

2.987
-1.015
-1.146

6.977
-6.977
-1.249
-456

-1.042
852

5.148

-5.272

365

Curto Prazo
Longo Prazo
Intercompanhias
Novos Ingressos
Bancos Brasileiros
Novos Ingressos
Refinanciamento
Bancos Comerciais Estrangeiros
Novos Ingressos
Refinanciamento

G. Super^vit ou Deficit (G = D+E+F)
Financiamento do Resultado
Haveres (- «= aumento)
Obrigagoes - FMI
Obrigagoes de Curto Prazo
Atrasados

88

3.077

4.606

Fonte: Banco Central. Relatdrio 1987,1988 e 1989.
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TABELA 7
RESERVASINTERNACIONAIS DO BRASIL 1985-89
(US$ MilhOes)

Caixa
Internacional

Balango de
Pagamentos

UqOidez

Dezetnbro de 1985

7.690

9.273

10.482

Dezembro d© 1986

4.585
3.331

5.330

6.760

4.300
7.064

4.965

6.799
8.116

7.450
9.140

7.587

8.564

8.736

9.679

Perfodo ■f.V" ■' •

Favereirode 1987
Novembro d© 1987
Dazembro d© 1987
Dazembro de 1988
Junho d© 1989

4.938
4.433
5.359
5.555

Oezembro de 1989

7.268

7.843

Fonte: Banco Central. Brasil Programa Econdmico, v^rios numeros.

IV. Observances Finais e Conclusoes

A. Sobre a Negocia^ao com o Comite

1. Agravamento da Retranao dos Emprestimos Bandmos
Na segSo 3, quando analisamos a dotagao de "dinheiro novo"
constatamos que a oferta foi reduzida muito al6m do minimo razodvel.
Os US$ 4,6 bilhdes que foram desembolsados quase que coincidiam
com os juros compulsoriamente refinanciados pela moratdria de 1987
(US$

4,5

bilhdes).

Considerando

que

o

Brasil

obteve

US$

10,8

bilhdes de "dinheiro novo" nas duas primeiras rodadas de negocianao
(US$ 4,4 bilhdes em 1983 e US$ 6,4 bilhdes em 1984), 6 de impressionar a grande redunSo ocorrida na oferta de emprdstimos involuntdrios a partir de 1985.
Este fendmeno nao esteve restrito aos reescalonamentos da dfvida
brasileira. A Tabela 8 apresenta os emprdstimos involuntarios desembolsados a 17 pafses superendividados da America Latina, Leste Europeu, Africa e Asia. Essa tabela mostra que os US$ 10,7 bilhdes de
emprdstimos forgados desembolsados em 1984 cafram para o patamar
m^dio dos US$ 5,0 bilhdes no perfodo 1985-87. depois despencaram
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para o patamar m6dio dos US$ 3,3 bilhdes no bienio 1988-89. Nesse ultimo bi^nio, dos US$ 6.550 milhdes que foram desembolsados, US$
4.600 milhOes (mais de 2/3 do total) representavam juros atrasados da
moratdria brasileira de

1987 - emprdstimos que foram forgados, nao

pelo Comit6, mas pelo devedor, Se exclufrmos os juros da moratdria
brasileira. chegaremos a uma redug^o entre 1984 e o bi6nio 1988-89
que

ultrapassa os 90%. Esses numeros indicam uma deterioragjto ace-

lerada dos mecanismos de emprdstimos involunt^rios a todos os pafses
superendividados, incluindo pagadores diligentes como Chile e Mdxico.
E importante dar destaque k fuga dos emprdstimos extemos para
realgar o erro fundamental da estratdgia de negociagao. O acordo de
1988 foi idealizado sob a miragem da volta do crddito intemacional.
Vimos na segao 1 que o Ministro acreditava que, na ausdncia da moratdria Funaro, o Brasil teria obtido reforgo de caixa de US$ 7,0 bilhOes
decorrente, em grande parte, da contratagao de vultosos emprdstimos
intemacionais.
Na verdade, nSo foi a primeira vez que os negociadores brasileiros se deixaram levar pela ilusao de novos emprdstimos. N3o d exagero
afirmar que todas as renegociagdes da dfvida banc^ria brasileira, na ddcada passada, foram influenciadas pela miragem da volta dos emprdstimos intemacionais. Fr^gil como parega, essa miragem funciona como
uma espdcie de "cenoura"

que atrai os devedores a uma atitude confor-

mista e cordata. N3o d de admirar, portanto, que essa ilusjlo venha sendo alimentada desde a eclosSo da crise financeira. Em 1983, o Institute
for International Economics fez publicar sofisticado trabalho economdtrico prevendo que a volta dos emprdstimos banc^rios volunt^rios aconteceria, na pior das hipdteses, durante o bidnio 1985-86

(47)

Em 1987,

essa promessa ainda era martelada nos ouvidos do Ministro Dflson Funaro por John Reed, Presidente do Citibank

(48)

No entanto, os anos foram passando, e o que se observou foi uma
retragao maior mlo s6 dos emprdstimos banc^rios, como tambdm de todas as demais fontes de crddito intemacional (FMI, BIRD, Clube de Paris etc.).

(47)
(48)

Durante a gestao de Malison da Ndbrega, como ningudm

CLINE (1984, p. 100-103 e apendice estatistico).
Cilado em NEPOMUCENO (1990. p. 123).
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acreditava mais na volta dos empr^stimos banc^rios volunt^rios, foram
criadas novas miragens. As velhas promessas de empr^stimos futures
tomaram a forma de vultosos investimentos japoneses (o Fundo Nakasone) e de empr^stimos patrocinados pelo BIRD. O Ministro acreditou
nas promessas e amargou grande decep^So. Tao logo o Brasil assinou o
acordo, o que se viu foi fuga de capital de risco e uma aceleragSo das
transfer6ncias Ifquidas ao exterior.

TABELA 8
EMPRESTIMOS INVOLUNTArIOS A 17 PAf SES
SUPERENDIVIDADOS -1984-1989
(Em US$ MilhOes)

1964

Pafs
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa do Martim
Equador
Filipinas
Jugoslavia
JordOnia
Mexico
Nigeria
Panama
Peru
PolOnia
Uruguai
TOTAL

6.500
780

50

1985

1986

3.000

1.200

714

371
970

75
104
200
400

1987

1988

1989

1.250

550
4.000

600

525
300

2.850
147
100
240
10.667

950

4.372
51

9

2

139

100

5.445

3.256

5.731

1.100

5.950

600

Fonte: FMI (1990).

2. Os Spreads Abusivos do "Dinheiro Novo"
Apesar de positiva, a redugSo dos spreads conseguida no acordo
de 1988 nao foi tao grande quanto as autoridades brasileiras imaginaram. No Comunicado a Imprensa sobre o Acordo com os Bancos Credores, a estimativa da economia de juros em 1988 foi superestimada em
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aproximadamente 200%

A pressa excessiva com que foi realizada

a negociagao 6 uma das possfveis explicagOes para o torn otimista e
para os numerosos erros tdcnicos cometidos pelo Ministdrio da Fazenda
na elaboragjio do Comunicado.
No que diz respeito ao MYDFA, o Brasil n^o conseguiu obter em
1988 as mesmas taxas de spread obtidas pelo Mexico e Argentina em
negocia^bes anteriores. Enquanto o Mexico obteve spread de 16/18%
em 1986, o Brasil teve que se contentar com um cronograma que adiava
para 1989 a aplicagSo das novas taxas. Se os novos spreads fossem
aplicados a partir do inlcio de 1987, a conta de juros teria diminufdo
US$ 760 milhdes no bi6nio 1987-88. No entanto, devido ao adiamento,
conseguimos redu^o de apenas US$ 100 milhOes na conta de juros do
perfodo. Isto significa que o Brasil pagou durante 1987-88 margens de
spread muito prdximas ^s que pagava antes.
No caso dos contratos de "dinheiro novo", foram encontrados v^rios artiflcios cont^beis ou contratuais que permitiam aumentos disfargados em sua lucratividade potencial. O mais nitido desses artiflcios 6 a
cobranga dupla das taxas de ades^o, que acrescentam flat fees que variam entre 0,375% e 0,125%, cobradas em dobro. Como o Brasil

ha-

via pago taxas de adeszlo sobre US$ 3 bilhOes em dezembro de 1987.
houve, conseqiientemente, uma cobranga dupla sobre 2/3 do montante
de "dinheiro novo"
Um segundo fator que engordaria bastante o lucro potencial dos
empr^stimos (se fosse cumprido na Integra) seria o relending, que abre
aos bancos a oportunidade de cobrar comissOes por ocasiao do reempr6stimo desses recursos a tomadores locais.
Um terceiro fator que contribui para o encarecimento dos empr^stimos estd no repasse, ao devedor, das despesas administrativas dos
bancos. Os contratos de reescalonamento atribuem ao devedor a obrigagSo de pagar honordrios de assessoramento ao Comit6 e honorarios de
agente ao Citibank. A despeito da recente divulgagSo dos contratos da

(49)

Enquanto o FMI eslimava em 100 milhoes a redu^o na conta de juros de 1988, o Comunicado a
Imprensa do Ministerio da Fazenda afirmava que a aplica^ao do novo spread dentro do mecanismo de
carve out peimitiria uma economia de pagamento de juros em 1988 de US$ 300 m^hoes. Ver FMI
(1990, p. 97) e Ministerio da Fazenda (1988, p. 4).
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dfvida externa, as contas do Comity e do Agente permanecem envoltas
em sigilo, o que refor^a a suspeita de cobranga abusiva.
Urn quarto fator que aumentaria indiretamente a margem de lucro
(caso fosse cumprido na fntegra) seria o programa de conversao da dfvida. No caso, por exemplo, do Parallel Financing Agreement, o empr^stimo pode ser convertido em capital de risco ao par a partir de
agosto de 1989. Isto significa que parte do "dinheiro novo" poderia,
teoricamente, permanecer menos de 1 ano registrado como empr^stimo,
depois migrar para fora do Pafs ou aqui permanecer como investimento
gerando lucro. Como os encargos financeiros do "dinheiro novo" sao
muito elevados no primeiro ano (devido as cobrangas tie flat fees) e diminuem nos anos subseqiientes, quanto mais cedo a dfvida for convertida
mais elevada sera a margem de lucro m^dia do banco credor.

3. Lucros Bancarios e Prejuizos Morais
A Tabela 9 apresenta cdlculos aproximados da participagSo dos
juros brasileiros nos lucros de importantes bancos do "Comite Assessor" em 1986. Apesar de se tratar de uma estimativa relativamente rudimenta/50\

percebe-se

que

grandes

bancos

americanos

como

o

Citibank, o Chase e o Manufacturers Hanover auferiram 20% ou mais
de seu lucro bruto s6 com o Brasil. Esses lucros sao desproporcionais
ao peso relativo da dfvida brasileira, que representa menos de 2% dos
ativos dos grandes bancos. Como os bancos em questao fazem parte do
"Comit6 Assessor"

as remessas de juros, aldm de chegarem livres de

custos administrativos e de impostos, sao engordadas, em alguns casos,
por cobrangas de honordrios e tarifas bancdrias paralelas (como por
exemplo o agent's fee).
Os lucros proporcionados pela renegociagdo da dfvida brasileira
v6m sendo tdo elevados que o Comit6 teve a preocupagdo de incluir nos
contratos um esquema de sonegagdo de impostos. A exemplo dos acordos anteriores com o cartel, os contratos de 1988 isentam os bancos
credores do pagamento de impostos brasileiros, ao mesmo tempo em

(50)

Qualquer estimativa de lucro de banco transnacional apresenta as dificuldades inerentes &
complexidade da institui^ao e d falta de informa9des precisas sobre suas atividades no exterior.
Elaboradas com base em infonma^des prestadas pelo proprio banco, as estimativas de lucros sao
freqiientemente subestimadas.
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que exigem que o govemo brasileiro fornega recibos de pagamentos de
impostos. Tudo indica que tais recibos estejam sendo usados pelos bancos para sonegar impostos de renda nos pafses de origem. Os bancos
ainda conseguiram transferir para o Govemo brasileiro os riscos da sonegagjio: o Financing Plan estipula que o Banco Central e o Governo do
Brasil se comprometem a "indenizar os bancos pelos eventuais prejulzos do ndo pagamento de impostos brasileiros" ^ ^

TABELA 9
PARTICIPAgAO DOS JUROS RECEBIDOS DO BRASIL
NOS LUCROS BRUTOS DE 6 BANCOS DO
"COMITE ASSESSOR0 EM 1986

Lucros Antes do
Pagamento de
Impostos
(US$ Milhoes)

Bancos
Citibank
Chase Manhattan
Manufacturers Hanover
Chemical Bank
Bankers Trust
Midland Bank
TOTAL

Juros
Recebidos
do Brasil 1
(US$ Milhoes)

Participagao dos
Juros Brasileiros
no Total dos Lucros
(%)

340,0

1.700,00
843,79
443,37
490,81

20
21
32
16

177,2
141,9
78,5
57,2
36,9
831,7

520,08
184,63
4.182,68

11
20
20

Nota: (1) Os juros brasileiros chegam aos membros do Comite livres de despesas e
livres de impostos.
Fonte dos Dados Prim£rios: KEEFE, BRUYETTE & WOODS/Wall Street Journal {Apud
BRAG A, 1987, p. 9).

Esse deplor^vel esquema de sonegag^o fiscal 6 apenas uma dentre
as vdrias irregularidades contratuais que foram citadas neste trabalho
como evid6ncia das distorgbes dos atuais esquemas de renegociagao. A
renegociagao da dlvida extema» nos moldes em que tern se dado, proporciona aos Ifderes do Comitfi uma situagSo proplcia ao exercfcio de
seu formidavel poder econCmico. A exist^ncia de mecanismos tao favoraveis de renegociagao tern estimulado os banqueiros americanos a rejeitar

(51)

solugbes

duradouras

para o

problema da dlvida.

A

filosofia

Republica Federativa do Brasil Financing Plan, op. cit.; p. 1-20.
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subjacente h elabora^ao do acordo brasileiro de 1988 parece ter sido a
de maximizar os lucros banc^rios do bi6nio 1987-88, deixando o futuro
em aberto. Os membros do Comitfi aparentemente nao consideraram desagradavel a perspectiva de ter que renegociar novo acordo em futuro
prdximo, cobrando novas comissdes, novos honorarios de assessoramento e impondo novas exig^ncias contratuais ao govemo brasileiro.
A renegocia^ao brasileira de

1988, ao permitir a regularizagao

contabil do pagamento de juros do bienio 1987-88, proporcionou lucros
elevados aos bancos americanos. Segundo estimativas da firma Keefe,
Bruyette & Woods, os lucros dos bancos americanos s<3 com o acordo
da

dfvida

brasileira de

US$ 1,6 bilhao

1988

teriam

atingido

a

fantastica

cifra de

Apesar de o acordo ter tido dura^So extremamente

curta, ele se revelou um excelente negdcio para os bancos.
A verdade 6 que o Brasil nao vem sendo o unico bom negdcio dos
bancos americanos. Segundo recente pesquisa da CEPAL, as operagdes
intemacionais dos grandes bancos americanos permaneceram altamente
lucrativas mesmo apds a insolv^ncia dos grandes devedores do Terceiro
Mundo

Durante o penodo 1982-86, a despeito da eclosao da pior

crise financeira desde a Grande Depressao, os bancos americanos viveram uma fase de expressivo aumento nos lucros Ifquidos. O primeiro
ano em que os bancos tiveram prejuizos foi 1987. quando eles reagiram
a moratdria brasileira aumentando as reservas contra a dfvida latinoamericana (DEVLIN, 1989, p. 28). As perdas de 1987 foram decorrentes de uma manobra contabil de aumento de reservas para prevenir
prejufzos futures. No ano seguinte, como as perdas que eram esperadas
nSo se materializaram (em conseqiiencia, entre outras coisas, do abandono da moratdria brasileira), os rendimentos bancarios voltaram a
apresentar bons resultados (DEVLIN, 1989).

(52)

(53)
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"A previsao de uma corretora especializada em agoes de bancos, a Keefe, Bruyette & Woods Inc., i
de que os 10 ma tores bancos americanos acrescentardo US$ 1,6 bilhao a sens lucros, neste ano, se o
Brasil ficar em dia com sens pagamentos. O Citicorp ganharia US$ 388 milhoes, o Chase Manhattan
US$ 225 milhoes, o Bank of America US$ 331 milhoes, o Manufacturers Hanover USS 331 milhoes e
o J. P. Morgan US$ 151 milhoes" RABINOVICI (24/06/88, p. 10). Ver lambem: "Acordo Da aos
Bancos USS 1,6 Bilh3o" in Estado de Sao Paulo, 24/01/88, p. 24.
the middle of the worst financial crisis since the 1930s, private banks have generally performed
remarkably well. For example, throughout the crisis years of 1982-86 the international earnings of
United States banks remained buoyant, and indeed their overall growth of net income accelerated as
these institutions diversified into new profit opportunities at home" Ver: DEVLIN (1989, p. 27).
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Na atual conjuntura, a demora no retomo dos devedores ao mercado
pode nao constituir circunstancia prejudicial aos interesses de curto prazo
dos grandes bancos credores. Quando o govemo americano apoiou a criagSo
dos comit^s como organizagbes ad hoc de reescalonamento da dfvida externa, muitos devedores acreditaram nas promessas de breve retomo ao mercado sem perceber uma contradigSo evidente: se os comit^s nasceram da crise
da dfvida, eles seriam destrufdos quando se desse a normalizagao do mercado. Embora, no longo prazo, os grandes bancos americanos tivessem muito
a lucrar com o fim da insolv^ncia dos grandes devedores, tudo indica que a
abordagem de curto prazo ainda prevalece. Na aus6ncia de uma mudanga na
atitude dos pafses latinos, dificilmente os Ifderes dos comit^s vao desejar delegar voluntariamente ao mercado competitivo a renegociagjto da dfvida de
seus clientes mais lucrativos.
O relato dos abusos cometidos pelo Comite remete ao problema das
distorgOes geradas pela atual administragao da crise financeira, que segue
um padr^o historicamente atfpico. Nas crises financeiras anteriores, os banqueiros respons^veis pela criagao de dfvidas impag^veis tinham que responder, em inqu^ritos administrativos, por sua parcela de responsabilidade.
Despedidos por incompet6ncia ou colocados sob suspeigao, os diretores de
bancos insolventes arcavam com o 6nus de seus erros administrativos. A punigSo da imprud^ncia bancaria era coerente com o objetivo de desestimular
praticas bancarias expansivas ou corruptivas e moralizar o mercado financeiro.
A mais grave distorgSo da atual conjuntura talvez resida no precedente
de confiar a renegociagSo de dfvidas impagaveis justamente aos banqueiros que
lideraram a mar^ especulativa que as originou. Ao permitir que diretores de
bancos semifalidos aumentem os lucros, obtenham vantagens contratuais ilfcitas
e ainda cobrem dos devedores "assessoramento" e mordomias, as autoridades intemacionais criaram uma situagSio que, ^ luz da prdpria ^tica bancdria, representa perigosfssima inversao de valores. Em vez de ser punida, a imprudencia
dos banqueiros passou a ser recompensada.

B. Sobre o Monitoramento da Economia Brasileira
Elaborada principalmente pelo govemo americano, a estratdgia da dfvida externa atendia ao objetivo prioritario de resgatar os bancos privados internacionais, especialmente os grandes bancos americanos, da
situagSo de quase fal^ncia em que se encontravam quando eclodiu a cri-
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se financeira. Este fato hist6rico? amplamente documentado Jdfoi objeto de
numerosos estudos, pesquisas e relates jomalfsticos que, infelizmente,
raramente sao levados na devida conta pelos negociadores brasileiros.
Em recente relatdrio sobre a experiencia do FMI no ajustamento de balances de pagamentos, Margaret Garritsen de Vries ressaltou o papel impotente do Fundo na elaboragao da estratdgia de ajustamento dos pafses
devedores:
"Another reality of the situation that needs again to be noted is
that the debt strategy that the Fund was implementing was not entirely that of its own creation. The officials of the major industrial
members, especially of the United States, had been actively involved in the formation and had endorsed the strategy ; this was made
abundantly clear by the Interim Committee in their meeting on
April 12-19,1985 in Washington. (...) A related reality was the difficulty that Fund officials faced in obtaining financing for indebted
members. While Fund officials hoped that adjustment might take
place in a medium-term framework and the Managing Director
and staff tried to help members plan medium-term adjustment programs, in the end they had to concentrate on year-to-year financing and adjustment because they did not, or were not able to,
obtain assurance of longer-term financing" (VRIES, 1987, p. 239).

Quando se tenta analisar os programas de ajustamento do FMI ^
luz da meta de cobrar as dfvidas extemas no curto prazo, tomam-se relativamente coerentes seus atuais m^todos de trabalho. Aqueles que atribuem h incompet^ncia ou ingenuidade dos t^cnicos do FMI os maus
resultados econdmicos do pais tutelado parecem nao perceber que a instituigSo tem sido extremamente eficiente na execugao da missao prioritdria que Ihe foi extra-oficialmente atribufda.

vao longe os dias em

que os grandes bancos americanos eram ref6ns da crise da dfvida latinoamericana.
De fato, a operagao de resgate dos grandes bancos americanos foi muito
bem-sucedida. A Tabela 10 apresenta dados sobre o ajuste dos bancos americanos. Em junho de 1982, os empr6stimos k America Latina representavam em
m&lia 124,0% do capital dos bancos americanos, sendo que, no caso dos 9
maiores bancos americanos, a exposi^ao relativa h America Latina estava em
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179,8%. Esses numeros ilustram o elevadissimo grau de envolvimento dos bancos americanos na crise latino-americana. Sete anos depois, em setembro de
1989, a exposigao relativa do conjunto dos bancos americanos tinha despencado para 38,9%, e a do subconjunto dos 9 bancos maiores havia sido reduzida
para 74,9%. A16m de reduzir a exposi^o relativa a menos da metade, os grandes bancos americanos conseguiram acumular reservas que, em meados de
1989, oscilavam entre 30 e 70% de sens empr^stimos latinos (CEPAL, 1990, p.
43). O cen^rio atfpico em que se desenrolou a crise financeira dos anos oitenta
permitiu que os grandes bancos americanos atravessassem um periodo teoricamente diflcil, obtendo em quase todos os anos lucros elevados e taxas expressivas de crescimento. Entre junho de 1982 e setembro de 1989, o capital prim&io
dos 9 maiores bancos americanos aumentou 111,1%, passando de US$ 27,1
bilhOes em junho de 1982 para 57,2 bilhdes em setembro de 1989. Esses numeros atestam a efici6ncia da estrat^gia de ajuste da dfvida extema no que diz respeito aos bancos americanos.
Em termos relativos, o "programa de ajustamento" brasileiro de 1988
n^o apresentou muita novidade em rela^ao aos demais programas executados pelo FMI no contexto do Piano Baker. O costumeiro fracasso parece refletir

nao

necessariamente

a

incompet6ncia,

mas

principalmente

o

desinteresse do tutor (diante da atual conjuntura intemacional) em promover
a estabilizagSo econdmica e a retomada do crescimento dos pafses tutelados.
Na verdade, abstraindo os rituais do monitoramento, percebe-se que o programa de ajustamento brasileiro pretendia pouca coisa mais que aumentar o
super^vit comercial (viabilizando o pagamento da dlvida extema) e impor
re form as econdmicas afinadas com a ideologia privatista e intemacionalizante do Govemo Ronald Reagan.
O nao cumprimento pelo govemo Samey do acordo Stand-by de
1988 remete h controv^rsia sobre a verdadeira dimensSo da tutela do
FMI. Alguns especialistas acreditam que a tutela 6 mero detalhe secundario. Segundo essa corrente de opiniao, nossa experi6ncia recente com
o Fundo Monetario poderia ser caracterizada como um monitoramento
teoricamente flexfvel que permite ao govemo brasileiro "nao cumprir"
nenhuma das cartas de intengdes que assina.
Embora o tutelamento nada tenha de flexfvel, observa-se, de fato, uma
certa assimetria na atitude do Fundo Monetario quando elabora os programas e quando concede waiver. Extremamente rigorosos durante a fase de
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elabora^ao do programa de ajustamento, os tdcnicos do Fundo tomam-se aparentemente tolerantes na hora de perdoar o alegado

M

nao cumprimento" do

acordo. A sistem^ltica repeti^ao do ritual de elaboragSo de programas draconianos seguidos de concessdes "generosas" de waiver refor^a a suspeita de
que, em certos casos, ha interesse, ou pelo menos indiferenga, em relagao ao
nao cumprimento de parte do acordo. Nao ha outra explica^ao para o fato
de, no passado recente, terem sido aprovadas pelo FMI cartas de intengdes
brasileiras com metas ja estouradas.

TABELA 10
C OMPROMISSOS DOS BANCOS NORTE-AMERICANOS
NA AMERICA LATINA COMO PERCENTAGEM
DE SEU CAPITAL PRIMARIO -1982 e 1989

Junho de 1982
Resto

Total

179,8

85,3

124,0

74,9

15,3

38,9

87,0
0.9
4,6
50.2
4.9
26,4

44,2
0.4
2.3
29,7
2.6
9,2

61.7
0.6
3.3
38,1
3.5
16,2

31.1
0.0
1.5
20,1
0,2
9.7

7,1
0.0
0,3
4.8
0,1
1.8

16,6
0.0
0.8
10,9
0.1
4.8

92,8
20,6
45,5
7.7
0.8
12,2
0,2
0.4
0,5
0.9
1.1
1.2
1.6

41,1
8.2
20,9
2.5
0.7
7.1
0.0
0.1
0.2
0.4
0.1
0.3
0.7

62,3
13,3
31,0
4.6
0.7
9,2
0,1
0,2
0.3
0.6
0.5
0.7
1.1

43,8
8,6
26,5
2.0
0.2
4.9
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.4
1.1

8.1
1.4
4,5
0.6
0.1
1.1
0.1
0.0
0.0
0,0
0.0
o.i
0,2

22,3
4.3
13,2
1.1
0.1
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.5

27.1

39,1

66,2

57.2

87,4

144.6

9 Bancos
Maiores
America Latina
Raises Exportadores de Petrdleo
Bolfvia
Equador
Mexico
Peru
Venezuela
Raises N3o-Exportadores de Petroleo
Argentina
Brasil
Coldmbia
Costa Rica
Chile
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguai
Republica Dominicana
Uruguai
Capital Primdrio
(Em US$ bilhoes)

Setembro de 1989
9 Bancos
Resto
Total
Maiores

Fonte dos Dados Prim^rios: U.S. Federal Financial Institutions Examination Council,
Statistical Release. Publicado em CEPAL (1990, p. 44-46).
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Uma das possfveis explicagOes para a toler^ncia do FMI em relagSo
ao nao cumprimento de parte do programa de ajustamento esta no efeito
politico da declara^ao de waiver. Embora seja desmoralizante para o devedor, o pedido de desculpas se presta a um jogo de cena que traz dois grandes

beneffcios

ao

tutor.

Em

primeiro

lugar,

a

declara^ao

de

nao

cumprimento do acordo exime as autoridades intemacionais de maiores
responsabilidades pelo eventual fracasso do programa de estabilizagao.
Em segundo lugar, o waiver serve para realgar uma suposta independ&icia
(e indisciplina) do devedor, induzindo os observadores a subestimar a dimensao da interfer&icia estrangeira. A rotina de assinatura de carta de intengOes e pedido de waiver, repetida varias vezes nesta d^cada, permitiu
que a intransigente exagao da dfvida extema adquirisse a apar&icia de
uma tutela tolerante e indcua.
Os pedidos de waiver brasileiros serviram para ocultar o fato de que
os program as de ajustamento brasileiros assinados nesta ddcada foram todos bem-sucedidos no que diz respeito a meta econdmica de maior interesse para os credores - a ampliagSo do superdvit comercial. Durante nossa
primeira experidncia de monitoramento apds a crise, o super^vit comercial
brasileiro aumentou 1.578% em apenas 2 anos, passando de US$ 780 miIhOes em 1982 para US$ 13.089 milhdes em 1984. Atd mesmo no caso do
frustrado acordo Stand-by de 1988, a tutela do Fundo se revelou muito bendfica h balanga comercial; nosso saldo comercial aumentou 72%, alcangando o valor recorde de US$ 19,2 bilhdes (VerTabda 11), Os resultados
emplricos dos programas de ajustamento brasileiros da d6cada passada parecem indicar que, embora em mvel formal algumas metas nilo sejam
cumpridas, eles apresentaram os resultados que realmente interessavam.
Assinado no contexto de uma negociagao apressada e centralizada, o
acordo Stand-by de 1988 provocou desgastes adicionais na imagem do
Brasil no exterior. Nos termos vagos e imprecisos em que foi elaborado,
com amplas refer6ncias a reformas econdmicas futuras, o acordo permitia
um nfvel de interferdncia extema que foi aparentemente subestimado pelos negociadores brasileiros. A despeito dos sacriffcios que impds, ele nSo
se acomodou ao ritual de waiver devido ^s dificuldades tdcnicas e polfticas encontradas em sua implantagao. Ele exigia a realizagao de reformas
econdmicas que estavam al6m da capacidade de lideranga de um presidente desmoralizado e em fim de mandato.
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C. Sobre Sacrificios Inuteis
Muito jd se escreveu sobre os sacriffcios sociais e econdmicos da exa^3o
da dfvida extema. Vdrias instituitjOes intemacionais tfim reconhecido em seus
relatddos o impacto desfavordvel da crise da dfvida sobre os pafses superendividados. A CEPAL, em seu Balance Preliminar de la Economia de America
Latina y el Caribe 1989, afirmou que:
"En 1989, el produto media par habitante de la regidn cayd par segundo ado consecutivo, con lo que retrocedid al nivel registrado en
1977-78. Al mismo tiempo, la inflacidn se acentud par tercer ana
consecutivo, alcanzando casi 1.000% por primera vez en la
de la regidn....
El escenario de estancamiento y elevada inflacidn en el que se desenvolvid el devenir de la regidn estuvo fuertemente determinado
por el caracteristico fendmeno del decenio: la transferencia de recursos financieros al exterior, que en 1989 ascendid a alredor de 25
000 millones de ddlares" (grifo nosso)

A exemplo da maioria das economias vizinhas, a deteriora9ao econdmica
brasileira tern sido um processo longo, persistente e de diffcil reversdo. Embora
ndo esteja no Smbito deste trabalho um estudo abrangente sobre as distorfdes
decorrentes da exa9ao da dfvida extema, julgamos importante encerrar este artigo apresentando um rdpido balan90 dos resultados macroecondmicos de uma
ddcada de equfvocos na renegocia9ao da dfvida extema.
A Tabela 11 apresenta dados sobre a bala^a comercial do Brasil durante os anos oitenta. Mesmo sem descontar a infla9ao americana, as importa90es brasileiras diminufram 20% durante a ddcada passada, eaindo de
US$ 22.955 milhdes em 1980 para US$ 18.263 milhdes em 1989. Como resultado do fechamento extemo da economia brasileira, a rela9ao entre importa95es e PIB diminuiu de 13,9% em 1980 para 6,0% em 1989 - uma
redu9ao de 57%. Esses numeros mostram que os superdvits comerciais gigantescos decorreram, em grande parte, de uma redu9ao artificial das importa95es. um fendmeno tfpico da America Latina dos anos 80

Gerados

(54)

"El deterioro de las condiciones econdmicas tuvo lugar en circunstancias en que la regidn mantuvo
su considerable superdvit comercial, merced a una generalmente modesta expansidn del valor de sus
exportaciones y a la contraccidn de las importaciones en los pafses en que disminuyd el nivel de
actividad* (CEPAL, 1989).
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durante o perfodo de monitoramento do FMI (1983-84), os superdvits comerciais brasileiros estao sendo a contrapartida real das vultosas transfer^ncias financeiras llquidas ao exterior.

TABELA 11
BALANgA COMERCIAL DO BRASIL 1982-89

Ano

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
19882
19892

20.132
23.293
20.175
21.899
27.005
25.639
22.349
26.224
33.789
34.405

Importa^oes
Superdvit
(Em US$
Comercial
Milhoes) (USS Milhbes)
(B)
o
n
>

Exporta$6es
(Em USS
Milhoes)
(A)

22.955
22.091
19.395
15.429
13.916
13.153
14.044
15.052
14.605
18.263

-2.823
1.202
780
6.470
13.089
12.486
8.305
11.172
19.184
16.142

PIB1
(Em US$
Milhoes)
(D)

Importagoes/
PIB
(%)
(E = B/D)

Super^ivit/
PIB
(%)
(F = C/D)

165.264
174.334
186.331
185.737
203.505
228.137
250.123
268.663
279.492
303.452

13,9
12.7
10,4
7.0
6.8
5.5
5.6
5.6
5.2
6.0

-1,7
0.7
0.4
3,5
6.4
5.5
3,3
6,3
6,9
5.3

Notas:

(1) Ano base 1985=100. Convertido pela taxa m6dia de c£mbto. Nao reflete o
poder parit^rio de compra. Consideram-se para os demais anos as taxas de
crescimento real do RIB e a inflagao nos Estados Unidos.
(2) Dados Preliminares.
Fonte: Banco Central. Relatdrio 1989 e Bras/7 Programa Econdmico, junho 1990.

A polftica de maximiza^ao dos superdvits comerciais atingiu seu ponto
de auge durante a gestao do Ministro Mailson da Ndbrega. Em 1988, o saldo
comercial brasileiro atingiu o recorde histdrico de US$ 19.184 milhdes, o equivalente a 6,9% do PIB (Tabela 11). Este super^vit viabilizou a aceleragao das
remessas financeiras Bquidas ao exterior, que atingiram em 1988 a cifra de US$
12.891 milhOes ^ Aldm das vultosas remessas, o govemo Samey ainda autorizou a realizacao de macigos pagamentos informais e conversdes de dfvida em
investimentos

O custo do aumento das remessas e conversdes foi um

agravamento da crise de financiamento do deficit publico. Estando a dfvida
extema brasileira fortemente concentrada no setor publico, a escalada das
transferSncias Ifquidas significou aumentos crescentes dos componentes fx(55)
(56)

Ver Tabela 5.
Em 1988, o programa de conversao da dfvida extema totalizou USS 3.756 milhdes e os pagamentos
informais (em cruzados) USS 2.907 milhoes. Ver Banco Central. Relatdrio 1988, p. 116.
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nanceiros do deficit ptiblico, um processo que

vinha se agravando desde o

infcio da d6cada. A crise fiscal e monetiria do Estado atingiu seu ponto de paroxismo durante a gestao Maflson da Ndbrega. Segundo Paulo Nogueira Batista Jr., a exa^ao financeira do acordo de 1988 e as maci?as conversdes
formais e informais de dtvida em investimentos provocaram, juntas, um colapso do fmanciamento do setor publico em 1988

A quase-hiperinflagao

de fim de mandato foi reflexo da virtual fal^ncia do govemo.
A Tabela 12 apresenta os numeros da explosao inflacionaria. O fndice
Geral de Pre90S (Disponibilidade Intema) cresceu de 415,8% em 1987 para
1.782,9% em 1989. Durante a gestHo do Ministro Maflson da Ndbrega, a infla980 brasileira mais que quadruplicou.
Ao promover transfeitncias maci9as de poupan9a ao exterior, o acoido de
1988 afetou tamtam 0 crescimento econdmico. Durante os tr6s primeiro anos do
govemo Samey, 0 Brasil vinha apresentando taxas de crescimento positivas do
PIB real per capita, que aumentou 5,9% em 1985,5,3% em 1986 e 1,5% em 1987
(Tabela 12). A partir da acelera^o das remessas financeiras, 0 PIB real per capita
estagnou. Ele diminuiu 2,0% em 1987 e cresceu apenas 1,5% em 1989.
TABELA 12
BRASIL: INDICADORES ECON6MICOS 1980-89

Ano

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
19891

Infla^So
Indie© Geral
de Pregos (Dl)
(%)

PIB Per Capita
Indice do
Produto Real
(1980=100)

PIB Per Capita
Taxa Real de
Variagdo Anual
(%)

DMda Externa
Total
(Em US$
milhOes)

110,2
95,2
99,7
211,0
223,8
235,1
65,0
415,8
1.037,6
1.782,9

100,0
93,5
92,0
86,9
89,3
94,6
99,6
101,0
98,9
100,4

6,8
-6,5
-1.6
-5,6
2,7
5,9
5.3
1.5
-2,0
1.5

64.244
73.963
85.364
93.556
102.039
105.126
111.045
121.174
113.469
114.741

Nota: (1) Estimativas preliminares.
Fontes: Banco Central. Relatdrio 1989 e Brasil Programs Econdmico, junho de 1990.

(57)

Segundo Batista Jr., a prcssSo da divida cxtema pdblica alcan^ou USS 12,9 bilhdes (juros menos
financiamento Ifquido) em 1988, o que comespondia a 4% do PIB. Nessc ano, dos recursos destinados
& conversio foimal c informal da divida extema, USS 2,1 bilhfies tiveram impacto monetario. Ver
BATISTA JR. (1990, p. 48-59).
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Ao final da ddcada de oitenta, com o padnio monet^rio em colapso e
com praticamente o mesmo nfvel de renda per capita de 1981, o Brasil era um
pals sem perspectivas. Os sacriflcios de quase uma ddcada inteira nao serviram
para abrandar o fardo da dfvida extema. A despeito das maci^as conversdes e
transfer6ncias financeiras llquidas

nossa dlvida extema total aumentou de

US$ 64.244 milhOes em 1980 para US$ 114.741 milhdes em 1989 (Tabela 12).
Os sacriflcios brasileiros n^o serviram sequer para manter ou resgatar uma suposta imagem intemacional de bom pagador: menos de um ano ap(3s assinar o
acordo que o colocou na esteira da hiperinflagao, o Brasil estava novamente em
moratdria da dlvida banc^ria, com um nlvel de credibilidade ainda mais baixo
do que no inlcio da chamada crise da dlvida.
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