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0 BRASIL DA CRISE: A POTENCIA ECONOMICA AMEACADA 

Hartmut Sangmeister 

1 - 0 Brasil como pot~ncia econ6mica mundial 

Ha muito tempo ja, produtos made in Brazil perderam a sua fama - as 
vezes duvidosa- de serem raridades ex6ticas. Hoje encontram-se produtos 
brasileiros no mundo inteiro, pois aquele pars sul-americano conseguiu nos 
ultimos anos conquistar segmentos importantes do mercado mundial, mesmo 
contra uma grande concorrencia internacional. 

De facto, as exportar;oes brasileiras representaram, entre 1985 e 1987, 
apenas 1 ,2 % das exportar;oes mundiais, resultado bastante modesto em 
comparar;ao ao desempenho das na9<5es exportadoras tradicionais, como por 
exemplo a Republica Federal da Alemanha, responsavel por 11,7% do valor 
das exporta96es internacionais no perfodo de 1985-1987, os Estados Unidos 
da America (11 ,2 %) e o Japao (10,1 %) (1). Mas dentro do grupo dos parses 
em desenvolvimento, o Brasil ocupa um respeitavel 4.2 ou 5.2 Iugar relativo a 
participar;ao na exportar;ao total desse grupo, com receitas anuais de exporta¢es 
brasileiras entre US$ 20 e 27 milhares de milhoes nos anos de 1980-1987 
(v. o quadro n.2 1). Em 1987, os parses em desenvolvimento com receitas de 
exportar;ao acima do resultado brasileiro foram Taiwan (US$ 50,8 milhares de 
milh6es), Hong-Kong (US$ 48,5 milhares de milhoes), a Coreia do Sui (US$ 
47,1 milhares de milhoes), a Republica Popular da China (US$ 39,5 milhares 
de milhoes) e Singapura (US$ 28,5 milhares de milhoes) (2). 

Dentro da estrategia de alcanr;ar urn aumento da participar;ao brasileira no 
mercado internacional, o Brasil conseguiu, com uma notavel dinamica, vender 
no exterior cada vez mais produtos industrializados, manufacturados ou 
semimanufacturados, merecendo destaque especial as exporta¢es de material 
de transporte, de produtos metalurgicos e qufmicos (v. o quadro n.2 2). Rodam, 
por exemplo, nos Estados Unidos milhares de carros vindos das fabricas de 
Sao Paulo, electrodomesticos de produr;ao brasileira dominam o mercado em 
varios parses latino-americanos vizinhos, o aviao Brasilia, produzido pela empresa 
estatal EMBRAER, e comprado por clientes exigentes (e contentes) na Gra
-Bretanha e na Republica Federal da Alemanha. 

Cl Banco Central do Brasil, Relat6rio 1987, Brasilia 1988, p. 84. 
e) World Bank, World Development Report, 1989, Washington, D. C., 1989, pp. 191-192. 
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OUADRO N.2 1 

Balancra comercial do Brasil1980-1987 
(Milhllee de d61area) 

A no 

Item 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Exportagoes (F. 0. B.) 20140 23 342 20189 21 923 27050 25539 22393 26 213 
lmportagoes (F. 0. B.) 22951 22100 19400 15437 13 936 13127 14044 15 052 
Saldo .......................... -2811 1 242 789 6 486 13 114 12 412 8 349 11 161 
Exportagoes em per-

centagem do servigo 
da divida externa. 124,6 130,6 97,8 173,6 206,6 200,4 162,4 268,6 

Fontes: 

Inter-American Development Bank, Economic and Social Progress in Latin America, 
1988 Report, Washington, D. C., 1988, pp. 564-565. 

Banco Central do Brasil, Relat6rio, 1987, Brasilia, 1988, p. 125. 

QUADRO N.2 2 

Principals produtos de exportac;iio brasileira, 1987 

Item 

1) Material de transportee componentes ............................................................ . 
2) Produtos metalurgicos .................................................................................... . 
3) Soja(") ............................................................................................................. . 
4) Cafe (inclui cafe soluvel) ................................................................................. . 
5) Minerio de ferro, manganese outros minerios metalurgicos .......................... . 
6) Produtos quimicos .......................................................................................... . 
7) Calgados e produtos de couro ........................................................................ . 
8) Produtos texteis .............................................................................................. . 
9) Derivados de petr61eo ..................................................................................... . 

1 0) Maquinas e instrumentos mecanicos .............................................................. . 
11) Outros .............................................................................................................. . 

Valor Panici· 
(F.O.B.) pa~o 

(MilhOes 
de d61ares 

3100 
3 000 
2 400 
2 170 
1 830 
1 450 
1 300 
1 085 
1 050 
1 000 
7 828 

Percen· 
tagem 

11,8 
11,4 
9,2 
8,3 
7 
5,5 
5 
4,1 
4 
3,8 

29,9 

Total..................................................... 26 213 100 

(a) lnclui grao, farelo, 61eo bruto e refinado. 

Fonte: Banco Central do Brasil, Brasil- Programa Econ6mico, vol. 16, Brasilia, Margo de 1988, 
p. 90. 

Mesmo no diffcil mercado de armamentos existe uma procura acelerada, 
sobretudo por parte de parses do Terceiro Mundo, de produtos brasileiros com 
tecnologia «adaptada". Diga-se de passagem que o lraque usou, na guerra 
contra o lrao, vefculos blindados, material de transporte pesado e muni¢es de 
artilharia, todos de produc;:ao brasileira. 
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Observe-sa que ja nos anos 70 a exporta(fao brasileira de produtos 
indu strializados revelou urn excelente desempenho. Apesar do facto de que as 
na(fc5es ocidentais industrializadas, com os Estados Unidos numa posi(fao 
tradicional de primazia, sempre mantiveram a predominancia no intercambio 
comercial do Brasil, a conquista de novos mercados em outros pafses do 
Terceiro Mundo contribuiu de maneira significativa para a transforma(fao da 
estrutura de exporta(fao brasileira. Enquanto o Brasil tinha vendido nos anos 60 
menos de 20% das suas exporta(f6es a outros pafses em desenvolvimento, 
essa quota alcan(fou mais de 30% no tim da decada dos anos 70. Nesse 
comercio Sui-Sui o Brasil, como urn dos parses em desenvolvimento mais 
indu strializados e com urn parque industrial razoavelmente competitive, ocupou 
uma posicao semelhante aquela que os parses ocidentais industrializados estao 
a ocupar em rela(fao ao Brasil: a de fornecedor de produtos industriais, intensives 
de capital, em troca de materias-primas (sobretudo petr61eo) e produtos nao 
manufacturados. 

Aconteceu, porem, que, em consequencia da recessao econ6mica mundial 
no comeco dos anos 80, muitos pafses em desenvolvimento, exportadores de 
petr61eo e nao exportadores, tiveram de levar a efeito continuos ajustamentos 
econ6micos, resultando na limita(fao da sua capacidade para importar. Este facto 
reflectiu-se negativamente nas opera(f6es de comercio exterior. Tendo em vista 
a continuidade dos processes de ajustamentos, o comercio Sui-Sui do Brasil 
registou urn decrescimo significative. A diminuicao mais acentuada de 
importa(f6es de produtos brasileiros registou-se nos parses africanos, ou seja, 
naquele grupo de parses em desenvolvimento que tinha aumentado, na decada 
passada, de maneira acelerada a sua procura de mercadorias, servi(fOS e 
financiamentos vindos do Brasil e). Mesmo os parses membros da OPEP, 
cortejados enfaticamente pelo Brasil, depois do segundo choque de petr61eo 
como clientes solventes e fornecedores petrolfferos, diminurram drasticamente 
as importa(f6es de produtos brasileiros em consequencia da evolu(fao 
desfavoravel do pre(fo do petr61eo e da desvaloriza(fao da moeda norte-ame
ricana. Foi somente com a recupera(fao dos pre(fos do petr61eo, dando margem 
a pequenos ganhos nas rela(f6es de troca, que os parses em desenvolvimento 
exportadores de petr61eo aumentaram lentamente as suas importa(f6es. 

Mesmo assim, os tradicionais parceiros comerciais do Brasil, isto e, os 
parses ocidentais industrializados, continuam quase que obrigatoriamente no 
centro do interesse do comercio exterior brasileiro. Com a retomada do 
crescimento da actividade econ6mica nos parses industrializados, o desempenho 

(3) Cf. Gilberte Calcagnotto «Trends der Wirtschaftsbeziehungen Brasiliens zu afrikanischen 
und vorderasiatischen Laendern 1970-1981», in B. Engels (ed.), Sued-Sued-Wirtschaftsbeziehungen 
(Weltwirtschaft und internationale Beziehungen, Diskussionsbeitraege, 32), Muenchen-Koeln-London, 
1983, p. 165. 
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das exporta¢es brasileiras aqueles pafses melhorou significativamente: em 1987, 

o saldo da balan~a comercial com os Estados Unidos situou-se em US$ 5138 

milhoes (1986: US$ 3078) e o intercambio comercial com os pafses da CEE 
tambem foi superavitario em US$ 3576 milhoes (1986: US$ 2695 milh6es) (4). 

Apesar de decorridos seis anos desde a eclosao da crise da dfvida externa 
sem que fosse encontrada solu~ao efectiva para o problema, e apesar do 
retrocesso das actividades econ6micas dos anos recentes, quando se 
observaram taxas negativas de crescimento ou somente taxas muito pequenas 
de expansao, comparativamente aos padroes hist6ricos, o Brasil manteve-se 
como uma das maiores economias mundiais em termos de PIB. Mas os reflexos 
a medio e Iongo prazos da crise, pela qual a economia brasileira esta a passar, 
ainda sao diffceis de avaliar, muito embora alguns aspectos ja possam ser 
ressaltados. Caso nao haja uma ac~ao bastante diferenciada e coordenada na 
implementa~ao da polftica econ6mica (ao inves de uma continua polftica fiscal 
contraccionista), e provavel que a tendencia de desacelera~ao na taxa de 
crescimento da produ~ao seja mantida nos anos 90 (5). Assim, a popula~ao 
brasileira, no seu conjunto, continua mais ou menos nos mesmos padroes de 
renda que prevaleceram no come~o dos anos 80. De acordo com estudos do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), o PIB per capita do Brasil, 
calculado em d61ares dos Estados Unidos de 1986, alcan~u US$ 2428 em 
1987, isto e, somente em 3,4% superior ao nfvel registado em 1980 (s). 

2 - Chances e limites do ajustamento econ6mico 

Enquanto o Brasil experimentou, nos anos 70, urn defice cr6nico na balan~a 
comercial, ou seja, as importa~oes anuais de bens foram na media dos anos 
1970-1979 de 1,5 milhares de milhoes de d61ares acima do valor das 
exporta~oes, na decada de 80, a situa~ao inverteu-se completamente. Desde 
1981 e produzido continuadamente urn superavite anual na balan~a comercial 
de ate 19 milhares de milhOes de d61ares (em 1988), alcan~ando na media do 
perfodo de 1981-1988 o valor de US$ 9 milhares de milhoes. Ao contrario do 
que ocorreu na balan~a comercial, nao foi possfvel eliminar o defice em conta 

(4 ) Banco Central do Brasil, op. cit., p. 116. 
(5) Ct. Hartmut Sangmeister, Gesamtwirtschaftliche Entwicklungsperspektiven Brasiliens fuer 

die neunziger Jahre (Diskussionsschriften des lnstituts fuer international vergleichende Wirtschafts
und Sozialstatistik der Universitaet Heidelberg, 31), Heidelberg, 1989. 

(6) Inter-American Development Bank, Economic and Social Progress in Latin America, 1988 
Report, Washington, D. C., 1988, p. 540. 
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corrente. Este saldo negativo, que tinha atingido na media dos anos 1970-1979 
US$ 5 milhares de milh6es anualmente, acusou urn aumento para US$ 6,8 
milhares de milh6es na media do periodo de 1980-1987. 

Do ponto de vista dos credores estrangeiros, os continuos superavites na 
balanc;a comercial do Brasil podem ser considerados exclusivamente positivos, 
pois prometem melhorar a possibilidade do pais sul-americano de atender ao 
servic;o da divida externa. Para o desenvolvimento interno do Brasil, porem, a 
recupera<;ao nos saldos comerciais pode tornar-se ambigua: isto explica-se pelo 
facto de que uma balan<;a comercial superavitaria significa que o pais exporta 

mais produtos do que importa ou, com outras palavras, o pais emprega escassos 
recursos para produzir bens para a procura externa, recebendo em troca divisas 
que nao sao usadas para a compra de bens no exterior. Em ultima analise, a 

troca de bens por divisas que, por sua vez, nao sao trocadas por bens reais 
pode ser interpretada como renuncia a urn possivel aumento do bem-estar real. 
Este efeito e tanto mais problematico quanto se trata de urn pais como o Brasil, 

onde milhoes de pessoas nao sao capazes de satisfazer as suas necessidades 
basicas. 

Neste contexto e preciso ainda salientar que as relac;oes de troca do 
comercio exterior do Brasil tern piorado bastante nos ultimos anos. Segundo 
calculos do Banco Central do Brasil, o indice de relac;Oes de troca (1977 = 100) 
registou uma queda acentuada nos anos 80, caindo ate o nivel de 64 (em 1983), 

retornando a 73 em 1987, depois de uma temporaria evolu<;ao favoravel ao Brasil 
em 1986, que resultou num indice de 84, igual ao nivel de 1978 e). A retracc;ao 
do indice de relac;6es de troca foi causada nao s6 pelos prec;os bastante 
deprimidos dos principais produtos exportados, mas, basicamente, pela alta dos 
prec;os das importac;Oes. Em palavras mais claras isto significa, por exemplo, 
que, em 1987, a receita do quantum das exportac;oes efectuadas em 1977 

poderia cobrir apenas 73% do valor das importac;oes do ano base. Deve ser 
destacado ainda que a piora nas relac;oes de troca exige ou urn acrescimo na 

quantidade embarcada para poder obter receitas constantes (ou crescentes) de 

exportac;oes ou uma reduc;ao do volume das importac;oes. No caso brasileiro 
registou-se, do lado das exportac;oes, acrescimo expressivo no volume e, do 
lado das importac;oes, queda acentuada em termos de dispendio. Enquanto o 

Brasil gastou em 1980 cerca de US$ 23 milhares de milh6es com importac;Oes, 
este valor baixou para US$ 14,2 milhares de milh6es anuais no periodo de 1984-
-1988. Os ajustes verificados nos saldos da balanc;a comercial do Brasil ap6s 

1980 sao explicados, por urn lado, pela conjuntura interna e pela politica de 

() Banco Central do Brasil, op. cit., p. 106. 
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favorecimento as exportagees (aiE~m do born desempenho da agricultura, que, 
nao obstante a baixa cotac;:ao de algumas commodities no mercado internacional, 
permitiu o crescimento expressivo do embarque de produtos agrarios) e, por 
outro lado, pela politica contencionista imprimida as importag<>es. 

A polftica brasileira de promoc;:ao das exportac;:6es e reduc;:ao das 
importac;:6es inseriu-se dentro de urn contexto mais abrangente de politica 

econ6mica, ou seja, de uma polftica de ajustamento vis-a-vis as dificuldades para 
atender aos compromissos com o servic;:o da dfvida externa, agravadas pelo 
facto de que o acesso aos recursos do mercado financeiro externo tornou-se 
bastante restrito. 

E necessaria ressaltar, no entanto, que a chamada ccpolftica de ajusta
mento, sofreu varias modificac;:oes profundas no decorrer da(s) crise(s) econ6-
mica(s) e financeira(s) dos anos 80. Experimentou-se com polfticas econ6micas 
de cunho «Ortodoxo, e ccheterodoxo", tentou-se resolver a(s) crise(s) mediante 
estrategias de estabilizac;:ao com efeitos recessivos do tipo ccmonetarista", bern 
como mediante estrategias de orientac;:ao ccdesenvolvimentista, (por sinal 
maioritaria no cenario politico brasileiro). Houve urn incessante vaivem das 
polfticas monetarias e financeiras com resultados que dificilmente se enquadram 

no receituario dos livros-textos de Economia: foi possfvel - pelo menos tem
porariamente - manter o saldo superavitario da balanc;:a comercial e ao mesmo 
tempo fazer a economia expandir-se sem previamente eliminar o defice publico 

e canter a expansao monetaria (8). 

De certa forma, a polftica econ6mica adoptada no Brasil (tanto nos ultimos 
anos do regime militar como na Nova Republica) pode ser qualificada como 
politica de administrac;:ao dos desequilfbrios atraves de expedientes ad hoc. 
Talvez a unica tentativa seria de ultrapassar a indefinic;:ao da polftica econ6mica 
e de implementar um conjunto articulado e coerente de medidas foi o Plano 

Cruzado, decretado em Fevereiro de 1986, como objectivo explfcito de debelar 
o processo inflacionario sem comprometer o crescimento econ6mico (9). Mas, 
apesar das boas intenc;:oes, o Plano Cruzado fracassou, seja devido a 

contradic;:oes conceituais inerentes ao Plano seja por causa de uma 
implementac;:ao incompetente das medidas planeadas (10). Seja como for, 
encerrado o congelamento dos prec;:os, praticado por alguns meses de 1986, a 

(8) V. a respeito Paul Singer «Os impasses econ6micos da Nova Republica .. , in Flavia Koutzii 
(org.), Nova Republica: Um balam;o, Porto Alegre 1986, pp. 89-106. 

(9) Ct. Francisco Lopes, Choque Heterodoxo; Combate a lnfla9fio e Reforma Monetaria, Rio 
de Janeiro, 1986. 

(10) V. a respeito Hartmut Sangmeister «Der Plano Cruzado- eine Zwischenbilanz: Anspruch 
und Wirklichkeit des brasilianischen Stabilisierungsprograms, Lateinamerika-Ana/ysen-Daten
Dokumentation, 7, Hamburg, 1988. 
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taxa de inflac;ao voltou ao seu ritmo acelerado. Em termos anuais, o fndice de 
prec;os ao consumidor apresentou taxas de crescimento de 230% em 1987 e 
de 679% em 1988 (11). 

Diferente do pensamento ortodoxo, segundo o qual uma inflac;ao elevada 
nao pode ser debelada a nao ser mediante corte da procura efectiva, o conceito 
do -=<choque heterodoxo", em que se baseou o Plano Cruzado, visa a «zerar, 
a inflac;ao com crescimento economico. 0 argumento basico para tal expectativa 
optimista era o estfmulo a procura interna atraves do congelamento dos prec;os 
e salaries, que provocaria a baixa dos custos fixos por unidade produzida e ao 
mesmo tempo aumentaria a produtividade. Alem disso, a baixa dos custos e a 

· ampliac;ao da actividade economica poderiam contribuir para neutralizar o conflito 
distributive de renda e enfrentar o problema do desemprego. 

0 que ocorreu de facto, tao-logo o Plano Cruzado era colocado em pratica, 
foi uma expansao espectacular da procura interna, sobretudo da de bens 
alimentfcios e bens domesticos duraveis, sem que a oferta tivesse conhecido 
urn crescimento correspondente. Ademais, muito prec;os congelados pelo Governo 
nao corresponderam aos custos reais de produc;ao, com efeito imediato de 
criac;ao do «agio, nos «mercados paralelos, e ou formac;ao de stocks 
especulativos de mercadorias, provocando o desabastecimento em mercados 
importantes (como por exemplo os da carne, Ieite, carros). Em vez de ir 
imediatamente a zero, como era de se esperar por definic;ao, a taxa da inflac;ao 
«residual, acelerou-se rapidamente, mostrando assim o grau em que o 
congelamento dos prec;os nao era geral ou efectivo. 

Apesar de varias tentativas de realinhar as relac;oes entre custos e prec;os 
no perfodo p6s-choque, nao foi possfvel diminuir os graves desequilfbrios no 
mercado e tao-pouco apagar a memoria inflacionaria que sustenta a ilusao 
monetaria. Com aceleradas taxas de inflac;ao de 30 % ate 40 % por mes e com 
o saldo da balanc;a de pagamentos a piorar drasticamente, as reservas 
internacionais no Banco Central do Brasil diminufram de tal maneira que o pafs 
foi ameac;ado pela insolubilidade externa. Diante dessa situac;ao, que nao 
favoreceu o afluxo de emprestimos e financiamentos estrangeiros, e perante a 
renegociac;ao da dfvida externa em aberto, o Governo Brasileiro viu-se forc;ado, 
em Fevereiro de 1987, a anunciar a moratoria unilateral, suspendendo o 
pagamento de juros devidos a bancos comerciais estrangeiros. 

Paralelamente, o Governo Brasileiro voltou com o novo Plano Cruzado a 
uma polftica «Ciassica, de estabilizac;ao e ao combate «Ortodoxo, a inflac;ao 
via arrocho salarial com a finalidade de baixar a procura interna. Em termos 
reais verificou-se em seguida um acentuado declfnio da massa salarial, decor-

e1) Inter-American Development Bank. Annual Report, 1988, Washington, D. C., 1989, 
p. 112. 
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rente da acelerac;ao do ritmo inflacionario, que ultrapassou a recomposic;ao 
proporcionada pela sistematica de correcc;ao salarial, associada a uma 
desacelerac;ao da actividade econ6mica, nomeadamente da actividade industrial. 
Com efeito, a massa salarial real decresceu 6,2% em 1987 em relac;ao ao ano 
anterior, enquanto o salario medio real registou urn declinio de 8,1% (12). Para 
contornar pelo menos parcialmente os efeitos recessivos da perda do poder 
aquisitivo interno, o Governo voltou a uma politica de estimulo as exportac;Oes 
atraves de incentivos fiscais, linhas de credito especiais e minidesvalorizac;ao 
diaria do cruzado em relac;ao ao d61ar norte-americana acima da diferenc;a 
inflacionaria entre os Estados Unidos e o Brasil. Esta politica de desvalorizac;ao 
cambial desempenhou papel importante para melhorar a competitividade -
internacional das exportac;6es brasileiras. 

Deve notar-se, porem, que a politica de desvalorizac;ao da moeda brasileira 
tern contribuido e continua a contribuir para impulsionar o processo inflacionario 
interno. De maneira directa, a elevac;ao dos prec;os das importac;oes, facturadas 
em d61ares, provoca urn aumento nas taxas de inflac;ao. De maneira indirecta, 
a tendencia a «dolarizac;a.o .. da percepc;ao dos agentes econ6micos, decorrentes 
da desvalorizac;ao continua do cruzado acima da inflac;ao, contribui para a alta 
dos prec;os internos. Este mecanismo explica-se pelo facto de que numa 
economia oligopolizada as empresas tentam manter estavel a sua taxa de lucro 
(mark-up economy), aumentando entao automaticamente os seus prec;os em 
cruzados cada vez que ocorre uma mudanc;a nas relac;Oes nominais custos/ 
prec;os, computados em d61ares norte-americanos. 

3- Perspectivas sombrias para os anos 90 

Os resultados insatisfat6rios da reforma monetaria de 1986 corroboram 
novamente o dilema que existe entre os equilfbrios externos e internos de uma 
economia altamente endividada. Em vez de ter compatibilizado o equilibria 
externo com o processo de crescimento estavel da economia, o Brasil esta a 
experimentar desde 1987 uma nova fase de estagflac;ao prolongada, isto e, uma 
situac;ao caracterizada por altas taxas de inflac;ao e urn crescimento do PIB a 
urn ritmo inferior ao da taxa de crescimento demografico, aliada a reduc;ao da 
receita fiscal e ao acrescimo da dfvida publica interna. Convem lembrar, neste 
contexte, que a economia brasileira tinha mergulhado, entre 1981 e 1983, na 
sua pior crise conjuntural deste seculo, retomando o crescimento somente em 
1984, estimulado inicialmente pela surpreendente expansao das exportac;oes 
(v. o quadro n.Q 3). 

C2) Banco Central do Brasil, op. cit., p. 38. 
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OUADRO N.2 3 

Produto interno bruto (PIB) do Brasil, 1980·1987 

A no 

Item 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

PIB (em milh6es de d6-
lares americanos) ... 240,3 266,3 268,3 204,7 211,6 227,3 270,9 299,2 

fndice do PIB real 
(1 980 = 100) ........... 100 96,7 97,5 95,1 100,5 108,9 117,6 121 

PIB per capita (em d6-
lares americanos) ... 1 981 2 147 2 116 1 579 1 613 1 688 1 956 2 115 

Taxa real de varia(fao do 
PI B per capita (em 
percentagem) ......... 6,5 -5,7 -1,5 -4,9 3,1 5,8 5,3 0,4 

Fontes: 

Banco Central do Brasil, Brasil- Programa Econ6mico, vol. 16, Brasilia, Mar<fO de 1988, 
pp. 25-27. 

World Bank, World Development Report, 1989, Washington, D. C., 1989, p. 169. 

Se o Brasil tiver de passar outra vez por urn perfodo prolongado de 
estagflagao, continuando praticamente divorciado da comunidade financeira 
internacional, qualquer expectativa de melhorias substanciais na questao social 
do pafs ficara provavelmente a revelia de suas boas inteng6es. 0 facto e que 
uma parcela sign~icativa da populagao brasileira ainda vive em pobreza absoluta, 
apesar do tao alardeado ccmilagre econ6mico .. das decadas passadas. 
A estatrstica dessa pobreza e bastante eloquente: 22 milh6es de empregados 
tem de contentar-se com urn salario mensal de no maximo US$ 60 e desses 
22 milh6es quase urn tergo ganha menos que US$ 30 por mes; a taxa de anal
fabetos da populagao adutta atinge mais de 20 %, pulando para 40% nas zonas 
rurais do Nordeste brasileiro; dos cerca de 30 milh6es de analfabetos aproxi
madamente 12 milh6es sao criangas com menos de 15 anos, ou seja, em idade 
escolar; metade dos alunos matriculados na P serie do 1.Q grau e reprovada 
ou abandona a escola (publica); ainda ha regi6es no Brasil nas quais 150 
crianc;as em cad a 1 000 nascidas morrem antes de terem completado o primeiro 
ano de vida; cerca de 70 milh6es de brasileiros sao afectados de verminoses; 
aproximadamente 15 milh6es de pessoas nao tern acesso conveniente a agua 
potavel, sendo pouco mais de metade dos domicflios brasileiros servida por redes 
gerais de abastecimento de agua, enquanto apenas urn em cada quatro tern 
acesso a rede publica de esgotos; 6,5 milhoes de domicflios nos quais vivem 
19 milh6es de pessoas nao tern iluminac;ao electrica; calcula-se que na area de 
habitagao popular faltem mais de 7 milh6es de moradias (13). 

(13) Funda<f<lo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, Anuario Estatfstico do Brasil, 
1987, Rio de Janeiro, 1988; v. tambem Pedro Jacobi "Os velhos problemas, mas sem o deficit .. , 
in Flavio Koutzii (org.) , op. cit., p. 256. 
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Se bern que a consolidac;ao do regime democrcHico no Brasil requer a 
ampliac;ao das bases do consenso social, o combate da Nova Republica a 
pobreza tern sido agora muito Iento e o modelo social permaneceu praticamente 
intocado. 0 que se pode verificar e que a politica social continua a ser nada 
mais do que urn reflexo compensat6rio da polftica econ6mica. Desta maneira, 
o discurso politico do compromisso com a chamada ccdivida social", colocado 
como urn dos pontos de honra do regime p6s-militar, mal passa de uma ret6rica 
vazia, sem que haja de facto alguma melhoria na distribuic;ao de renda ou 
qualquer reduc;ao nos problemas de saude, alimentac;ao e habitac;ao dos sectores 
mais carentes da populac;ao. 

0 que a Nova Republica fez foram somente algumas cccirurgias plasticas, 
democratizantes, enquanto permanece fundamentalmente excludente ou, pelo 
menos, nao integradora. Esta avaliac;ao pessimista do potencial renovador politico 
da Nova Republica apoia-se na obseNagao de que o Governo do Presidente 
Sarney, ate entao, ou nao foi capaz de ou nao quis ir alem de manobras me
ramente tacticas na tentativa de solucionar os graves problemas econ6micos e 
sociais do Brasil. 

A possibilidade de poder superar a crise profunda que esta a afectar o 
Brasil politica, econ6mica e socialmente depende de urn numero excessivo de 
parametres para que possa ser prevista com seriedade, ja que qualquer 
estrategia de estabilizac;ao deveria ser semelhante a quadratura do circulo. Trata
-se da tarefa de combater a hiperinflac;ao e de manter simultaneamente estavel 
o crescimento econ6mico, alem de aumentar as exportac;oes para poder atender 
ao seNigo da divida externa, bern como de fortalecer a expansao do mercado 
interno para possibilitar a crescenta populac;ao pelo menos a satisfagao das 
necessidades basicas materiais. 

Depois de duas reformas monetarias em apenas tres anos, ambas 
frustradas, pode dizer-se que o combate a inflac;ao por enquanto nao tern sido 
bern sucedido. No que se refere a divida externa, o instrumento de moratoria, 
mais uma vez anunciada em Setembro de 1989, nao pode resolver o problema 
do financiamento externo, mas, quando muito, somente prorroga a soluc;ao de 
tal problema. Sejam quais forem as modalidades negociadas pelos credores e 
devedores, no fundo o pagamento dos juros e do principal da divida externa 
significa a transferencia de recursos para o estrangeiro. Tal transferencia, se 
nao for compensada - seja atraves de investimentos directos, seja atraves de 
novos emprestimos liquidos -, pode limitar o futuro crescimento econ6mico do 
pais e limitar caeteris paribus a margem de distribuic;ao interna de renda real. 
A questao da divida externa em aberto tern comprometido de tal sorte o aporte 
de recursos externos ao Brasil que o seu fluxo se inverteu nos ultimos anos. 
0 Brasil manteve-se, entre 1982 e 1987, como exportador liquido de capitais, 
alcanc;ando a transferencia lfquida de recursos para o exterior neste periodo 
US$ 47,5 milhares de milh6es, sem contar a fuga clandestina de capital (v. o 
quadro n.Q 4). 
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QUADRO N.Q4 

Transferencia liquida de recursos da economia brasileira, 1980 ·1987 (Milh6es de dolares) 

A no 
Discrimina<;ao 

1980 1981 

Emprestimos e financiamentos estrangeiros 
(liquidos) 00 0000 00000000 oo. 00000000 oooooo. ooOO 0000. ooO 000. 4 495 8 686 

lnvestimentos directos estrangeiros 
(liquidos)OOooooOOOOooOOOOooOOOOOooooOOOOooooooooooooooo .. 1 816 2 316 

Juros e remessa de lucros do exterior 00 0000 1 385 1 367 
Juros e remessa de lucros ao exterior 00 0000 -8 416 -11 691 

TransferE'mcia liquida de recursos 00 0000 00 ..... -720 + 678 

Memo: 

Transferencia liquida de recursos em 
percentagem do produto nacional 
brute .............................................. -0,3 + 0,3 

A no 
Discrimina<;ao 

1984 1985 

Emprestimos e financiamentos estrangeiros 
(liquidos) oo ........ oooooo ... OOOOOoooOooo, ...... oo.oo· .. ·· 5 121 -469 

lnvestimentos directos estrangeiros 
(liquidos) .... oo .... oooo .... oo.oo ...... oo ................. 1 283 1 047 

Juros e remessa de lucros do exterior ...... 1 255 1 597 
Juros e remessa de lucros ao exterior ...... -12 736 -12 805 

Transferencia liquida de recursos .......... 00. 
-5077 -10 630 

Memo: 

Transferencia liquida de recursos em 
percentagem do produto nacional 
brute ...... oo .... oo ................................ 

(a) Emprestimos de Iongo prazo menos amortiza90es pagas; exclui emprestimos do FMI. 
(p) Preliminar. 

Fontes: 

1982 1983 

7 854 4 383 

2 548 1 085 
1 478 712 

-14 999 -11 710 

-3 119 -5 530 

-1,2 -2,8 

1986 1987 

-212 -2128 

155 (P) 300 
1 003 (P) 635 

-11 782 (p)-11 085 

-10 836 -12 278 

Inter-American Development Bank, Economic and Social Progress in Latin America, 1988 
Report, Washington, D. C., 1988. 

International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics, vol. 38, Yearbook, part 1, 
Washington, D. C., 1987. 

World Bank, World Debt Tables, 1988-89 Edition, vol. 2, Washington, D. C., 1988. 

Sob a pressao dos seus credores estrangeiros a polftica econ6mica do 
Brasil havera de, pelo menos a medio prazo, ajustar-se as condig6es estruturais 
da economia mundial, o que poderia causar internamente altos custos sociais. 
Por enquanto o pals nao pode optar por uma estrategia que se oriente 
prioritariamente aos desafios do desenvolvimento interno. As verdadeiras vftimas 
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da crise brasileira sao aqueles milhoes de pessoas abrangidas pelo (sub)limiar 
da pobreza que tern de pagar os custos reais da dfvida externa, isto e, que 
tern de reduzir ainda mais o seu nfvel de vida, ja hoje insuficiente em termos 
da satisfa<;:ao de necessidades basicas. Para o processo de redemocratiza<;:ao 
do Brasil, as perspectivas sombrias do desenvolvimento econ6mico significam 
um sinal pouco prometedor. Mas fica a esperan<;:a de que, de um certo modo, 
a situa<;:ao actual esteja a esconder outra, mais favoravel. Um retrocesso 
autoritario teria um custo social e politico tao alto que ninguem pode sequer 
imaginar esse desfecho. Talvez valha a pena relembrar que nao hci nenhum 
meio de voltar atras e que nao se resolveria nada ao tenta-lo. 
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