
A FEA e a USP respeitam os direitos autorais deste trabalho. Nós acreditamos 
que a melhor proteção contra o uso ilegítimo deste texto é a publicação Online. Além de 
preservar o conteúdo motiva-nos oferecer à sociedade o conhecimento produzido no 
âmbito da universidade pública e dar publicidade ao esforço do pesquisador. Entretanto, 
caso não seja do interesse do autor manter o documento online, pedimos compreensão 
em relação à iniciativa e o contato pelo e-mail bibfea@usp.br para que possamos tomar 
as providências cabíveis (remoção da tese ou dissertação da BDTD).

mailto:bibfea@usp.br


UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAQAO E CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

OS FLUXOS DE CAP1TAIS EXTERNOS PARA O BRASIL E SEUS

DETERMINANTES: UMA ANALISE DO PERIODO 1970-95

ALUNA: KATHERINE HENNINGS

ORIENTADOR: Prof. Dr. MAURICIO BARATA DE PAULA PINTO

Tese apresentada a Faculdade de

Economia, Administrapao e Contabilidade

Paulo para

titulo Doutorobten^ao do de em

Economia.

SAO PAULO
1996

hi - usp - m 
S’C Wsxw e Pik. IJcniMs 
Kill Of RiHlo/P?/®

da Universidade de Sao



iii

A
Silvia, Gerd e Vinfcius

ii
3

1

F= S egg 
-------

<a *”:

co s 
CO i

I ’



AGRADECIMENTOS

v

A elaboragao de uma tese e uma oportunidade impar de reconhecimento de 
seus prdprios limites na busca por um conhecimento que se consolida gradualmente. 
Neste caminho encontramos muitas pessoas, com papeis importantes em nosso 
desenvolvimento intelectual e pessoal. Nesse sentido, agradego profundamente a meu 
orientador, Prof. Dr. Mauricio Barata de Paula Pinto. Sua leitura minuciosa e seus 
questionamentos levaram sempre a um aprofundamento das questdes e certamente 
influiram na consistencia deste trabalho.

Fundamentals tambem para a conclusao desse estudo foram os Prof. Dr. Simao 
Davi Silber, Prof. Dr. Decio Katsushigue Kadota, Prof. Dr. Paulo de Tarso Presgrave 
Leite Soares, Prof. Dr. Jose Roberto Novaes de Almeida e Prof. Dr. Reinaldo Gongalves, 
com seus coment&rios construtivos, suas sugestoes e sua compreensao das minhas 
limitagoes.

Nao posso esquecer o exemplo e o incentive permanentes do Prof. Dr. Roberto 
Bras Mattos Macedo ao longo do periodo de realizagao dos creditos, a quern serei 
sempre grata.

Agradego tambem o apoio recebido do Programa de Pds-Graduagao do Banco 
Central do Brasil, que viabilizou minha dedicagao integral a elaboragao da tese. No 
Institute Paranaense de Desenvolvimento Economic© e Social - IPARDES, na 
Universidade Federal do Parand e na Faculdade Catolica de Administragao e 
Economia, encontrei ambientes de trabalho que me instigaram a buscar essa 
qualificagao e apoio a esse projeto.

Nessas instituigdes algumas pessoas foram especialmente importantes para o 
desenvolvimento dos estudos, por meio de seu incentive ou fomecimento de 
informagdes, como Mariano Matos Macedo, Carlos Arthur Krieger Passos, Paulo Mello 
Garcias, Altamir Lopes, Marcio Cartier, Renato Gerheim, Luiz Sampaio Malan, Luiz 
Carlos Viana, Silvane Matte, Manoel Abadia Telles, Walmir Sodre da Mota, Silvio Carlos 
do Amaral e Silva, Paulo Roberto Trivelino, Carmiranda Campos, Roberto Kusel, Maria 
do Carmo Feres, Inez AraCijo, Francisco de Moura Carvalho Neto, Gercy Brasil Cardoso 
Lima, Leticia Castilho, Francisco Vitalino e meus colegas da COPEC e do DEPEC.

A Luiz Eduardo Manhaes, da Comissao de Valores Mobili&rios, e ao Dr. Carlos 
Almeida, da Secretaria da Receita Federal, que me auxiliaram com informagdes, sou 
muito grata.

Agradego tambem a Valeria Lourengao, que com sua calma e firmeza sempre 
me lembrava das datas fatais e que este trabalho precisava ser terminado.



vi

As pessoas mais proximas, de cuja companhia tive que me privar para concluir 
os trabalhos agradego a compreensao e o apoio, como & minha irma Kristine e meus 
amigos Eduardo, Leda Cecilia, Katia, Carla, Alberto, Maria Lucia, Maria Helena, Miriam, 
Selma Simone, Sonia, Neyde, Osir, Vera e Vfinia.

Agradego em especial a Sergio Ishikawa, que ao longo desses anos sempre 
acreditou que um dia esse estudo seria completado, a Antonia Schwinden, que foi um 
grande presente nesse trecho do caminho, a meus pais, que me ensinaram a buscar 

com todas as forgas os sonhos, e a meu marido Vinicius, cujo carinho, apoio, 
companheirismo e confianga me deram tranquilidade suficiente para chegar ao final.

Importante mencionar que as imperfeigbes do trabalho final sao de minha inteira 
e exclusiva responsabilidade.



SUMARIO

LI STA DE TABELAS xi

LISTA DE QUADROS XIII

LISTA DE ANEXOS XV

INTRODUQAO 1

1 A EVOLUQAO DA ECONOMIA BRASILEIRA E O ESTIMULO AO

AFLUXO DE CAPITAIS EXTERNOS 7

ESTRANGEIROS NO POS-GUERRA ATE 1956 10

1.2 A ATRAQAO DO CAPITAL EXTERNO COMO POLITICA DELIBERADA DO

22PLANO DE METAS 

1.3 AS INCERTEZAS DO INICIO DA DECADA DE 60 E A CONTRAQAO DOS

29FLUXOS DE INVEST! MENTO 

1.4 A REAPROXIMAQAO ENTRE O BRASIL E O CAPITAL INTERNACIONAL 35

1.5 MUDANQAS DE REGRAS E A REDUQAO DOS AFLUXOS DE CAPITAIS 54

1.6 O CRESCIMENTO DO INFLUXO DE RECURSOS E A ADMINISTRAQAO

63DESSES CAPITAIS 

1.7 CONCLUSOES 73

2 CLASSIFICAQAO DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS E HIPOTESES

77SOBRE SUAS SENSIBILIDADES 

2.1 CLASSIFICAQAO DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS 80

872.2 SOBRE A SENSIBILIDADE DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS 

2.3 OBSERVAQdES FINAIS 91

vii

1.1 A INDUSTRIALIZAQAO BRASILEIRA E OS FLUXOS DE CAPITAIS



3 ABORDAGENS TEORICAS DO MOVIMENTO INTERNACIONAL DE

CAPITAIS E O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PARA A

ANALISE DOS CAPITAIS ESTRANGEIROS PARA O BRASIL 93

953.1 ABORDAGENS TEORICAS 

953.1.1 A ABORDAGEM DOS FLUXOS 

3.1.2 A ABORDAGEM DOS ESTOQUES E A TEORIA DE DECISAO DE

99PORTFOLIO 

1073.1.3 UMA ANALISE DE EQUILIBRIO GERAL DO MOVIMENTO DE CAPITAIS .

1143.1.4 A ESCOLHA DO ENFOQUE 

1163.2 UM MODELO DE PORTFOLIO 

1203.2.1 O MODELO BASICO 

1253.2.2 UM MODELO DE PORTFOLIO MAIS ABRANGENTE 

1293.2.3 UM MODELO GERAL 

3.3 MODELOS PARA A ANALISE DOS FLUXOS DE CAPITAIS EXTERNOS PARA

134O BRASIL 

3.3.1 UM MODELO PARA OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS NO

135BRASIL 

1413.3.2 UM MODELO PARA OS INVESTIMENTOS DE PORTFOLIO NO BRASIL

3.3.3 UM MODELO PARA OS FLUXOS DE CREDIT© PARA O BRASll 149

1583.4 RESUMO 

4 UMA ANALISE ECONOMETRICA DOS FLUXOS DE CAPITAIS

161ESTRANGEIROS AO BRASIL 

4.1 UMA ESTIMATIVA PARA OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS

164NO BRASIL 

1644.1.1 A EQUAQAO DE ESTIMAQAO 

1694.1.2 OS RESULTADOS DA REGRESSAO 
1724.2 UMA ESTIMATIVA PARA OS INVESTIMENTOS EM PORTFOLIO NO BRASIL

1724.2.1 A EQUAQAO DE ESTIMAQAO 

viii



4.2.2 OS RESULTADOS DA REGRESSAO 177

4.3 ESTIMATIVAS PARA OS CREDITOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS

CONCEDIDOS AO BRASIL 179
4.3.1 AS EQUAQOES DE ESTIMAQAO 179

4.3.2 OS RESULTADOS DAS REGRESSOES 193

4.4 CONCLUSOES 200

5 ANALISE DAS POLITICAS BRASILEIRAS VOLTADAS PARA O

CAPITAL ESTRANGEIRO 203

5.1 O PERIODO DE 1970 A 1982: A PREDOMINANCE DO FLUXO DE

EMPRESTIMOS 206

5.2 O PERIODO IMPASSE NO PADRAOODE DE1983 A 1989:

221FINANCIAMENTO 

5.3 O PERIODO DE 1990 A 1995: A EMERGENCE DO CAPITAL DE

229PORTFOLIO 

5.4 CONSIDERAQOES FINAIS 240

6 CONCLUSOES 243

251ANEXOS 

ANEXO I - DEFINIQAO E MENSURAQAO DAS VARIAVEIS 253

ANEXO II - SERIES ESTATISTICAS 331

341BIBLIOGRAFIA 

ix



LISTA DE TABELAS

EMPRESTIMOSINVESTIMENTOS DIRETOS,ESTRANGEIROS1.1 E

FINANCIAMENTOS, 1947-64 17

1.2 TAXA DE CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO, TAXA DE

INFLAQAO, SALDO DA BALANQA COMERCIAL E SALDO EM

TRANSAQOES CORRENTES, 1949-95 28

EMPRESTIMOSINVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS,1.3 E

FINANCIAMENTOS, 1964-95 39

1.4 INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS, POR MODALIDADE,

1970-95 59

691.5 FLUXOS DE CAPITAIS DE PORTFOLIO, 1973-95 

4.1 ESTIMATIVAS DA EQUAQAO PARA O ESTOQUE DE INVESTIMENTOS

170ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL 

4.2 ESTIMATIVAS DA EQUAQAO PARA O ESTOQUE DE CAPITAL NA

CARTEIRA DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS NO BRASIL . 176

4.3 ESTIMATIVAS DAS EQUAQOES PARA A DIVIDA EXTERNA EM MOEDA

192ESTRANG El RA 

4.4 ESTIMATIVAS DAS ELASTICIDADES DAS EQUAQOES PARA O

ESTOQUE DE EMPRESTIMOS EXTERNOS EM MOEDA 194

4.5 COMPARAQAO DAS ELASTICIDADES ESTIMADAS DOS CAPITAIS

200INTERNACIONAIS 

5.1 FLUXOS DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS AO BRASIL,

207POR MODALIDADE, E ESTOQUE DESSE CAPITAL EXTERNO, 1970-95

5.2 TAXA DE RETORNO MEDIA DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

TAXA DE RETORNODIRETOS NO BRASIL, ESPERADA DOS

xi



VARIANCIAINVESTIMENTOS DIRETOS NO DA

CRESCIMENTO REAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO DO BRASIL E

PAISES INDICE PRODUTODOS INDUSTRIALIZADOS, DO

INDUSTRIAL DOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, 1970-95 209

5.3 FLUXO ANUAL DE CREDITO AO BRASIL, POR MODALIDADE,

214AMORTIZAQOES E DESPESAS COM JUROS, 1970-95 

2165.4 FLUXOS DE CAPITAL DE PORTFOLIO PARA O BRASIL, 1973-95

219

5.6 INFLUXO DE CREDITOS AUTONOMOS, REPASSES, CUSTO INTERNO

DOS RECURSOS, TAXA DE JUROS INTERNACIONAL, VARIANCIAS

DA DESVALORIZAQAO REAL DO CAMBIO E DA TAXA DE INFLAQAO,

RESERVAS INTERNACIONAIS, CRESCIMENTO REAL DO PRODUTO

INTERNO BRUTO NO BRASIL E INDICE DO PRODUTO INDUSTRIAL

DOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, 1980-95 223

5.7 INGRESSO DE CAPITAIS DE CREDITO, POR MODALIDADE, 1990-95 231

5.8 FLUXOS DE CAPITAIS DE PORTFOLIO NO BRASIL, TAXA DE

RETORNO ESPERADA DOS INVESTIMENTOS DE PORTFOLIO NO

BRASIL E NO EXTERIOR, VARIANCIA DO INDICE DA TAXA DE

CAMBIO REAL E TAXA DE INFLAQAO NO BRASIL, DEZEMBRO DE

2371993 A DEZEMBRO DE 1995 

xii

5.5 PRAZO MEDIO DAS OPERAQOES DE EMPRESTIMOS EM MOEDA E

DOS SALDOS DA DIVIDA EXTERNA REGISTRADA, 1971-94 ...

EXTERIOR,

DESVALORIZAQAO REAL DA TAXA DE CAMBIO NO BRASIL,



LISTA DE QUADROS

2.1 CLASSIFICAQAO DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS 81

2.2 SENSIBILIDADE DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS A DIVERSOS FA-

TORES 88

xiii



LISTA DE ANEXOS

ANEXO I - DEFINIQAO E MENSURAQAO DAS VARIAVEIS 253

1 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO 256

1.1 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO EM MOEDA 256

1.2 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO EM BENS 259

1.3 INVESTIMENTO ATRAVES DE CONVERSAO DE CREDITOS 259

1.4 REINVESTIMENTOS ESTRANGEIROS 260

1.5 REPATRIAQAO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS 261

1.6 ESTOQUE DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS 262

1.7 A TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO NO

BRASIL 263

1.7.1 DESVALORIZAQAO ESPERADA DA TAXA DE CAMBIO 269

1.7.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS 269

1.8 TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO NO

276EXTERIOR 

2771.9 DESEMPENHO DA ECONOMIA RECEPTORA 

1.10 DISPONIBILIDADE INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA INVESTIMEN-

278TOS DI RETOS 

2791.11 RISCO DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS 

2811.12 OUTROS ASPECTOS 

1.12.1 OS ESTIMULOS A CONVERSAO DA DIVIDA EXTERNA EM INVESTI-

281MENTOS 

1.12.2 A INSTABILIDADE ECONOMICA PROVOCADA PELA ACELERAQAO DA

INFLAQAO E PELOS PLANOS DE ESTABILIZAQAO DE PREQOS . 284

1.12.3 A SUSPENSAO DAS REMESSAS DE PAGAMENTOS DE JUROS E

PRINCIPAL AO EXTERIOR 285

XV



2862 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM PORTFOLIO 

2892.1 TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO EM PORTFOLIO NO BRASIL .

2.1.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS E ESTIMULOS AO INFLUXO DE CAPITAIS DE

292PORTFOLIO 

2972.2 TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO EM PORTFOLIO NO EXTERIOR

2982.3 RISCOS DO INVESTIMENTO EM PORTFOLIO NO BRASIL 

3002.4 OUTROS ASPECTOS 

3 OPERAQOES DE CREDITO 301

3.1 GUSTO INTERNO DA CAPTAQAO DE CREDITO 305

3.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS 306

3.3 DEPOSITOS COMPULSORIOS E DEPCSITOS VOLUNTARIOS 310

3.4 TAXA DE RETORNO DA CONCESSAO DE CREDITO AO RESTO DO

319MUNDO 

3193.5 RISCO CAMBIAL 

3203.6 RISCO DE SOBERANIA 

3263.7 OUTROS ASPECTOS 

3.7.1 A POLITICA DE RESTRIQAO AO CREDITO INTERNO E AS PRESSOES

GOVERNAMENTAIS PARA A CAPTAQAO DE CREDITO EXTERNO .. 326

3.7.2 O CRESCIMENTO DA PRODUQAO NACIONAL 327

3.8 DISPONIBILIDADE INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA EMPRESTIMOS

328E ANANCIAMENTOS 

3.9 DIVIDA EXTERNA 328

3.10 PRAZO MEDIO DAS OPERAQOES DE CREDITO 330

ANEXO II - SERIES ESTATISTICAS 331

1 DADOS PRIMARIOS UTILIZADOS NA REGRESSAO DA EQUAQAO

PARA O ESTOQUE DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS,

3331975-95 

xvi



2 DADOS PRIMARIOS UTILIZADOS NA REGRESSAO DA EQUAQAO

PARA O ESTOQUE DE ATIVOS NA CARTEIRA DOS INVESTIDORES

INSTITUCIONAIS ESTRANGEIROS, JAN. 1994-DEZ. 1995 334

3 DADOS PRIMARIOS UTILIZADOS NA REGRESSAO DA EQUAQAO

PARA O ESTOQUE DE DIVIDA EXTERNA EM MOEDA, 1975-82 335

4 DADOS PRIMARIOS UTILIZADOS NA REGRESSAO DA EQUAQAO

PARA O ESTOQUE DE DIVIDA EXTERNA EM MOEDA, 1983-88 . 336

HISTORICA5 SERIE DOS INVESTI MENTOSREGISTROS DE

ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL, 1900-46 337

HISTORICA6 SERIE DOS REGISTROS INVESTIMENTOSDE

ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL, 1947-95 338

7 SERIE HISTORICA DOS INGRESSOS LIQUIDOS DE INVESTIMENTOS

ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL, 1957-95 339

xvii



RESUMO

xix

Este estudo tem como objetivo analisar os fluxos de capitals externos para o pals e 
contribuir na busca de seus determinantes. Em fungao das diferentes naturezas que 
esses capitals possuem, foram desagregados e classificados em investimentos 
estrangeiros diretos, credito e investimentos de portfolio. Partindo da otica dos 
cedentes dos recursos e fundamentados na abordagem dos estoques, conjugada a 
teoria de decisao de portfolio de Markowitz e Tobin, as hipoteses formuladas a respeito 
da sensibilidade desses capitals a fatores da economia interna e externa foram 
testadas. Os resultados demonstram a maior sensibilidade dos investimentos 
estrangeiros diretos e do credito ao crescimento da economia, enquanto os 
investimentos de portfolio mostraram-se expressivamente mais senslveis a taxa de 
retorno oferecida pelo pals. As sensibilidades desiguais sugerem que a economia pode 
recorrer a modalidades diferentes de capital externo em cada momento, influenciando 
o influxo do capital desejado pela criagao de condigdes que lhe sejam mais atraentes. 
A avaliagao das pollticas economicas adotadas pelo governo brasileiro indicaram a 
opgao pelo capital de credito na maior parte do periodo, promovendo-se uma alteragao 
na composigao do fluxo de capitals apenas nos anos recentes, influenciando mais 
intensamente o influxo de capitals de portfolio.



ABSTRACT

xxi

This study aims at analysing the foreign capital flows to the country and contributing to 
the search of its determinants. Due to the different natures these capital have, they were 
divided and classified into foreign direct investments, portfolio investments and credit. 
The hypothesis formulated on these capitals’ sensitiveness on internal and external 
economic factors, were tested from the investor point of view and based on the stock 
approach, jointed to Markowitz and Tobin portfolio decision theory. The results show 
that foreign direct investments and credit were more sensitive to economic growth, while 
the portfolio investments were significantly more sensitive to the return rate offered by 
the country. The uneven sensitiveness suggest that economy may make use of different 
types of external capital for different occasions, thus influencing the desired capitals 
inflow through creating conditions which are more attractive. The economic policies 
adopted by the Brazilian Government are, most of the time, directed to an option for the 
credit inflows, thus, just recently, causing a change in capital flow compositions, 
influencing more intensely the portfolio capital inflow.



INTRODUQAO

O crescimento da economia brasileira deu-se fortemente vinculado a

recursos

externos eram buscados para elevar a capacidade de importer do pais, visando

viabilizar o processo de industrializagao.

A capacidade de importar, definida como a soma algebrica das

exportagoes, do saldo liquido das vendas de ativos no exterior e dos

rendimentos liquidos recebidos do exterior, todos medidos em termos de pregos

dos importados, exerceu um duplo papel na industrializagao brasileira. Em um

primeiro momenta, a reduzida capacidade de suprir no exterior parte da

demanda domestica estimulou a constituigao no pais de industries subsfrtutivas.

Em um segundo momenta, porem, uma elevada capacidade de importar fazia-

se necessaria para sancionar as aquisigoes de bens de capital, materias-primas

e insumos que sustentariam a continuidade da industrializagao.

Assim, a medida que as exportagoes nao permitiam as importagoes

necessarias para o crescimento pretendido da economia brasileira e que o

correntes, o deficit necessario.

A analise macroeconomica das limitagoes para a continuidade do

buscasse recursos no exterior. O movimento intemacional de capitais pode ser

compreendido tambem a partir de outras analises sobre os efeitos que provoca

nas economias receptoras e remetentes.

saldo negative da conta de servigos comprimia ainda mais a capacidade de 

importar, o recebimento liquido de capitais estrangeiros contribuia para o

processo de industrializagao nao e a unica a oferecer justificativa para que uma 

economia menos desenvolvida, com escassez de capital, como a brasileira,

habilidade de atrair poupanga externa. Isso ocorreu porque os

crescimento da economia brasileira, quando financiava, em transagbes
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vantagens com o movimento de capitals, e o detentor do capital consegue, na

elevagao de sua rentabilidade, o estfmulo ao seu deslocamento para as

economies em que ha escassez do recurso.

capital, portanto, uma distribuigao da renda em favor dos trabalhadores. Nos

paises investidores

disponibilidade de capital, a produtividade marginal desse fator aumentara,

Considerando-se a intertemporalidade do consumo, verifica-se que o

recebimento de capitals externos permite as economias optarem por situagoes

de maior consumo presente e future. Em um contexto de autarquia, elas

em um aumento no produto e na renda da economia receptora, decorrente da 

maior disponibilidade de capital. Mas o pais investidor tambem tera sua renda

Do ponto de vista estatico, o deslocamento de capital de economias em 

que este fator de produgao seja abundante para outras onde e escasso resulta

Esse fluxo de capital’s provoca tambem mudangas na distribuigao da 

renda entre trabalhadores e capitalistas, uma vez que altera a proporgao relativa

dispoem apenas de sua dotagao inicial de fatores e decidem a proporgao de 

consumo presente e futuro com base em sua curva de possibilidades de 

produgao intertemporal e sua curva de indiferenga, que reflete sua preferencia 

por presente ou futuro. O equilibrio da produgao e do consumo de bens entre o 

presente e o futuro indica o prego relative dos bens futures em termos de bens 

desse pais, no presente. A abertura da economia vira coloca-la em contato com 

outras que possuem preferencia intertemporal diversa, permitindo o consumo

do uso de fatores e, portanto, sua produtividade marginal, caso se admita o 

pleno emprego. Nas economias receptoras, por exemplo, havera uma elevagao 

na produtividade marginal do trabalho e redugao da produtividade marginal do

reduzindo-se a produtividade do trabalho com a distribuigao de renda 

alterando-se a favor do capital.

aumentada, mediante o recebimento da renda do capital resultante do 

investimento no exterior. Assim, as duas economias, recipients e investidora, tern

a tendencia e ocorrer o a menorinverse. Dada
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em proporpao diferente daquela que se produz, de modo a atingir um nivel de

satisfapao maior.

A questao da absorpao de tecnologia, juntamente com o recebimento de

a medida quecapitais estrangeiros, tambem se coloca,

receptoras tern reduzir defasagem tecnologicasua

relativamente aos paises com abundancia de capital. O resultado final, no

entanto, nao e predeterminado, pois ha que se considerar a adequapao da

tecnologia recebida a disponibilidade de fatores existentes no pais recipiente e

a possibilidade de ela inibir os avanpos tecnologicos nacionais.

O recebimento de capitais externos pode se dar de varias formas, por

meio de credito internacional, de investimentos estrangeiros diretos e de

investimentos de portfolio. Cada modalidade de fluxo possui caracteristicas

distintas no que diz respeito ao prazo de permanencia no pais receptor, controle

do retorno e riscos, alem de provocar efeitos diversos sobre a economia

receptora.

A maior parte dos estudos realizados sobre os fluxos de recursos

externos ao pais trata do capital de credito, da questao do endividamento e da

elaborapao de levantamentos a respeito da inserpao dos investimentos

sidoEssas questoes tern

examinadas usualmente pela btica do recebedor dos recursos.

Havendo interesse da economia em receber esses recursos, pelas razoes

descritas anteriormente, adquire relevo a limitada atenpao dispensada a busca

dos aspectos e fatores determinantes desses movimentos de capitais ao pais. A

compreensao desse assunto e fundamental na tentativa de tornar o pais mais

atraente aos investidores e credores internacionais.

Este estudo foi elaborado com o objetivo de analisar os diferentes fluxos

de recursos externos recebidos pelo Brasil entre 1970 e 1995 e colaborar na

busca dos determinantes desses movimentos.

as economias

estrangeiros diretos na economia brasileira.

a expectativa de
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encontrar os aspectos influentes na determinagao das inversoes diretas, dos

investimentos de portfolio e da concessao de credito.

A otica de analise e a do cedente dos recursos, que avalia a economia

receptora, a postura do governo dessa economia e as medidas adotadas para

estimular os influxes ou inibi-los. Na analise dos creditos, tambem foi dispensada

perfeitamente elastica ao nlvel da taxa de juros interna.

Nao foram examinadas pollticas economicas especificas dos paises

desenvolvidos, principals cedentes de capitals ao pals, relativamente as saldas

de capitals de suas economias. Assumiu-se que poucos paises adotaram

medidas nesse sentido e, quando isso ocorreu, as restrigoes desses paises

foram compensadas pelos fluxos dos demais. Isso significa que nao foi dado um

tratamento individualizado aos cedentes dos recursos, tendo sido considerados

como um unico investidor ou credor internacional.

A abordagem tedrica que fundamenta as analises e a Teoria de Estoques

conjugada a Teoria de Decisao de Portfolio de Markowitz e Tobin. Assim, os

investidores, credores e tomadores de recursos sao individuos avessos ao risco

que procuram distribuir sua carteira de ativos, ou obrigagdes, de modo a

maximizar sua utilidade.

O trabalho esta dividido em seis capitulos. No primeiro, avaliam-se as

atitudes do governo e da economia diante do capital estrangeiro, ao longo do

periodo entre o p6s-guerra ate 1995. Procurou-se identificar, a partir das

medidas economicas adotadas e do tratamento legal dispensado aos recursos

externos, o comportamento predominante e as mudangas de postura do

governo, assim como a possibilidade de haver preferencia revelada, ou

atengao ao comportamento dos tomadores de recursos, uma vez que se admitiu 

como hipotese que a oferta nacional de tltulos de dlvida externa nao e

a permitir uma analise 

individualizada para cada modalidade de capital. Dessa forma, procurou-se

O trabalho foi desenvolvido de modo
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implfcita, por alguma das formas de capital. Buscou-se tambem determinar as

seu controle, destinapao dos recursos, taxa de retorno, risco e prazo de

permanencia no pais receptor. Essa classificapao busca apreender a natureza

de cada urn dos fluxos, admitindo-se que essa natureza influi na sensibilidade

dos recursos aos diversos fatores de atrapao e de inibipao que definem a

alocapao do capital em determinada economia.

Nesse sentido foram formuladas hipotese sobre o grau de sensibilidade

de cada modalidade de capital aos fatores que os influenciam. Dentre eles

destacam-se a taxa de retorno esperada no pais e no exterior, as variaveis

indicadoras do risco do investimento e a disponibilidade internacional de

recursos.

capitulo

usualmente empregadas no tratamento de movimentos intemacionais de

capitals: a de fluxos, a de estoques e um modelo de equilibrio geral do

movimento de capitals, o de Koury e Porter, formulado em 1974. Em seguida e

capitulo. Desses modelos especfficos emergem as equapoes que serao

estimadas empiricamente no capitulo seguinte.

Assim sendo, no quarto capitulo sao apresentados e interpretados os

resultados das estimapoes e dos testes de hipoteses. As estimativas sao

realizadas cobrindo periodos diferentes para cada fluxo, em funpao da

disponibilidade de dados. As estatfsticas utilizadas nesta etapa estao descritas,

elaborado um modelo geral, que sera a base para os modelos teoricos 

especfficos a cada modalidade de capital desenvolvidos na terceira parte do

em termos de definipao e criterios de mensurapao, no Anexo I, enquanto as 

series estao apresentadas no Anexo II. Os resultados das regressdes permitem 

avaliar as hipotese formuladas no segundo capitulo, quanto a sensibilidade dos

expectativas do governo a respeito de cada modalidade de recurso externo.

No capitulo seguinte, os capitals externos sao classificados em termos de

No terceiro sao apresentadas as abordagens tedricas
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Finalmente, no quinto capitulo, as politicas do governo relativamente aos

estrangeiros sensibilidadessao aval! ad as dastermosrecursos em

demonstradas pelos capitals e da trajetdria dos fluxos, entre 1970 e 1995.

No ultimo capitulo sao apresentadas as conclusoes gerais do trabalho e

politica brasileira de capitals

estrangeiros.

capitals aos fatores selecionados, e inferir politicas de atragao de recursos 

internacionais ao pais.

tecidas algumas consideragoes sobre a
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CAPITULO 1

A EVOLUQAO DA ECONOMIA BRASILEIRA E O ESTIMULO AO AFLUXO DE

CAPITAIS EXTERNOS

Este capitulo tem como objetivo avaliar as mudangas de atitude do

governo brasileiro e da economia diante do capital estrangeiro, buscando

determinar seu comportamento predominante, verificar se houve opgao pelo

recebimento de um tipo especifico de capital e, quando possivel, suas

expectativas relativamente aos efeitos desses recursos na economia interna.

adotadas pelo governo no que tange as politicas comercial e cambial. Em

alguns momentos declaragoes de governantes tambem foram utilizadas como

sistematico, uma vez que a pesquisa e a analise do discurso dos governantes

estao alem do escopo deste estudo.

A analise inicia-se no P6s - Segunda Guerra e estende-se ate 1995.

Sendo um periodo bastante longo, compreende diversos governos com atitudes

distintas relativamente aos capitals externos. Fez-se uso, entao, das alteragdes

identificadas na postura dos governos, quanto ci captagao e recebimento de

capitals estrangeiros, para dividir o periodo total em seis subperiodos.

Assim, o primeiro cobre os anos apds a Segunda Guerra Mundial, de 

1946 a 1956. O segundo subperiodo compreende a implantagao do Plano de

Para tanto, foram examinadas as principal’s medidas economicas

indicatives da postura do governo. Este procedimento nao foi, porem,
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Metas, de 1957 a 1960. O terceiro cobre os primeiros anos da decada de 60 ate 

o golpe militar em 1964. O quarto inicia-se apos o golpe militar, estendendo-se 

ate 1982. O quinto e constituido pelos anos de 1983 a 1989, periodo de 

frequentes suspensoes nas remessas de pagamentos a parte dos credores. 

Finalmente, os primeiros anos da decada de 90, compbem o ultimo periodo.

1 Pedro S. Malan, Regis Bonelli, Marcelo de P. Abreu e Jose Eduardo de C. Pereira, Polltica 
Econdmica Externa e Industrializagao no Brasil (1939/52) (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1977), 16, 
22-36 e Sergio Besserman Vianna, A Polltica Economica no Segundo Governo Vargas (1951- 
1954) (Rio de Janeiro: BNDES, 1987), 19-27, 35-36 discutem as necessidades dos governos de 
financiamentos externos para viabilizarem seus projetos.

1.1 A INDUSTRIALIZAQAO BRASILEIRA E OS FLUXOS DE CAPITAIS 

ESTRANGEIROS NO POS-GUERRA ATE 1956

o que nao 

significava, porem, abdicar da absorgao de capitais externos. Pelo contrario, 

recursos financeiros internacionais eram necessaries para financiar a infra- 

estrutura para a instalagao das industrias.1

A industrializagao brasileira nesse periodo ocorreu em um contexto de 

busca do equilibrio do balango de pagamentos. As limitagoes a capacidade de 

suprir, atraves do mercado internacional, a demanda nao atendida pela oferta 

interna estimularam a adogao de medidas restritivas as importagoes, que por 

sua vez instigaram o process© de industrializagao por substituigao de 

importagoes. Esta industrializagao, a medida que buscava criar um parque 

produtivo domestico complete, tinha um cunho nacionalista,

Important© enfatizar que os limites de cada subperiodo foram 

estabelecidos na tentativa de organizar a exposigao. As dificuldades em 

determinar uma inflexao no comportamento dos governos permearam essa 

periodizagao. Isso significa que outros cortes poderiam ser propostos, mas 

acredito que estariam proximos aos aqui definidos.
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importantes, cuja produpao interna substituiria as importances, ou a definipao do

papel a ser assumido pelos agentes economicos no processo visando a

desempenhado pelo capital estrangeiro, embora sua participapao fosse

O capital externo era percebido pelos dirigentes como uma fonte de

financiamento das importances acelerador do dee como processo

industrializapao. A expectativa era de que a obtenpao de credito internacional

produtivo e financiasse as obras para a eliminapao dos estrangulamentos da

infra-estrutura, colaborando dessa forma com a elevapao da capacidade de

importapao e com o crescimento da economia.4 Ja a participapao do capital

externo na industrializapao mediante a instalapao de empresas no pais, ainda

que nao planejada, terminou por ser incentivada atraves da criapao de

condipbes especificas de elevado retorno e redupao do risco.

3 O governo brasileiro vinha propondo insistentemente um programa de reequipamento e 
expansao de setores de infra-estrutura bdsica desde o final da Guerra, pleiteando financiamento 
externo para sua execupao. Ver declaragoes a respeito em Malan et al., Polftica Economica 
Externa, 28-33 e Vianna, Polftica Economica no Segundo Governo Vargas, 25-26, 35.

desejada.3

previamente planejada.2

4 Ver a esse propbsito declaragoes de membros de elevado escalao do governo em Malan 
et al., Polftica Econdmica Externa, 22-112.

industrializapao. Assim, nao houve tambem a definipao previa do papel a ser

2 O apoio a industria ao longo do Governo Dutra nao ocorreu de forma "inteiramente’ 
intencional, emergindo como resfduo das polfticas internas de controle do desequilibrio do 
balance de pagamentos. No segundo Governo Vargas a prioridade foi dada aos programas de 
infra-estrutura, com uma otica de reaparelhamento, mais do que alavancar e direcionar o 
processo industrializante. Ver a esse propdsito Carlos Lessa, Quinze Anos de Polftica 
Economica, 4s ed. (Sao Paulo: Brasiliense, 1983), 11-12 e Vianna, Polftica Economica no 
Segundo Governo Vargas, 35.

viabilizasse as aquisipbes externas necessarias a constituipao do parque

Nessa fase a industrializapao nao se deu de forma organizada e

Nao houve a determinapao dos setores mais



12

As politicas relativamenteeconbmicas adotadas aos recursos

estrangeiros nao indicavam uma opgao forte entre os capitals de risco ou de

credito. Como nao havia sido previamente definido um papel aos agentes

economicos, setor privado nacional, setor privado estrangeiro e Estado, nao foi

determinada uma prioridade entre as formas de influxo de capital. O importante

era que o capital afluisse para diminuir as dificuldades impostas pela limitagao

O interesse do governo em atrair poupanga externa pode ser percebido

na nao discriminagao do investimento estrangeiro relativamente ao capital

nacional, nos estimulos cambiais ao ingresso de recursos e a operacionalizagao

das transagoes com o exterior e na criagao das Comissdes Mistas Brasil -

Estados Unidos, de 1948 e de 1950.6

A indiferenga entre empresas de capital estrangeiro e de capital nacional

manifestou-se principalmente quando da avaliagao da produgao interna para a

determinagao das importagoes dispensaveis e as essenciais. A importancia

desse tratamento igualitario decorria das restrigoes impostas as importagoes

consideradas nao essenciais a partir de 1947. Isso porque essas restrigoes

dificultavam expressivamente, quando nao impediam, a aquisigao externa dos

bens cuja produgao interna era considerada satisfatoria ou era julgada pouco

importante para o crescimento da economia, como os bens de consume e bens

de luxo. Assim, eram erguidas barreiras que impediam a exposigao dessas

6 A comissao constituida em 1948 tinha a denominagao formal de Comissao Tdcnica Mista 
Brasil-Estados Unidos, sendo tambem conhecida como Missao Abbink, devido ao presidente da 
representagao norte-americana John Abbink. a comissao constituida em 1950 denominava-se 
formaimente Comissao Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Economic©.

da balanga comercial.5

5 Embora o governo brasileiro insistisse na reafirmagao de estreitos Iagos com os Estados 
Unidos e pressionasse para a concessao de creditos, Bulhoes, presidente da delegagao 
brasileira na Comissao Tdcnica Mista Brasil-Estados Unidos, observava que nao havia, “em 
principio, divergencia de opiniao sobre a conveniencia do afluxo de capitals estrangeiros para o 
aparelhamento do progresso econdmico do Brasil ... dada a falta de aparelhamento adequado 
nos diferentes setores da economia nacional" (Malan et al., Politica Econdmica Externa, 57).
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produgoes a concorrencia internacional, constituindo uma protegao que tornava

viaveis empreendimentos ineficientes e permitia um aumento da taxa de retorno.

Dessa forma, protegendo setores e tornando-os mais rentaveis, a politica

comercial determinava o processo de industrializagao, cuja evolugao se deu a

partir da substituigao das importagdes julgadas nao essenciais.

Tai politica encorajou investidores externos a constituirem empresas no

pais, da mesma forma que incentivou a instalagao de empresas com capital

nacional. O estimulo passou a ser ainda mais forte quando foi dispensada maior

atengao ao regulamento de similares na determinagao das importagdes a serem

restringidas.

Embora criada em 1890 e reformulada em 1911, a Lei dos Similares nao

foi Esse regulamento impunha barreiras as

importagdes dos produtores externos e limitava o acesso ao mercado brasileiro

de qualquer produto semelhante a um produzido internamente, ainda que nao

de mesma qualidade ou em quantidade suficiente.

Assim, as empresas de origem estrangeira ja instaladas no pais, ou que

optassem por faze-lo, teriam oportunidade de usufruir mercados protegidos e

nao correriam o risco de perder investimentos ja realizados na conquista de

consumidores.

O interesse no ingresso de capitals externos era acompanhado de um

relative temor quanto a sua saida. Assim, o govern© restringiu a repatriagao dos

investimentos externos realizados a 20% anuais do valor registrado e as

Embora essas restrigoes constituissem uma ameaga as repatriagoes, nao se

traduziram em limitagoes efetivas. Na maior parte do tempo essas limitagoes

8 Decreto-lei n2 9025, de 27.2.46.

7 O Decreto-lei n2 947 de 4.11.1890 teve nova regulamenta<?ao em 1911 e foi ativamente 
utilizado ate depois da I. Guerra Mundial, perdendo relevancia nos anos 30 e ate meados da 
decada de 40 (Malan et al., Politica Econdmica Externa, 372 ff).

continuamente aplicada.7

transferencias, a titulo de rendimentos e juros, a 8% ao ano do valor registrado.8
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investidores extemos como se fossem investimentos em moeda estrangeira, o

que aumentava a base sobre a qual se calculavam as remessas e elevava o

valor que poderia ser remetido. Apenas em 1952 este ultimo procedimento foi

proibido, embora tenha sido legalmente retomado em 1953. A atitude do

govemo em 1952 foi motivada pela relevancia das remessas ocorridas em 1951,

A eliminagao dos controles quantitativos das importagbes e a introdugao

de um sistema de leiloes de divisas para importagbes, em 1953, nao reduziram

necessidades da economia.10 Durante a maior parte do tempo em que o sistema

de leiloes de cambiais esteve em operagao, cerca de 50% das importagbes

total's foram feitas com as taxas de cambio sobretaxadas, consolidando, assim,

mercado as produgoes substitutivas, meio dopor
encarecimento relative das importagbes e concessao de subsidies para a

internagao de bens de capital e insumos.

Estimulos tambem foram dados ao investimento estrangeiro direto atraves

de subsidies cambiais. Quando da segmentagao do mercado de cambio, em

1953, e criagao do mercado livre, em paralelo ao oficial, a taxa nos dois

mercados era significativamente diferente. Com efeito, a sobrevalorizagao

provocada pela fixagao da taxa de cambio oficial em 1946, em ambiente de

inflagao, resultou em que a taxa livremente negociada entre as partes, do outro

foram anuladas, inicialmente pela aboligao desses percentuais e em seguida 

pela autorizagao do registro dos reinvestimentos de lucres obtidos no pais pelos

10 Instrugao n2 70, da Superintenddncia da Moeda e do Credito (SUMOC), e Lei n2 2145, 
ambas de 1953.

concomitante ao aprofundamento da crise cambial daquele ano.9

9 Os lucros e dividendos efetivamente remetidos em 1951 somaram USS 70 milhoes, 
enquanto entre 1947 e 1950 a mddia anual havia sido de USS 37,25 milhoes (Conjuntura 
Econdmica 26, n2 11, (1972), 90).

a protegao dada aos setores cuja produgao estivesse atendendo as

uma reserva de
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mercado, fosse bastante mais elevada.11 Neste contexto, o governo autorizou

que os investimentos diretos de 'especial interesse para a economia nacional*

pudessem ser ingressados pelo mercado de cambio de taxas livres e remetidos,

ate 10% ao ano, como rendimentos do capital registrado, pelo mercado da taxa

oficial. Esse substdio cambial elevava a rentabilidade dos investimentos, apesar

de os lucres excedentes serem cursados pelo mercado de cambio livre.

Houve uma tentativa, ainda que incipiente, de direcionamento dos

investimentos externos as areas de interesse do governo. Essas areas eram as

regioes subdesenvolvidas e a prestagao de servigos de utilidade publica. O

beneficio cambial concedido mediante a conversao dos recursos trazidos a taxa

de cambio de Cr$ 73,54/USS 1,00 e a remessa dos rendimentos ao cambio de

Cr$ 18,82/US$ 1,00,12 aparentemente nao foi um grande estimulo ao influxo de

investimentos, uma vez que menos de 10% do estoque de investimentos diretos

demais setores tendiam a trazer maiores ganhos. Ainda assim, foram ampliados

os criterios definidores dos capitals externos que teriam acesso ao beneficio da

remessa pela taxa oficial de cambio, elevando-se dessa forma tambem os

retornos desses setores.14

Alem a

importagao de maquinas e equipamentos a taxa oficial de cambio, o que, no

12 Cotagdes medias de 1955 (Conjuntura Economica 26, n2 11 (1972), 78).

externos conseguiu ser registrado como de 'especial interesse para a economia 

nacional'.13 E valido supor que as vantagens obtidas com investimentos nos

13 De acordo com Vianna, Polftica Econdmica no Segundo Governo Vargas, 86, em 31.12.55 
apenas US$ 162,6 milhdes de investimentos diretos conseguiram o registro especial, quando o 
estoque nesta data era de USS 1,8 bilhao, segundo estimativas da Conjuntura Econdmica 26, n2 
11 (1972), 90.

11 Em 1953 a taxa de cambio oficial era Cr$ 18,74 por USS 1,00 enquanto no mercado livre a 
taxa era de Cr$ 43,32 por USS 1,00 (Conjuntura Econdmica 26, n2 11 (1972), 78).

14 Instrugao n2 81 da SUMOC, de 22.12.53.

desses beneficios, facultava-se ao investidor estrangeiro
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Esse conjunto de medidas era considerado pelo empresariado nacional

como uma politica flagrantemente discriminatoria em relagao ao capital nacional.

Alem das medidas citadas, que se esperava estimulassem o influxo de

capitals externos, o crescimento da economia brasileira e o clima favoravel aos

investimentos deveriam constituir fatores atrativos, compensando as elevadas

taxas de inflagao e as restrigoes a investimentos em alguns setores.15 No

entanto, a observagao dos dados sugere que, ate 1954, o poder de atragao

desses fatores nao foi significative (tabela 1.1).

A analise dos dados deve ser feita, porem, levando-se em consideragao

No entanto, tomando-se os montantes dos investimentos diretos externos

realizados pelos Estados Unidos entre 1950-54 e lembrando que representavam

a quase totalidade dos investimentos estrangeiros diretos no mundo, verifica-se

que o Brasil recebeu 53% dos recursos destinados a America Latina e 17% do

Ate meados da decada de 50 vigorava uma escassez generalizada de 

capitals no mercado internacional. Essa situagao era provocada principalmente 

pela elevada demanda por recursos externos, exercida pelas economias 

diretamente envolvidas na guerra, e pela legislagao restritiva dos Estados 

Unidos, principal detentor de capitals no periodo, sobre a movimentagao 

internacional de recursos financeiros. Isso explicaria, parcialmente, os reduzidos 

fluxos de investimentos estrangeiros diretos ao Brasil.

entanto, sb era autorizado caso se processasse como importagao sem cobertura 

cambial. Essa limitagao, contudo, diminuia a vantagem oferecida.

outros aspectos como a conjuntura internacional, os acordos de recompra dos 

investimentos britanicos, os reinvestimentos e a politica cambial.

15 Entre 1948 e 1954 a taxa media anual de crescimento do produto real brasileiro foi de 
6,6%. Quanto as restrigoes aos investimentos, havia limitagoes a participagao de empresas com 
capital estrangeiro na mineragao e em algumas industrias essenciais e vigorava o monopolio 
estatal na exploragao e refino de petrbleo (Marcelo de Paiva Abreu, British Investment in Brazil: 
the Relevant Century: 1850-1950, Texto para Discussao n2 192 (Rio de Janeiro: PUC-RJ, 1988), 
24).
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realizado no mundo (34% caso se desconsidere o Canada, com quem aquele

pais possui relagoes muito especiais).16 Pode-se afirmar, entao, que o Brasil

recebeu uma parcela significative do fluxo disponivel.

Cutro aspecto a ser considerado refere-se a recompra pelo governo

brasileiro das ferrovias britanicas instaladas no pais. Estes valores foram

debitados nas estatisticas como desinvestimentos e atingiram soma superior a

USS 100 milhoes entre 1949 e 1954 (Vianna 1993, 66).

TABELA 1.1 - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS. 1947-64

ANOS
TOTAIS

16 Para dados mais detalhados ver Vianna, Politica Economica no Segundo Governo Vargas, 
65-67.

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

INVESTIMENTOS
LIQUIDOS v

55 
67 
44 
39 
63 
94 
60 
51
79 
139 
178 
128 
158 
138 
147 
132
87 
86

104 
22 
66 
17 
48 
31 

569 
305 
161 
221 
391 
593 
414 
494 
793 
562 
482 
403

24 
22 
28 
17 
20 
59 
83 
105 
100 
249 
354 
398 
435 
433 
533 
442 
295 
351

(Em USS Milhoes) 
IDESPESASCREDITO 

AUT0NOMO COM JUROS 
18 
28 
24 

29 
22 
26 
35 
51 
39 
69 
73 
61 
93 

118 
117 
121 
90 

133

CREDITO
DMDENDOS |BRUTO 2'

23
38
41
47
70
14
94
53
44
24
26
31
25
41
31
18

36
25
5
3
-4
9

22
11
43
89
143
110
124
99
108
69
30 
28

FONTE: Conjuntura Econdmica 26, n® 11 (1972): 90-92.
v Investimentos Ifquidos = recebimentos - repatriaqdes.
27 Credito bruto = capitals autdnomos + financiamentos compensatdrios.

REINVEST!- INVESTIMENTOS LUCROS E 
MENTOS

19
42
39
36
67
85
38
40
36
50
35
18
34
39
39
63
57
58
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Um terceiro aspecto e que dos dados do balango de pagamentos nao

constam os reinvestimentos realizados pelos investidores estrangeiros, pois nao

se trata de ingresso de divisas. A consideragao desses valores, no entanto,

deve ser realizada, uma vez que esses recursos poderiam ter sido remetidos ao

exterior sem restrigoes fortes, mas foram reaplicados no pais, constituindo-se

uma decisao de investimentos semelhante aquela que trouxe recursos do

exterior.

A verificagao dos montantes reinvestidos, expressivamente superiores ao

influxo de recursos novos, eleva o valor dos investimentos totais e demonstra o

interesse dos investidores externos, que ja participavam de empresas no pais,

em estenderem essa participagao (tabela 1.1).

A sobrevalorizagao cambial resultante da manutengao da taxa de cambio

fixa ate 1953, com uma inflagao interna acumulada de 115% entre 1948 e 1953 e

inflagao mais baixa nos parceiros comerciais, pode ser considerada como forte

estimulante das repatriagdes e remessas de lucres e dividendos, devido a
expectativa de desvalorizagao que incute a
estabilidade cambial nao tende a ser um fator inibidor dos investimentos a
medida proporciona vantagens compensatdrias. Alem disso,que a
segmentagao do mercado de cambio em 1953 e os diversos beneficios

concedidos aos investidores estrangeiros criavam situagoes nas quais eles

poderiam usufruir as diferentes cotagoes, de modo a elevarem seu rendimento,

conforme ja descrito. E, na hipbtese de o capital externo nao poder usufruir

desses subsidies, ingressaria e retornaria pelo mesmo mercado de taxas de

cambio livres, que deveria acompanhar a situagao do mercado. Assim,

argumenta-se que a politica cambial nao deve ter constituido um fator

desestimulador do influxo de investimentos externos.

consideragao conjuntura internacional,da daforma,Dessa a
diretos britanicos,dos investimentos dosde partenacionalizagao

reinvestimentos e da politica cambial levam a conclusao que o montante de

nos agentes. No entanto,
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capital de risco recebido pelo pais nao foi nada desprezivel. E fato, porem, que

nao foi suficiente para fazer frente ao desequilibrio do balango de pagamentos e

que as saidas foram expressivas, principalmente no periodo 1951-53.

O interesse do governo no ingresso de recursos novos e demonstrado

tambem pela edigao, pela Superintendencia da Moeda e do Credito (SUMOC),

113, em 1955. Alem de urn novo estimulo ao influxo de

investimentos novos, essa medida tinha o efeito publicitario de atrair a atengao

de empresas estrangeiras que nao possuiam qualquer experiencia no pais.

equipamentos sem cobertura cambial. Ou seja, o exportador dos equipamentos

deveria aceitar uma participagao no capital da empresa onde o equipamento

Importante notar que esta modalidade de importagao ia ao encontro da meta

principal de buscar o equilibrio do balango de pagamentos, ja que nao onerava

a balanga comercial e induzia o recebimento de recursos pela conta de capital.

Para o investidor estrangeiro esse tratamento era claramente mais

vantajoso que a alternativa de vender cambiais no mercado de taxas de cambio

livres e, usando moeda nacional, participar dos leiloes de divisas, recomprando-

as a taxas mais altas, para entao efetuar as importagdes.

A Instrugao n2 113 estimulou essencialmente os investimentos nos setores

investimentos decorrente da margem de arbitrio das autoridades competentes.

instrumento, caso ela atuasse em ramos da industria que se julgasse com

beneficios serem extintos.

suficiente capacidade instalada. Esse efeito era reforgado ainda pela oposigao 

consideravel que a Instrugao enfrentava nos circulos empresariais locais, como 

ocorrera com a legislagao de 1953, e havia sempre a possibilidade de seus

da Instrugao n2

seria instalado sem receber pagamentos em moeda ou debito diferido.

Essa instrugao habilitava os investidores estrangeiros

a empresa importadora nao poderia beneficiar-se desse

a importar

Isso porque

mais intensivos em capital, tendo inclusive um efeito antecipador de
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Nesse contexto, em 1955 os investimentos estrangeiros diretos novos

elevaram-se significativamente em comparagao aos anos anteriores.

governo adotasse politicas

remessas, a Instrugao nQ 113 e os estfmulos cambiais, pesquisas apontam que

os incentives mais fortes para o influxo desse capital foram a protegao dada aos

produtores internos, promovido pelas politicas cambial e tarifaria e pela Lei dos

Similares, e a ameaga de exclusao do mercado dos fornecedores estrangeiros,

representada pela aplicagao dessa Lei.17

Paralelamente ao influxo de recursos de investimento buscou-se tambem

a captagao de capitals de emprestimos e financiamentos.

O reduzido volume de credito ingressado na segunda metade da decada

de 40 e a percepgao de que os projetos de desenvolvimento do pais nao se

concretizariam sem a captagao de capitals externos estimularam o governo

brasileiro a forgar, com base no apoio dado aos aliados durante a guerra, a

constituigao da Comissao Tecnica Mista Brasil - Estados Unidos em 1948. O

objetivo era sensibilizar aquele pais para as necessidades de recursos do Brasil,

por meio da realizagao de um diagnostic© dos fatores que dificultavam o

desenvolvimento economic© brasileiro e a elaboragao de um programa de

17 De acordo com Gordon e Grommers, o medo de exclusao do mercado teve importancia 
maior do que o desejo de tratamento preferencial em relagao aos competidores, que poderia ser 
dado pela politica cambial ou pela Instrugao n2 113. Em muitos casos, a simples mengao de que 
alguma empresa brasileira ou competidora internacionai estava pretendendo elaborar um 
manufaturado, implicando que a importagao de bens similares seria proibida, transformava-se 
em fator critico para impelir uma empresa norte-americana a construgao de uma planta local. 
Algumas vezes apenas o temor do movimento, sem qualquer fato concrete foi suficiente para 
trazer consigo a decisao positiva de investimento. Esta posigao defensiva era tanto maior quanto 
maior fosse o volume de investimentos realizados no aparato ffsico de importagoes ou de 
distribuigao, em ativos intangiveis como conhecimento do mercado, aceitagao do produto e boa 
vontade das autoridades local's para com a empresa. Ver a esse respeito Lincoln Gordon & 
Engerbert L. Grommers, United States Manufacturing Investment in Brazil: the Impact of Brazilian 
Government Policies: 1946-1960, Graduate School of Business Administration. Division of 
Research (Boston: Harvard University Press, 1962)

especificas a atragao de investimentos externos, como a legislagao de

Interessante observer que, embora o
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Economico instituida em 1950 resultou no afluxo de recursos do Banco Mundial

detalhados que colaborassem com o programa de reequipamento e expansao

dos setores de infra-estrutura basica da economia brasileira. Em 1953, porem,

os trabalhos foram interrompidos. Os projetos aprovados exigiriam cerca de USS

400 milhdes de financiamento, tendo sido concedidos apenas USS 186 milhbes

(Vianna 1987, 94).
O governo buscou estimular o influxo de capitals de credito tambem

atraves da concessao de subsidios cambiais, da normatizapao das operapoes e

redupao do risco do emprestador e do tomador. Assim, por exemplo, autorizou

que os emprestimos contraidos no exterior fossem pagos nas respectivas

para a economia nacional transferissem juros ate 8% do valor registrado pelo

mercado de cambio oficial,20 bastante menor que o cambio do mercado livre,

reduzindo os custos do tomador e o risco da desvalorizapao, ja que a taxa de

cambio oficial era fixa. Assentiu tambem a que os pagamentos de emprestimos

realizados para importapoes especificas de interesse da Napao fossem

cursados pelo mercado de taxas oficiais, novamente um incentivo pela redupao

dos custos e risco do importador. A amortizapao do principal e dos juros foi

condicionada as possibilidades do balanpo de pagamentos, mas em casos

19 Decreto-lei n2 6882, de 20.9.44.

20 Lei n2 1807, de 7.1.53.

18 Malan et al., Politica Econdmica Externa, apresentam uma discussao detalhada dos 
objetivos e bastidores dessa Comissao, especialmente no capitulo 2, indicando inclusive o 
desinteresse do governo dos Estados Unidos em fornecer recursos financeiros ao BrasiL

desenvolvimento (Vianna 1987, 25). Nao houve, porem, resultados em termos de 

obtenpao de financiamentos de drgaos multilaterais.18

Ja a Comissao Mista Brasil - Estados Unidos para o Desenvolvimento

americano, a Comissao visava a elaborapao de projetos concretos e bem

a partir de 1952. Contando com um interesse maior do governo norte-

moedas dos emprestadores.19 Permitiu que os creditos de indubitavel interesse
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especificos gozariam de tratamento prioritario, o que praticamente lhes garantia

o retorno, quase eliminando o risco do cedente.

estrangeiros diretos, a legislagao era formulada a medida que emergiam os

problemas com o balango de pagamentos.

0 influxo bruto de capitals de credito autonomos foi inferior ao de

investimentos diretos totais na maior parte dos anos (tabela 1.1), o que

desestimulava o controle, por parte do governo, dos prazos de contratagao dos

emprestimos e financiamentos, havendo apenas desincentivo no pagamentos

de juros superiores a 8% a.a..

1.2 A ATRAQAO DO CAPITAL EXTERNO COMO POLITICA DELIBERADA DO

PLANO DE METAS

O Plano de Metas constituiu uma etapa mais consciente em favor da

do

Diferentemente do periodo anterior, esse Plano definiu os papeis do

agentes constituiam os tres pilares sobre os quais se sustentou o programa de

crescimento.

que alterassem qualquer aspecto relevante do tratamento dado a esses 

recursos, o influxo de capitals novos elevou-se substancialmente. Enquanto 

entre 1951 e 1955 o pais recebia uma media anual de US$ 16,2 milhoes, entre 

1956 e 1960 a media foi de USS 113,0 milhoes (tabela 1.1).

A definigao da empresa de capital estrangeiro como parte do tripe de 

sustentagao do Plano foi o sinal dado ao mercado internacional da importancia 

atribuida ao investimento externo. E, embora nao tenham sido criadas normas

industrializagao brasileira, apesar de persistir a pressao do desequilibrio 

balango de pagamentos.

governo, das empresas privadas nacionais e das empresas com participagao 

estrangeira no processo de industrializagao e no de crescimento nacional. Esses

No entanto, assim como no caso da atragao de investimentos
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Esse fluxo de investimentos ocorreu em um contexto de manutenpao da

protepao dada ao setor privado nacional e as empresas estrangeiras alocadas

importapao era julgada dispensavel. Mudou, no entanto, a operacionalizapao

dessa protepao. Deixou de ser realizada apenas por meio da discriminapao

administrativa no controle do cambio e passou a ser feita pela imposipao de

A nova politica cambial, instituida em 1957, manteve como objetivo a

busca do equilibrio das relapoes externas, mas passou a ser tambem um

instrumento de promopao da industrializapao e do crescimento economico por

meio da reserva de mercado interne que promovia. Isso porque, embora a

reforma cambial tenha reduzido as categorias de importapao de cinco para

tres,22 a sistematica dos leiloes de divisas e o controle direto da oferta de

cambiais permitia elevar expressivamente o prepo relative das importapoes.

Alem disso, a reforma de tarifas aduaneiras promovida aumentou as aliquotas

de importapao e regulamentou o estatuto de registro de similar. Essas medidas

forneciam protepao e reserva de mercado aos setores considerados prioritarios.

A perceppao da politica cambial enquanto instrumento de estimulo a

industrializapao pode ser inferida entao a partir da protepao dada aos setores

cuja industrializapao era desejada. Conforme ja indicado, a protepao elevava a

21 Antes da Lei da Reforma da Tarifa das Alfandegas (Lei n2 3244, de 1957), a protepao 
tarif&ria foi buscada atraves da instituipao de tarifas especfficas. Entretanto, essa poiftica em um 
ambiente de inflapao interna tendia a ter seus efeitos expressivamente reduzidos e as barreiras 
as importapoes eram apenas as limitapoes impostas pela poiftica cambial.

tarifas ad valorem, que variavam entre 0% e 150%.21

22 Eram classificados na categoria especial os produtos cujos suprimentos ao mercado 
interne fossem considerados satisfatdrios e a taxa era proibitiva, na categoria geral estavam os 
produtos cujas importapoes eram considerados necessdrios a economia e as taxas eram de 
mercado. A ultima categoria era denominada preferencial, com taxas de cambio favorecidas 
para alguns produtos privilegiados (trigo em grao, papel de imprensa, fertilizantes etc.) e 
transapdes govemamentais.

em setores que atendiam satisfatoriamente ao mercado interno ou cuja

rentabilidade dos fatores empregados nesses setores, incentivando os
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investimentos nacionais e tambem os estrangeiros, traduzindo-se indiretamente

empregados. Os pagamentos de importagdes, emprestimos e financiamentos

relatives investimentos considerados essenciais dea ao

por investidores estrangeiros, quer por investidores nacionais, poderiam ser

cursados no mercado de taxas de cambio preferenciais. Essas taxas tinham um

a
tentativa de

economia

pagamentos de importagdes no mercado de cambio oficial, se fossem alocados

em areas de interesse do governo. Esse procedimento capitalizava a empresa

com participagao estrangeira e aumentava sua capacidade de importagao.

A tentativa de direcionar os investimentos estrangeiros era combinada ao

objetivo de atrai-los. O objetivo de criar internamente setores inexistentes ou

23 Para maiores detalhes a respeito ver Lessa, Quinze Anos , 58-72.

cuja produgao nao era satisfatdria, como a industria automobilistica e de bens 

de capital, saltando etapas de desenvolvimento, ajustava-se ao capital externo,

adicional. Os investimentos diretos realizados em moeda e cursados legalmente 

no mercado de cambio de taxas livres poderiam ser empregados para efetuar

em um mecanismo de estimulo ao influxo de capitals externos de risco.

Os subsidies cambiais criados em anos anteriores foram novamente

processo 

desenvolvimento economic© ou a seguranga nacional, quer fossem realizados

atividades julgadas prioritarias pelo governo

direcionamento aos setores de 'particular interesse ao desenvolvimento da

Aos investidores estrangeiros, contudo, era reservado um incentive

valor em torno de 20% da taxa do mercado livre, pois correspondiam a taxa 

oficial acrescida de uma taxa de custo, representando um subsfdio expressive.

A concessao desses beneficios cambiais aos capitals dirigidos

nacional'.23 Como essas vantagens podiam ser usufruidas por 

investidores nacionais e estrangeiros, pode-se argumentar que a politica tarifaria 

e a cambial de 1957 repassaram ao capital privado nacional uma vantagem que 

anteriormente era especifica ao capital externo de risco, decorrente da 

aplicagao da Instrugao n9 113.

refletem uma
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que deveria trazer consigo tecnologia e recursos financeiros, prescindindo da

poupanga nacional.

Estimulado talvez pelas elevadas taxas de crescimento econbmico, que

expandiram os mercados e tendiam a elevar a rentabilidade das atividades

produtivas, o capital estrangeiro de risco afluiu em valores significativos ao pais.

Atraido pelo retorno oferecido pelos setores produtores de manufaturados,

incluidos no programa de governo e que gozavam dos estimulos indicados, mas

possivelmente incentivado tambem pela redefinigao da atuagao do Estado e a

constituigao de empresas estatais, o investimento estrangeiro direto deslocou-

A expressiva participagao do governo no processo de investimento pode

ser atribuida a insuficiencia de poupanga domestica privada e ao estancamento

agressividade revelada pela industria privada em algumas faixas industrials

(Lessa 1983, 31). Assim, o Estado tomou para si a tarefa de suprir a economia

dos setores onde diagnosticara serem reduzidos o interesse e a capacidade

poupanga externa, sob a forma de emprestimos, e ao imposto inflacionario.

24 O controle do governo sobre as tarifas dos servigos de utilidade publica prestados pelas 
empresas de capital estrangeiro implicava uma limitagao a sua rentabilidade, desestimulando a 
expansao dos investimentos externos nesses setores. Concomitantemente, o poder publico 
atraves de suas empresas, passou a investir em infra-estrutura e na prestagao daqueles servigos 
ocupando crescentemente esses espagos. Nesse sentido ver Judith Tendler, Electric Power in 
Brazil: Entrepreneurship in the Public Sector (Cambridge: Harvard University Press, 1968) e 
Gordon et al., United States Manufacturing Investment, passim.

25 Morley e Smith demonstraram que a polftica de industrializagao seguida pelo governo 
brasileiro entre 1949 e 1962 promoveu uma elevada concentragao de empresas estrangeiras nas 
industrias chaves (equipamentos de transporte, qulmica, m^quinas e material eletrico), que 
foram as que receberam maiores beneffcios e, consequentemente apresentaram maiores taxas 
de substituigao de importagoes. Ver Samuel Morley & Gordon Smith, "Import Substitution and 
Foreign Investment in Brazil," Oxford Economic Papers (1971), 120-35.

se.24

construgao naval, de celulose e papel, mecanica e de material eletrico pesado.25

Dirigiu-se mais intensamente para as industrias automobilistica, de

a pouca

produtora privada. Procurando obter recursos para investir, recorreu a

da geragao de divisas pelo setor exportador, mas tambem
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internacional de credito, bem como condipoes extremamente favoraveis a

captapao de emprestimos e financiamentos no exterior. Com efeito, nos casos

de financiamentos externos com prazos de liquidapao superiores a cinco anos

corresponsabilidade com a liquidapao dos debitos contratados. O aval dessa

instituipao estimulava o influxo de recursos pela redupao o risco da operapao

para o credor que representava.

economia, mas tambem para tornar possivel o financiamento do setor privado.

Assim, concedeu-se a este ultimo setor a garantia de acesso ao mercado

A captapao de capitals de credito foi entao estimulada com o objetivo de 

apoiar significativamente a ampliapao da participapao direta do setor publico na

obtenpao de creditos de longo prazo, com baixa taxa de juros e grandes 

periodos de carencia e de amortizapao. Garantia-se, assim, a participapao dos 

tres pilares do Plano de Metas em condipoes semelhantes.

era assegurada a taxa cambial favorecida para as amortizapdes e juros, desde 

que esses ultimos nao superassem a 8% do principal. Assegurava-se tambem a 

essas empresas a prioridade e garantia de divisas para essas transferencias. 

Estas medidas reduziam expressivamente o custo da operapao para o tomador 

dos recursos e o risco para o cedente.

Um outro beneficio era dado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico (BNDE), que ampliava o acesso ao financiamento externo mediante

Alem desses incentives de financiamento e captapao de recursos 

externos concedidos ao setor privado nacional, outros estimulos foram dados a

Adicionalmente as formas concenssionais de estlmulo a captapao de 

credito, ao final do periodo foram realizadas tambem operapoes de swap. Essas 

operapoes consistiam na absorpao pelo Banco do Brasil do risco cambial dos 

creditos captados, ou seja, o Banco do Brasil assumia uma divida em ddlares 

com o depositante das divisas, entregando moeda nacional. Ao final do periodo 

contratado, a operapao poderia ser revertida, restituindo-se os ddlares 

anteriormente depositados pela mesma taxa cambial.
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Observe-se que havia um interesse diferente na captagao de capitals de

investimento e na de credito. Enquanto o investimento deveria fluir para

financiamentos deveriam financiar prioritariamente o crescimento do setor

Essa argumentagao tem como base as diferengas de cada um dos

recursos no que diz respeito a posse e ao controle do capital, e, no moment© em

que o Plano de Metas pretendia desenvolver um tripe sobre o qual a economia

importancia que nao possuia nos anos anteriores.

Com efeito, caso o programa do govern© privilegiasse apenas a captagao

de

estrangeiro o controle do empreendimento e do retorno, estaria estimulando a

transferencia de parcela do comando da economia para o exterior.27

Assim, o crescimento do setor publico e do setor privado nacional,

viabilizados pela captagao de capitals de credito no exterior, que nao

propiciavam ao cedente dos recursos o controle sobre o empreendimento,

tambem foi estimulado.

Os dados dos influxes de capitals externos mostram que, embora os

1960 tenham sido expressivamente

superiores aos dos anos anteriores, respondendo positivamente aos estimulos

criados, os emprestimos e financiamentos autbnomos fluiram em maior volume.

Enquanto entre 1951 e 1955 ingressaram em media US$ 222,8 milhoes ao ano

de credito bruto, entre 1956 e 1960 afluiram US$ 422,6 milhoes anualmente.

26 Note-se que a absorgao de credito externo pelos investidores estrangeiros tambem foi 
estimulada. Nao havia qualquer restrigao nesse sentido, mesmo porque nao seria desejcivel que 
o capital externo se apropriasse da escassa poupanga interna e se considerava que seu acesso 
ao mercado financeiro internacional era maior.

27 AI6m desse aspecto, 6 possfvel que o fluxo de investimentos diretos nao fosse suficiente 
para promover o desenvolvimento planejado pelo governo.

privado e as atividades do governo.26

brasileira cresceria, a modalidade do recurso que afluisse, assumia uma

constituir e desenvolver setores industrials, os fluxos de emprestimos e

investimentos diretos entre 1956 e

investimentos externos, como esses recursos davam ao investidor
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ANOS

TABELA 1.2 - TAXA DE CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO. TAXA DE INFLAQAO.
SALDO DA BALANQA COMERCIAL E SALDO EM TRANSAQOES CORRENTES. 1949-95.

TAXA DE
INFLAQAO v(%)

9,2
18,4
9.3 

13.8 
27,1 
11,8 
22,6 
12,7 
12,4 
35,9 
25,4 
34,7 
50,0 
78,5 
89,9 
58,2 
37,8
26,5 
26,8 
20,1 
16,4 
19,4 
19,9 
29,6 
34,6 
33,9 
41,2 
45.4 
38,2 
54,4 
90,4 

101,0 
101.0 
131,0 
202,0 
249.0
149,0 
206,0 
628,0 

1304,0 
2596,0 
421,0 
988,0 

2087.0 
2312,0

75,0

SALDO DA BALANQA 
COMERCIAL (USS Milhoes) 

153 
425 
68

- 286 
424 
148 
320 
437 
107
65
72 

-23 
113 
-89 
112 
344 
655 
438
213

26 
318 
232

-343
-241

7 
-4 690 
-3 540 
-2 255

97
-1 024
-2 840
-2 823

1 202 
780

6 470
13 089
12 486 
8304

11 172
19 184
16 120
10 753
10 579
15 239
13 307
10 466 
-3 157

TAXA DE CRESC.
REAL DO PIB (%)

7,9
6,3
4,3
8,2
4.4
8.4
8.5
3,1
7,7

10,7
9,8
8.8
9.1
6,5 
0.9 
3.2
2.8
6.8
4,3
9.5
9,6

10.3
11.3
11,9
14,0
8,2
5.2

10.3
4.9 
5,0 
6,8
9,2

-4.3 
0,8 

-2,9
5.4
7,8
7,5
3,5

-0,1
3,2

-4,3 
0,3 

-0,8
4,2 
6,0 
4,2

SALDO EM TRANSAQOES 
CORRENTES (USS Milhdes) 

^82 

140 
-403 
-624 

55
- 195

2 
57 

-264
- 248
- 311 
-478 
-222 
-389
- 114 

140 
368

54 
-237 
-508
- 281
- 562 

-1 309 
-1 486 
-1 688 
-7 122 
-6 700 
-6 016 
-4 037 
-6 990 '

-10 742 
-12 807 
-11 734 
-16 311 

-6 837 
45

- 241 
-5 305 
-1 436
4 175 
1 033 
-3 782 
-1 407
6 143
- 592 

-1 688
-17 784

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

______ 1995
FONTE: Crescimento do PIB e Taxa de InflafSo: atd 1970: Coniuntyra Econdmica 47, n® 10 (1993);

de 1970 a 1979: Conjuntura Econdmica 44, rP 6 (1990);

de 1980 a 1995: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Contas Nacionajs,
Contas Consolidadas para a NacSo - Brasil. 1980-1993 (out. 1994), 1990-1995 (out. 1996);

Saldo da Balanpa Comercial e Saldo em Transa^des Correntes: Banco Central do Brasil, 

Departamento Economic©. Balance de Paqamentos (11.10.95 e 30.8 96).

v Corresponde ao deflator implicito do PIB.
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A despeito, porem, da maior intensidade dos influxes de credito, os

beneficios concedidos aos investidores estrangeiros e o crescimento de sua

participagao e de sua influencia na determinagao da evolugao da economia

brasileira suscitaram o descontentamento do empresariado nacional. Ao final da

execugao do Plano de Metas, os tres pilares sobre os quais se apoiava o

crescimento nao tinham a mesma forga.

Ainda assim, os objetivos do governo foram em grande medida atingidos.

O produto real da economia brasileira cresceu a uma taxa media anual de 8,0%

entre 1956 e I960, e o parque industrial era bastante mais complete (tabela 1.2).

Esse crescimento acelerado so foi possivel devido ao intense influxo de capitals

medidas especificas para cada um deles, embora economias com grandes

mercados protegidos e em fase de crescimento ja constituissem por si so um

forte atrativo.

1.3 AS INCERTEZAS DO INICIO DA DECADA DE 60 E A CONTRAQAO DOS

FLUXOS DE INVESTIMENTO

Em 1961

crescimento, em parte resultado da inercia do movimento dos anos anteriores.

No entanto, o processo de industrializagao esgotara uma fase de substituigao de

importagoes e deveria ser reestruturado para permitir a constituigao de um

parque industrial mais complete. Alem dessa redefinigao da politica industrial,

inflacionario e ao aprofundamento dos desequilibrios regionais e setoriais

(tabela 1.2).

institucional atraves de uma reforma cambial, que tendia tornar os controles

havia a

externos. Os recursos estrangeiros foram deliberadamente buscados por

Foi realizada, entao, uma tentative de adequagao do instrumental

necessidade de fazer frente ao recrudescimento do processo

a economia brasileira ainda apresentava alta taxa de
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cambiais mais ageis, reduzindo o desequilibrio externo e reforgando o Tesouro.

Para tanto, diversas Instrugoes da SUMOC eliminaram a concessao de

subsidies, transferindo gradativamente todas as operagoes para um unico

segment© de cambio, unificando os mercados estanques e estabelecendo

mecanismos mais automaticos para a determinagao da taxa. Com isso eliminou-

se substancialmente a possibilidade de tratamentos diferenciais, atraves de

manipulagao cambial, dos quais se beneficiava o capital estrangeiro.

Essa nova orientagao do cambio embutia uma politica de fomento as

exportagoes e completava o mecanismo de defesa da industria nacional, na

qual o capital estrangeiro estava instalado. Essa protegao deixou de ser

parcialmente exercida pelo controle do cambio e passou a ser feita pela

elevagao das allquotas as importagoes e pelo reforgo do estatuto do registro de

similares.

Se pelo aumento

investimentos, atraves da protegao, procurou-se estimular a permanencia do

capital estrangeiro, este objetivo foi atingido. As repatriagoes nao foram

expressivas.28 As medidas nao foram, porem, suficientes para atrair recursos

novos na proporgao necessaria para a manutengao do crescimento. Em 1963 e

1964, os reinvestimentos foram cerca de 100% superiores aos novos ingressos.

A redugao no influxo de investimentos estrangeiros novos pode ser

associada a um conjunto de fatores presentes na economia brasileira nos

primeiros anos da decada de 60, como a hostilidade ao capital de risco, a

ameaga de legislagao restritiva e a estagnagao da economia.

A hostilidade que o capital de risco enfrentava desde o final dos anos 50

do crescimento economico.intensificada estancamentofoi com o

influencia investidores decisdesdessessobreConsideragoes nasa

28 De acordo com os registros do Departamento de Capitals Estrangeiros do Banco Central, 
as repatriagoes entre 1960 e 1963 foram, respectivamente, USS 6,4 milhoes, USS 2,7 milhoes, 
USS 10,1 milhoes e USS 22,1 milhoes, inferiores em media a 10% do montante ingressado.

da rentabilidade dos setores recebedores de
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governamentais, o controle que possuiam sobre o aparelho produtivo e o volume

de recursos drenados ao exterior pela remessa de lucros e dividendos

compunham os argumentos dos que questionavam a validade do recebimento

desses recursos. Colaboravam com esse clima as expressivas remessas de

lucros e dividendos e de royalties, que na decada de 50 haviam somado USS

428 milhbes.29

Interessante notar que essa exaltagao a soberania nacional e a remessa

de renda domestica nao se estendia a captagao de credito, cujos pagamentos

de juros na decada de 50 somaram USS 498 milhoes, valor superior as

remessas de lucros e dividendos.

Uma explicagao para essa distingao na hostilidade poderia ser o retorno

total obtido com os investimentos, compreendendo os lucros repatriados e os

reinvestidos. Se entre 1956 e 1960 as remessas de lucros foram de USS 147

milhbes, neste mesmo periodo os reinvest!mentos somaram USS 176 milhbes, o

que resulta em um rendimento total de USS 323 milhbes. No entanto, apesar da

Outra explicagao para o maior questionamento sobre investimentos que

sobre creditos poderia ser o controle do capital, que no caso dos emprestimos e

financiamentos e dos tomadores dos recursos e nao de estrangeiros, como no

caso dos investimentos. A participagao de investidores estrangeiros no estoque

de capital da economia representa o controle de outros, que nao nacionais,

sobre o desempenho da prbpria economia.

relevancia desse valor, a agressividade dirigida apenas ao investimento 

estrangeiro direto (IED) nao fazia sentido, pois, neste mesmo periodo, as 

remessas a tftulo de pagamentos de juros foram de US$ 414 milhbes.

29 Baer e Simonsen apresentam alguns dos argumentos da hostilidade dos brasileiros no 
infcio dos anos 60 relativamente aos investimentos estrangeiros diretos (Werner Baer & M&rio 
Henrique Simonsen, “American Capital and Brazilian Nationalism," in Foreign Investment in Latin 
America - Cases and Attitudes, ed. Marvin D. Bernstein (New York: Knopff, 1966), 273-282).
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Alem da hostilidade, um segundo fator que aparentemente contribuiu na

contragao dos investimentos remetidos ao Brasil no inicio dos anos sessenta foi

a edigao da Lei n- 4131, que tratava das operagoes de credito e investimentos

com o exterior.30 Esta Lei emergiu de um ambiente pouco receptive e da

argumentos do empresariado nacional. Traduziu o clima de hostilidade existente

a medida que eliminou alguns dos aspectos da politica extremamente favoravel

dos anos 50, dificultando o uso, pelo capital estrangeiro, de beneficios que a

legislagao concedia ao capital privado nacional.

A Lei nQ 4131/62 tinha como papel consolidar a legislagao existente,

criando pela primeira vez normas especificas para o tratamento do capital

estrangeiro. Este aspecto, que pode ser interpreted© como um avango na

postura do governo diante dos recursos externos, e contraposto por uma serie

de restrigdes a esses capitals. Por exemplo, era considerado capital estrangeiro

apenas o capital efetivamente ingressado no pais, conceit© que excluia os

reinvestimentos. Assim, voltava a tona uma discussao do inicio da decada de

50, ja objeto de atrito com os Estados Unidos, o maior investidor individual no

pais. Outra restrigao important© foi a manutengao da limitagao dos retornos de

lucres e dividendos anuais.31

Alem dessas questoes, a Lei ne 4131/62 consolidou algumas distingoes

importantes entre o capital nacional e o de origem externa, como impedir o

acesso de empresas com mais de 50% do capital sob controle estrangeiro ao

credito das agendas de financiamento governamentais ate o inicio comprovado

30 Essa Lei foi assinada em 3.9.62.

31 As remessas de lucres e dividendos foram autorizadas ate o m^ximo de 10% ao ano, 
calcuiado sobre o capital registrado, e as repatriagoes at6 20% anuais do capital registrado, 
proporgdes autorizadas na Lei n2 1807 de 7.1.53.

ameaga nacionalista representada por governos que incorporavam os



33

de suas operapoes, exceto em projetos prioritarios, conforme determinapao da

autoridade competente.

Essa medida, ao mesmo tempo em que inviabilizava que empresas com

participapbes estrangeiras absorvessem parcela da poupanpa domestica,

reserva do credito a empresa nacional e a obtenpao de recursos para fazer

frente as dificuldades com o balanpo de pagamentos.

Os desestimulos ao capital de risco nao se estendiam

proporpao aos de credito, uma vez que a eles eram garantidas as remessas a

titulos de amortizapdes e juros.

qualquer limitapao poderiam captar emprestimossetoresaos que e

financiamentos, ao passo que sao especificados, em normas complementares,

os setores em que o investimento estrangeiro direto era proibido ou vetado

parcialmente, e os casos em que seu ingress© deveria merecer consulta e

1965, quando foi

regulamentada, ela representava a postura do governo e da sociedade diante

dos capitals externos.

Um terceiro aspect© que pode ser apontado como causador da redupao

dos influxes de capital de risco a partir de 1962 deriva da evolupao da economia

economia brasileira no periodo e as taxas de inflapao em acelerapao tendiam a

autorizapao previas.32

32 Foram vetados os investimentos estrangeiros diretos nos setores de comunicagao - 
jornalismo, televisao e radiodifusao - de exploragao da pesquisa e da lavra de petrdleo e em 
sociedades em conta de participagao. Para estrangeiros investirem diretamente em instituigoes 
financeiras, em seguradoras, em empresas de mineragao, em empreendimentos de transporte 
maritime, fluvial ou lacustre, aereo e rodoviario de carga etc, sao necess&rias autorizagdes 
especiais.

obrigava-as a captar recursos no exterior, atendendo assim a dois objetivos: a

na mesma

nesses anos combinada com as caracteristicas que diferenciam o capital de 

credito dos de investimento. E que a desacelerapao do crescimento da

Outra diferenpa de tratamento torna-se patente pela ausencia de

Embora essa lei nao tenha sido aplicada ate
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afetar negativamente o retorno dos empreendimentos que recebiam capitals

externos. Isso ja nao acontecia com os emprestimos e financiamentos, cujo

retorno e a taxa de juros pre-fixada em contrato e independente do desempenho

do empreendimento em que forem utilizados os recursos.

Tambem a indefinigao das politicas economicas e a instabilidade politica,

diante de um quadro que pedia uma agao firme do govern©, tendiam a

desestimular os investimentos de maneira geral e especialmente o ingresso de

investimentos externos.33

Alem desses aspectos, de

investimentos estrang eiros pode percebido deser no

Desenvolvimento Economic© e Social, apresentado em 1962.34 0 projeto era

buscar o ajustamento da recursos

dos investimentos diretos

estimava-se um influxo de USS 100 milhoes ao ano, nao havendo, porem,

qualquer mengao a uma estrategia de captagao desses recursos.

Em resumo, a evolugao da conjuntura economica no periodo de 1962 a

estrangeiros diretos, tornando o pafs menos atraente a esses capitais. Como a

captagao de credit© era menos discriminada e melhor acolhida, nao se reduziu

na mesma proporgao.

33 De acordo com Lessa, Quinze Anos, 18, " observadas em sua sucessao, as medidas de 
politica econdmica assumidas (...) nao definiam com precisao quaisquer diretrizes, apontando 
para multiplas diregoes. (...) o mais revelador [na an^lise das medidas adotadas] consiste 
exatamente nesta ausencia de clara definigao de diretrizes de politica econdmica".

34 Brasil, Presidencia da Republica, Plano Trienal de Desenvolvimento Economico e Social: 
1963-1965 (Brasilia, 1962).

economia, absorvendo o mfnirno de

1964 e a hostilidade do governo, refletida em seu comportamento e legislagao, 

reduziam as perspectives de um bom desempenho dos investimentos

estrangeiros, diagnosticados como sendo a origem dos problemas com o 

balango de pagamentos. No caso especifico

o limitado interesse no recebimento

Plano Trienal
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A contragao do influxo de credito foi parcialmente resultado de uma

politica deliberada do governo de controle do endividamento, aliada a busca de

renegociagao dessa divida, cujo vencimento acumulava-se no curto prazo.

1.4 A REAPROXIMAQAO ENTRE O BRASIL E O CAPITAL INTERNACIONAL

Diferentemente das indefinigoes dos primeiros anos da decada de 60, a

tbnica do governo apos o golpe militar de 1964 era reorganizar a economia de

modo a recriarem-se as condigbes para a continuidade do crescimento.35 Esse

Para o controle da inflagao foram adotadas medidas classicas de

estabilizagao, como o corte das despesas do governo e as contengoes de

credito e de salaries. O resultado foi uma queda na demanda interna e no poder

de compra dos salaries, o que desestimulou a oferta interna e promoveu uma

recessao.

A percepgao da origem dos problemas nas transagoes correntes nas

despesas com fretes, com pagamentos de juros e nos limites a contragao das

importagoes foi fator importante na definigao das politicas econbmicas adotadas

externa, bem como procedeu-se a mudangas no process© de industrializagao.

Esse process© deveria ser essencialmente promotor de exportagoes, assumindo

a substituigao de importagoes um carater residual.

no periodo. Nesse sentido foram concedidos estimulos as empresas de 

construgao naval e as exportagoes e buscou-se a renegociagao da divida

objetivo implicava encontrar solugoes para o aprofundamento da inflagao e para 

o deficit em transagoes correntes do balango de pagamentos.

35 Brasil, Minister!© do Planejamento e Coordenagao Econdmica, Proqrama de Acao 
Economica do Governo: 1964-1966 (Sintese) (Brasilia: Documentos EPEA n2 1, 1964).
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a

36 A variapao da taxa de cSmbio nominal neste ano foi de 169,8% e a variapao do fndice de 
p repos por atacado nacional foi de 84,5% (Conjuntura Econdmica 30, ne 3 (1976)).

Com efeito, as exportapoes foram inicialmente estimuladas pela retirada 

das restripoes e entraves administrativos, pelo incentivo a utilizapao da 

capacidade ociosa na produpao para o mercado externo e pela polftica 

cambial. Os incentivos foram crescentes com o passar do tempo. Buscavam 

reduzir o custo real dos produtos exportaveis e elevavam o retorno das vendas 

ao exterior. Essa polftica foi complementada por uma maior liberdade cambial, 

com a redupao das medidas restritivas as transapoes com divisas, e uma 

desvalorizapao real da moeda nacional de 46,2% em 1964.36

Esses incentivos foram concedidos as empresas com capital nacional e 

com capital estrangeiro, possibilitando-se tambem a estas usufruir as vantagens 

oferecidas pela polftica econdmica.

A polftica de capitals externos fundamentava-se na criapao de condipoes 

favoraveis ao ingresso desses recursos. Pela otica do novo governo, expressa 

no Plano de Apao Econdmica do Governo (Brasil 1965, 119-46), nao havia 

sentido em limitar a apao dos investidores externos, como acontecera nos anos 

anteriores, uma vez que o capital estrangeiro era identificado como dinamizador 

do crescimento economico e fonte de recursos para o equacionamento das 

dificuldades com as transapoes correntes.

A despeito, porem, da crenpa que a decisao da retomada do crescimento 

e a estabilidade polftica constituissem fatores fortes para a reversao da queda 

dos influxes, o governo adotou medidas adicionais de atrapao.

Assim, em 1964 foram retiradas algumas das restripoes impostas aos 

investimentos estrangeiros diretos constantes na Lei n2 4131/62. As alterapoes 

introduzidas tinham por objetivo modificar os dispositivos considerados 

prejudiciais ao *clima de atratividade' para o capital externo, o que implicava a 

reconsiderapao dos reinvestimentos como investimentos externos e 

flexibilizapao das repatriapoes e remessas de lucros e dividendos. Estas
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remessas foram liberadas, tendo-se optado em coibi-las por meio de uma

sistematica de tributagao suplementar de renda. Este imposto era acionado

cada vez que lucres e dividendos distribuidos a nao residentes superasse 12%

ao ano, calculado a partir do capital investido e registrado no Banco Central.

Note-se que a legislagao anterior autorizava formalmente remessas anuais ate o

maximo de 10% do capital registrado. No que tange as repatriagdes, eliminou-se

tambem o limite imposto, fixando-se a cobranga de tributos sobre os ganhos de

capital.

Essas medidas davam dar maior liberdade aos movimentos de capitals

no que tange ao seu retorno. Vale ressaltar, porem, que a taxagao progressiva

que incidia sobre as remessas de lucros e dividendos acima do limite fixado era

Outros normativos da mesma epoca eliminaram tambem as principals

administrative em vigor ate entao, tendo sido mantida apenas a restrigao sobre

os pagamentos dessa natureza a matriz ou vinculada da empresa instalada no

pais.

Para deixar ainda mais explicito o interesse nos investimentos externos foi

firmado em 1965 o ’Acordo sobre Garantia de Investimentos entre o Brasil e os

Estados Unidos’, que visava ’promover condigoes que estimulassem o fluxo de

Outro estimulo ao investimento estrangeiro, mas tambem a captagao de 

recursos de credito, foi a publicagao da Instrugao n2 289Z65.38 Esta Instrugao

bastante elevada, podendo atingir a aliquota de 60%.

37 A esse propdsito ver Alvaro A. G. Pignaton, Investimento Externo e Estrutura Industrial: 
1946/1962 (Dissertagao de mestrado, Fundagao Getulio Vargas (Brasilia, 1972), 37).

capital’.37

38 Embora a Instrugao nao explicitasse que se destinava apenas a empresas com 
participagao estrangeira, somente estas teriam condigoes de usufrui-la. A operagao deveria 
destinar-se a captagao para capital de giro, uma vez que as demais operagoes regulamentadas 
exigiam prazos maiores.

inversoes estrangeiras que contribuiam para o aumento de recursos de

restrigoes referentes a remessa de royalties e de assistencia tecnica e
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regulamentou a captagao de credito internacional de curto prazo pelas

empresas com capital externo e garantia expressamente a disponibilidade de

divisas para a amortizagao. Em urn momento de contengao de credito

internamente, estando as taxas de juros no pais bem maiores que as externas,

essa medida beneficiava significativamente as empresas que pudessem captar

a custos menores.

Os resultados obtidos com essas politicas foram apenas satisfatbrios. 0

crescimento da economia nao retomou o ritmo da segunda metade da decada

de 50 e embora as taxas de inflagao tenham sido reduzidas, passando de 90%

em 1964 para 38% em 1966, seu nivel ainda era elevado. No que tange aos

capitals externos, a atratividade da economia brasileira elevou-se apesar de os

influxes de investimentos diretos nao terem atingido tambem os mesmos nfveis

do final da decada de 50.

Interessante notar que embora os afluxos de investimentos diretos novos

tenham aumentado, passando de USS 28 milhoes em 1964 para USS 74 milhoes

em 1966, ainda eram inferiores aos reinvestimentos, em media USS 75,7 milhoes

nesse periodo (tabela 1.3). Os reinvestimentos crescentes, nos quatro primeiros

politica nao foram suficientes para contrapor o desestfmulo representado pela

recessao em que se encontrava a economia brasileira.

O intense recebimento de recursos de credito, uma media anual de USS

364 milhoes entre 1964 e 1966, reforga a diferenga na natureza desse capital

relativamente ao de investimentos, ja apontado em segao anterior. Enquanto os

emprestimos e financiamentos fluem para as economias em fungao das taxas de 

juros acordadas, os investimentos diretos tendem a se dirigir mais intensamente

algumas vezes ate expandindo-a, dada a concentragao que ocorre em periodos 

de recessao. No entanto, o reduzido influx© de novos recursos sugere que as 

mudangas no regime regulatbrio, as vantagens oferecidas e a maior estabilidade

anos do govern© militar, indicavam o interesse de os capitals ja instalados 

manterem-se no pais, assegurando sua participagao no parque produtivo e
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a economias em fase de crescimento, pois sua rentabilidade vincula-se ao

desempenho da empresa e da economia.

TABELA 1.3 - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS. EMPR6STIMOS E FINANCIAMENTOS. 1964-95

ANOS INVESTIMENTOSREINVESTI-
COM JUROSTOTAISMENTOS

221 13358 861964 28
18 363154 166701965 84
42 508 1621591966 74 85
73 530 202115391967 76
84 583 15448 1111968 63

1 023 20481253641969 189
1 440119 2844222761970 146

121 2 070 3444903211971 169
164 4 376 4895382011972 337

4555 8401991 1803971973 783
249 7 059 1 370382 1 208826

1 863237 6 1361 203299904
383 8 042 2 0911 392981 4111976

8 766 2 4624581 828950 8781977
14 283 3 3445642 1801 205 9751978
11 992 5 3482 408 7401 687 7211979
12 322 7 4571 910 5441980 1 499 411

10 30517 7495872 5227411981 1 781
14 392 12 5502 910 8631 5561982
8 246 10 2631 560 7626951983
3 742 11 4491 598 7991 126 472

11 2392 8281 1361 357543814
3 240 10 2451 392449 320- 1291986
2 554 9319941617 1 2251987 608

10 5912 7361 5412 9702 256 7141988
2 769 10 9372 3841 2671989 736 531
3 589 10 8681 6199012731990
5 834 9 4936889723651991
9 477 8 2781 5801751992
12 249 9 3297141001993 614

8 1402 606 12 8091 972831994 1 889
17 913 10 6433 0434 0741995 3 929

1974
1975

1984
1985

628
607

1 405 659
1 965

(Em USS Milhoes)
DESPESAS

1 354
865

INVESTIMENTOS
LIQUIDOS v

CReDITO
BRUTO *

LUCROS E
DIVIDENDOS

0

146
FONTE: Banco Central de Brasil, Departamento Econbmico, Balance de Paqamentos (11.10.95 e 30.8.96). 
v Investimentos liquidos = ingressos de investimentos diretos - repatriaQdes.
^CrSdito bruto = empr^stimos + financiamentos; n3o considera as operagoes de repasses.
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A partir de 1967 foram adotadas novas medidas visando ao crescimento

econbmico, tais como: instrumentos adicionais de estimulo as exportapoes, nova

politica cambial e garantia de acesso das empresas nacionais as fontes de

financiamento externas.

Os incentives concedidos as exportapoes foram mais concentrados no

setor manufatureiro, cujo crescimento deveria ser maior que o das exportapoes

totais, de modo a iniciar-se um processo de alterapao da pauta. As medidas

promovendo as exportapoes englobavam drawback de importapao, isenpoes e

sobre os lucres obtidos nas exportapoes, linhas de credit© subsidiadas,

programas especiais e o estimulo a formapao de companhias especializadas em

eram concedidos as empresas de capital nacional e estrangeiro. No entanto, a

expectativa maior era de que as empresas com capital externo aumentassem

Isso deveria ser conseguido

mediante acordos entre as subsidiaries e suas matrizes para colocapao de seus

produtos externamente e pela orientapao dos investimentos estrangeiros as

areas de tecnologia mais avanpada, onde houvesse transferencia de tecnologia

e de metodos gerenciais modernos, contribuindo tambem para o balanpo de

pagamentos (Brasil 1971, cap. 3).

Adicionalmente as maiores facilidades de acesso e concorrbncia no

mercado internacional que o investidor estrangeiro possufa e dos estimulos

comercializapao com o exterior, denominadas trading companies.

Como ocorreu nos primeiros anos do governo militar, esses beneficios

40 O aumento da participagao estrangeira no esforgo nacional de conquista de mercados 
extemos era visto como imprescindfvel para a integragao do pais a economia mundial, que por 
sua vez induziria a um crescimento mais r^pido. A esse propdsito ver Brasil, Republica 
Federativa, I Plano Nacional de Desenvolvimento: 1972/1974 (Brasilia. 1971).

sua participapao no comercio internacional.40

39 Como o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre circulagao de 
mercadorias.

creditos de impostos indiretos,39 isenpao do imposto de renda pessoa jurfdica
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tambem oferecidos ao capital nacional para exportagao, criaram-se ainda outros

incentives como, por exemplo, a redugao do imposto de renda pessoa juridica

cobrado de empresas estrangeiras que pudessem provar que haviam exportado

bens manufaturados, em 1970, a possibilidade de transferences de unidades

especificamente criado para induzir empresas de maior porte, especialmente as

de capital estrangeiro, a estabelecer acordos com o governo pelos quais se

comprometiam a gerar divisas em um prazo preestabelecido, em troca de

A polltica cambial, a partir de 1968 baseada em minidesvalorizagoes

cambiais, tambem tinha por objetivo estimular as exportagoes a medida que

buscava estabilizar a remunerapao real do setor. Esta estabilizagao decorria das

havendo mais grandescambiais mais frequentes, naocorrepbes as

desvalorizapbes que caracterizavam o periodo anterior. Assim promoveu-se uma

redugao na variancia da taxa de cambio real, que entre 1957 e 1968 havia sido

de 0,014 e no periodo 1969 a 1979 passou a 0,003 (Zini 1993, 126).

O abandono das desvalorizapbes cambias expressivas, em intervalos

longos, reduziu os riscos de perdas substanciais dos exportadores, quando

41 A possibilidade da transferencia de tabricas consta do Decreto-lei n2 1236, de 28.8.72, e 
o Programa BEFIEX do Decreto-lei n2 1219, de 15.5.72.

42 O ingresso de empresas nacionais no programa, em proporgao semelhante as 
estrangeiras deu-se apenas em 1977, nesse sentido sugere-se ver Renato Bauman, “BEFIEX: 
Custos e Efetividade como Instrumento de Polftica Industrial," in 162 Encontro Nacional de 
Economia: Anais do 162 Encontro Nacional de Economia (Belo Horizonte, 1988). Gongalves 
argumenta que as empresas com capital estrangeiro receberam uma fragao mais do que 
proporcional dos incentives e subsidies ci exportagao em comparagao com sua participagao nas 
exportagdes de manufaturados. No caso particular do programa BEFIEX essas empresas 
responderam por cerca de tres quartas partes do valor total dos programas de exportagdes 
aprovados ate fins dos anos 70, estando a maioria relacionada com a industria de material de 
transporte (Reinaldo Gongalves, "Competitividade Intemacional, Vantagem Comparativa e 
Empresas Multinacionais: o Caso das Exportagdes Brasileiras de Manufaturados,“ Pesquisa e 
Planejamento Econdmico 17, n2 2 (1987), 427).

beneficios fiscais para suas importagbes.42

fabris completas e o programa BEFIEX, em 1972.41 Este programa foi
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suas receitas fossem creditadas antes da corregao do cambio, e dos devedores

internacionais, quando seus pagamentos tivessem que ser realizados logo apos

uma desvalorizagao. Assim, mediante a diminuigao desse risco, a nova politica

cambial tambem incentivava a captagao de creditos internacionais.

A politica de minidesvalorizagoes, no entanto, nao garantiu a manutengao

Os cheques de

oferta e a elevagao da produtividade promoveram uma valorizagao cambial que

nao contribuia com o esforgo de exportagao, devendo ser compensado por

medidas de promogao adicionais.

A despeito desse aspecto da politica cambial as exportagoes tiveram um

crescimento sensivel, tendo passado de USS 1,9 bilhao em 1968 para USS 6,2

bilhoes em 1973. A maior proporgao das exportagoes era composta de produtos

agropecuarios, em torno de 70% da pauta, apesar da expansao acentuada das

exportagoes de manufaturados, que cresceram a uma taxa media anual maior

Esse crescimento das exportagoes ocorreu concomitante a um intense

crescimento do mercado interno e da produgao industrial, indicando um

amadurecimento do parque produtivo do pais.

44 A exportagao de industrializados passou de USS 343 milhdes, em 1967, para USS 1.222 
milhoes em 1972 (Banco do Brasil, Brasil 1985 - Comercio Exerior: Series Estatfsticas (Banco do 
Brasil, 1986), 55).

43 As minidesvalorizagoes davam a impressao de que as corregoes frequentes teriam como 
resultado a estabilidade do cambio, mas as desvalorizagbes eram realizadas com base na 
doutrina da paridade de poder de compra e esta metodologia nao e apropriada para paises que 
passam por mudangas de pregos de equilibrio ou por cheques de oferta. Esses fenbmenos 
aconteceram no Brasil entre 1968 e 1979 como consequencia do crescimento do produto do 
pais, dos ganhos de produtividade incorridos e tambem das alteragdes dos pregos 
internacionais das commodities (especialmente do petrdleo). Para uma avaliagao detalhada da 
politica cambial de minidesvalorizagoes ver Affonso Celso Pastore, Jose Roberto Mendonga de 
Barros e D6cio Kadota, "A Teoria da Paridade do Poder de Compra, Minidesvalorizagoes e o 
Equilibrio da Balanga Comercial Brasileira,“ Pesquisa e Planejamento Econdmico 6, n2 2 (1976), 
287-312 e Alvaro Antonio Zini Jr., Taxa de Cambio e Politica Cambial no Brasil (Sao Paulo: 
Universidade de Sao Paulo - Bolsa de Mercadorias e Futuros, 1993), cap. 3.

da taxa de cambio real no Brasil ao longo da decada de 70.43

que 30%.44
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O saldo da balanga comercial, apesar da expansao das exportagoes,

resultou negativo em quase toda a decada a partir 1971. A explicagao estava no

crescimento das importagdes, estreitamente vinculadas a evolugao da economia

e, posteriormente, tambem na conta petrdleo.

protecionistas, que atingiram niveis sensivelmente menores que os vigentes nos

anos anteriores, e a criagao de sistemas de isengao fiscal. Esses sistemas de

isengao deveriam permitir o suprimento do mercado inferno quando da

insuficiencia em quantidade ou qualidade dos bens e estimular a aquisigao

externa de insumos destinados a projetos considerados de alta prioridade para

o governo.

Manteve-se nos primeiros anos o regime protecionista contra produtos

com similar nacional, de modo a preserver a capacidade produtiva interna. Mas

a medida que a importagao de bens de capital se fez necessaria para viabilizar

a continuidade do crescimento, excegoes a lei dos similares foram criadas.

Em 1974/75 como reagao ao choque do petrdleo e coerente ao objetivo

de aprofundar o processo de substituigao de importagdes, as tarifas foram

elevadas e se ergueram barreiras nao tarifarias as importagdes. Essas medidas,

buscando reduzir o desequilibrio da balanga comercial, promoviam uma

elevagao da rentabilidade dos setores protegidos, de forma semelhante, embora

talvez nao na mesma intensidade, ao ocorrido na decada de 50.

As importagdes deveriam, porem, sustentar o crescimento dos diversos

setores da economia principalmente o manufatureiro, produtor de insumos

intermediarios e de bens de capital. Estes setores, eleitos pelo governo para

constituir o nucleo do dinamismo da expansao econdmica, foram os que

material eletronico, eletrico e de comunicagdes, material de transporte e a

investimento estrangeiro. Com efeito, as industrias metalurgica, mecanica,

A politica de importagdes do governo militar ate 1968 pode ser

receberam maior proporgao dos recursos ingressados sob a forma de

a redugao das tarifascaracterizada como de liberagao gradual, com
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quimica receberam cerca de 50% do influxo de investimento externo direto entre

1968 e 1972.45

A Instrupao n2 289, de 1965, nao permaneceu como unico instrument© de

incentivo direto a absorpao de poupanpa externa. Em 1967 foram editadas a

primeira medida autorizava o repasse parcial de creditos captados no exterior

por bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento a tomadores no

da Instrupao n2 289/65 como estimulo a absorpao de recursos externos, mas

tendiam a elevar significativamente a captapao, a medida que as taxas de juros

domesticos eram superiores as praticadas no mercado internacional e o numero

de demandantes desses capitais foi aumentado.

Alem dessas medidas foi editado o Decreto-lei n2 1215/72, que criava a

possibilidade de restituipao, redupao ou isenpao do imposto de renda na fonte,

que incidia sobre os juros e demais encargos, das operapdes de credito que

fossem julgadas de especial interesse para a Napao. Esses beneffcios poderiam

reduzir expressivamente os custos da captapao desses capitais.

Esses instrumentos deveriam estimular efetivamente a captapao de

creditos no exterior a medida que o crescimento da economia brasileira se

acelerava e necessitava de financiamento. Adicionalmente, a eficacia das

Resolupao n2 6346 e a regulamentapao da Lei n2 4131/62, que possibilitaram o 

acesso do capital privado nacional ao mercado internacional de credito. A

pais, enquanto a segunda regulamentava o acesso de empresas nao financeiras 

ao mercado de credito internacional. Essas medidas diminuiram a importancia

46 Caso nao haja especificapao em contr£rio, as resol updes, circulares e cartas-circulares 
foram emitidas pelo Banco Central do Brasil.

45 Valor estimado com base nos registros do Departamento de Capitais Estrangeiros do 
Banco Central do Brasil.

medidas podia ser viabilizada e ampliada pela abundancia de recursos 

disponiveis no mercado internacional e pelo clima de euforia, favorecido pelo
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crescimento das economies desenvolvidas.47 Assim, 1973

ingressaram US$ 14,0 bilhoes, uma media de US$ 2,3 bilhdes ao ano. Um

crescimento bastante expressive se comparado a media anual dos seis anos

anteriores de US$ 366,0 milhoes.

A magnitude do influxo de capitais de credito em 1972 pressionava a

base monetaria encorajando que o governo buscasse inibi-lo com a imposigao

ingressados. Essa medida, adotada outubro, deveriaem compensar

parcialmente o estimulo a captagao desses recursos concedido um mes antes,

com a autorizagao para a quitagao antecipada dos emprestimos contratados e a

possibilidade de repassa-los a outros tomadores.

O depdsito compulsdrio instituido atuava como um imposto, elevando o

custo das operagdes de credito, uma vez que o pagamento dos juros e

encargos da parcela retida dos recursos continuavam sob a responsabilidade

do tomador residente, assim como o onus da desvalorizagao cambial. O

controle da expansao da base monetaria era realizada entao pelo desestfmulo a

captagao de novos creditos e pela retengao de parte dos valores ja contratados,

que nao chegavam a ser ingressados.

Em junho de 1974 esse compulsdrio foi suspense, mas a continuidade do

movimento de recursos de credito ao pais e o interesse do governo em controlar

a oferta monetaria incentivaram a reutilizagao desse instrumento em agosto,

impondo uma retengao de 40% do valor dos ingressos.48 No entanto, a redugao

48 A medida tinha career tempordrio e natureza exclusivamente monetaria, de acordo com 
as Autoridades (Carlos von Doellinger, "ConsideraQdes sobre a Obrigatoriedade de Recolhimento 
de Parte dos Emprdstimos Externos," Pesquisa e Planejamento Economico 3, n2 4 (1973), 1065- 
70).

47 A liquidez internacional cresceu entre 1969 e 1973 a uma taxa anual de 24% a.a. (Regis 
Bonelli e Pedro S. Malan, "Os Limites do Possfvel: Notas sobre Balango de Pagamentos e 
Industria nos Anos 70," Pesquisa e Planejamento Economico 6, n2 2 (1976), 359) e o produto 
interno bruto dos paises industrializados elevou-se & taxa media de 4,5% a.a. (International 
Monetary Fund, International Financial Statistics Yearbook, 1996).

entre 1968 e

de uma retengao compulsdria no Banco Central de 25% dos valores
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da liquidez do mercado financeiro internacional que se seguiu a elevagao dos

internacionaispregos

suspendesse essa retengao em fevereiro do ano seguinte e em agosto

em

repassados, cabendo a essa instituigao o onus dos juros e desvalorizagao

cambial.

Nessa fase ainda nao era perceptivel a preocupagao com o tipo de

capital que ingressava. Esperava-se que a poupanga externa fluisse e se

agregasse a poupanga interna, considerada insuficiente para financiar as taxas

de crescimento desejadas.49 Nao havia o temor de que os investimentos

externos desestimulassem os investimentos nacionais, ao inves de somaram-se

a eles, nem do excessive controle externo sobre o parque produtivo, nem

tampouco de sua influencia sobre as politicas econdmicas adotadas. No que

toca aos capitals de credito, eram tornados cuidados especialmente com as

determinavam o perfil de endividamento do pais.

Para alongar o perfil da divida, quando a oferta de divisas era abundante

Outra medida que incentivava o alongamento dos prazos dos creditos,

adotada mais intensamente entre 1974 e 1980, foi a concessao de beneficios

fiscais as empresas que captassem recursos com prazos mais longos que os

eram estabelecidas normas que obrigavam a expansao dos prazos dos 

emprestimos, ocorrendo o oposto quando havia escassez de cambias.

49 Exposigao do Ministro Delfim Neto na Camara dos Deputados em junho de 1973 foi 
bastante clara quanto a importancia atribuida aos recursos externos para o crescimento do pais 
(citado em Carios von Doellinger, Hugo B. de Castro Faria e Leonardo C. Cavalcanti, A Politica 
Brasileira de Comercio Exterior e seus Efeitos: 1967/73 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974): 146). 
Em 1975, em depoimento a Comissao de Inquerito, publicado pelo O Estado de Sao Paulo, de 9 
de outubro, o entao Ministro Mario Henrique Simonsen, tambem defende a essencialidade da 
contribuigao do capital externo para a solugao dos problemas economicos (Mario Henrique 
Simonsen, ‘O Brasil e as Multinacionais,’ in Multinacionais: Os Limites da Soberania, ed. Getulio 
Carvalho (Rio de Janeiro: Fundagao Getulio Vargas, 1977), 57).

buscasse estimular a captagao externa pela autorizagao de depositos 

moeda estrangeira junto ao Banco Central, dos creditos captados e nao

taxas de juros contratadas e os prazos dos pagamentos, uma vez que

govern© brasileirodo petrdleo, fez com que o
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complementares.

A atitude do governo diante do capital estrangeiro na segunda metade da

decada de 70 sofreu alguma alteragao. Apesar da forte elevagao dos pregos do

petroleo, em 1973, optou-se pela continuidade do crescimento a taxas elevadas,

ao inves de desacelera-lo e buscar urn ajustamento. Nesse contexto a absorgao

de recursos externos e os estfmulos as exportagoes tornaram-se ainda mais

importantes.

deveriam advir dos

investimentos diretos e de emprestimos e financiamentos. Relativamente aos

investimentos, emergia, porem, a preocupagao com a forga desigual das

participagao estrangeira das estataisem presas empresascom e

comparativamente as empresas do setor privado nacional. A postura do

governo, contudo, nao foi a de inibir o recebimento de investimentos externos,

mas sim de atrai-los e tentar direciona-los.50 A expectativa continuava sendo a

absorgao e disseminagao de tecnologia

avangadas, a ampliagao de sua participagao nas exportagoes e diversificagao

da pauta, alem de que se dirigissem a setores considerados importantes do

Havia, entretanto, um interesse maior na

constituigao de joint ventures, comparativamente a instalagao de plantas

prdprias, uma vez que o controle permanecia em poder de nacionais e se

considerava que a transferencia de tecnologia ocorria de forma mais completa.

Aparecia tambem no discurso do governo, apresentado no II Plano Nacional de

Desenvolvimento, um cuidado especial com os investimentos realizados atraves

governo (II PND 1975, 47-53).51

50 No referido depoimento o Ministro Simonsen argumenta quanto & importSncia do 
recebimento de investimentos diretos e quanto a capacidade de o pais conciliar a agao das 
multinacionais [empresas com participagao estrangeira] com os interesses internos (Simonsen, 
"O Brasil e as Multinacionais," in Carvalho, Multinacionais, 57-68).

51 Ver Brasil, Presidencia da Republica, II Plano Nacional de Desenvolvimento: 1975-1979, 
(Brasilia, 1975), 47-53.

Os recursos externos que a situagao exigia,

e capacidade gerenciai mais

minimos. Os prazos limites mfnimos tambem eram fixados em normas



48

de aquisigoes de empresas nacionais, embora esse temor nao transparecesse

nas medidas legais.

O interesse de captagao era tai que, em 1975, pela primeira vez, o

governo brasileiro realizou um seminario internacional na Europa para difundir as

devantagens oferecidas pelo pais.

manutengao de um elevado desempenho em termos de crescimento, um "porto

deseguro" em um mundo parco de boas alternativas de investimento,52 alem

imensos recursos naturais e humanos.53

deTambem nesse ano, diante do aumento dos fluxos internacionais

capitals de portfolio, foi regulamentado o recebimento desses recursos no

pais.54 A legislagao normatizou esse influxo atraves da composigao de carteiras,

fixou a taxagao dos retornos e estabeleceu prazos minimos para a permanencia

53 Argumento utilizado pelo Ministro do Planejamento Joao Paulo dos Reis Veloso na 
abertura do I Seminario Internacional sobre Investimentos no Brasil, realizado em maio de 1975, 
em Salzburgo, Austria (Seminario de Salzburqo: Afirmagao Nacional Cooperacao e 
Interdependence. I Seminario Internacional sobre Investimentos no Brasil, 26-28 de maio de 
1975 (Salzburgo, Austria: Anfavea, 1975), 9).

54 Em maio de 1975, foram promulgados a Resolugao ne 323 e o Decreto-lei n2 1401, que 
tendiam a atrair investimentos estrangeiros de portfolio para o pals. A Resolugao regulamentou a 
constituigao e funcionamento das sociedades de investimento que deveriam captar recursos 
externos para a aplicagao no mercado de capitals, e o Decreto-lei disciplinava o tratamento fiscal 
dos rendimentos pagos por essas sociedades a seus socios. Os recursos ingressados deveriam 
ter um periodo mlnimo de permanencia de tres anos, podendo retornar ap6s esse prazo em 
proporgoes que nao excedessem a 20%, por semestre, do capital registrado junto ao Banco 
Central do Brasil. Os lucros das sociedades de investimento nao estavam sujeitos ao imposto de 
renda pessoa jurldica, mas os dividendos distribuldos a nao residentes, bem como os ganhos de 
capital obtidos na alienagao das agoes, seriam tributados com allquotas que variavam de 15% a 
8%, de acordo com o prazo de permanencia. O imposto suplementar de renda nao incidiria 
sobre os dividendos e ganhos de capital remetidos apds oito anos de permanencia no pals, 
contados a partir da data do registro do investimento inicial.

52 Observagoes da Reuniao Ministerial de 10.9.74 (Carlos Lessa, A Estrateqia de 
Desenvolvimento: Sonho e Fracasso (Brasilia: FUNCEP, 1988)).

investimento, era oferecido um clima de estabilidade politica e social, a

Em contrapartida ao recebimento
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no pats. Apesar do avango que o estabelecimento dessas normas represented,

nao houve ingressos significativos.

Nos anos seguintes, a complementagao de algumas normas reguladoras

das conversdes de creditos em investimentos diretos, pode ser interpretada

como uma tentativa de elevar a captagao de capitals de risco. Apesar dessas

operagbes ja estarem previstas em Lei desde 1965,55 nao haviam sido

regulamentadas. Os volumes ingressados atraves dessa operagao

representaram cerca de 11% dos investimentos novos em 1978 e 1979.

Interessante notar que na decada de 70 os influxes de investimentos

novos e os reinvestimentos foram expressivos. Nao parece ter havido um

movimento maior de reinvestimentos para suprir a escassez de investimentos

novos, como ocorreu nos anos 60. As condigoes oferecidas ao investidor

estrangeiro pelo regime regulatorio, pelo restabelecimento da estabilidade

politica, pela postura cosmopolita do governo e pelo crescimento acelerado da

economia parecem ter exercido forte atragao sobre esses recursos. Vale

ressaltar que enquanto algumas das condigoes oferecidas proporcionavam

maiores retornos, outras reduziam o risco dos investimentos. Um nivel de risco

mais baixo reduz as exigencies de retorno para a realizagao dos investimentos.

A postura do governo de procurer atrair os influxes de investimentos

diretos e de portfolio tambem foi seguida quanto a captagao de creditos

estrangeiros, mas de forma mais intensa. Talvez porque diante da necessidade

de recursos para manter a trajetoria de crescimento da economia brasileira, a

capacidade de intervengao do governo na captagao desses capitals externos

fosse percebida como mais potente.

Assim, em 1977, foi outorgado um incentive adicional com a permissao

para a realizagao de depbsitos em moeda estrangeira junto ao Banco Central

(Resolugao ns 432). Esses depbsitos ja autorizados em 1974 para emprestimos

55 O Decreto n2 55762, de 1965, que alterou a Lei n2 4131, de 1962, autorizou as conversdes 
de principal e juros de emprestimos em investimentos.
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amparados pela Resolugao n2 63/67 passaram a se-lo tambem para creditos

regulamentados pela Lei n2 4.131/62. O beneficio decorria da possibilidade de

os pagamentos serem antecipados e resgatados posteriormente, sendo que

durante o periodo do depbsito a Autoridade Monetaria remunerava o capital

pelo seu custo extern© e pela variagao cambial.

emprestimo quando o tomador pudesse dispor dos recursos antes do prazo

final do contrato e permitia que os devedores se protegessem de flutuagbes

cambiais quando os depositos fossem feitos antes da corregao da taxa de

cambio. Os influxos de capitals no segundo semestre desse ano foram cerca de

sua trajetbria de51% maiores que no semestre anterior e continuaram

crescimento em 1978.

Ressalta-se que a busca de credito no exterior era realizada mais

intensamente pelo setor publico, refletindo-se em uma proporgao crescente da

divida externa publica na divida externa total do pais.56 Esse comportamento

resultava da expressiva participagao daquele setor na economia e da restrigao

de acesso ao credito domestic© que o govern© lhe impunha,57 restando-lhe

como altemativa de financiamento o capital internacional.

Ainda em 1977, o govern© implantou um depbsito compulsorio transitorio,

possivelmente pressionado pela condugao da politica monetaria. A totalidade

dos recursos ingressados a tftulo de credito externo, entre novembro e Janeiro

do ano seguinte, deveria ficar retida junto ao Banco Central por cerca de um

mes, sendo liberada em seguida. Essa medida nao inibia a captagao de credito

como os depositos compulsdrios permanentes implementados em 1972 e 1973,

57 Eduardo Luiz Lundeberg, ‘O Orpamento Monetcirio e a Socializa^ao dos Prejufzos da 
Crise Cambial," Revista de Economia Politica 5, ne 1 (1985), 148-153.

56 Em 1973 a proporgao da divida externa publica registrada na divida externa total era de 
52%, em 1978 essa proporgao era de 63%. Enfatiza-se, porem, que a divida do setor privado 
tambem expandiu-se significativamente, uma vez que a divida externa total apresentou um 
crescimento de 45% no periodo.

Essa medida reduzia expressivamente o risco da operagao de
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porque durante o periodo da retengao o Banco Central arcava com as despesas

de juros e demais encargos e com a variagao cambial, mas retardava a

expansao da base monetaria, que resultaria do ingresso total dos recursos.

Em junho de 1978 o governo impos um depdsito compulsorio transitorio

de 100% sobre os recebimentos de credito pelo setor publico, que seriam

liberados de acordo com um cronograma predeterminado, mas passivel de

alteragoes a criterio do governo.

A intensidade dos ingressos e o possivel comprometimento da politica

monetaria estimularam o governo a retomar, em abril de 1979, a politica dos

elevagao das taxas de juros externas e dificuldades para a captagao de

capitals.

moeda domestica em torno de 30%.

Essas medidas tinham por efeito desencorajar a captagao de creditos 

externos, pois elevavam o risco e o custo desses recursos. Como forma de 

induzir a antecipagao das contratagoes de capitais no exterior necessarias as 

empresas, em 1980 foi instituido um deposit© compulsdrio transitdrio de 75%

ajustamento das taxas de cambio, o controle da inflagao e das taxas de juros.

Diante desse novo quadro foram suspenses os depositos compulsdrios 

permanentes, o que estimularia a captagao, mas foram congelados os depositos 

realizados ao amparo da Resolugao ne 432/77 e efetuada a desvalorizagao da

Esse cheque externo ocorreu em um momento em que o governo 

brasileiro, frente aos crescentes desequilfbrios da economia interna, buscava o

depositos compulsorios permanentes. Dessa forma, determinando que 50% dos 

influxos de credito ao setor privado fossem retidos pelo Banco Central, sem

remuneragao, a captagao deveria ser desencorajada.

O governo suspendeu essa medida ao final do ano com a mudanga do 

contexto externo. A segunda elevagao expressiva dos pregos do petrdleo 

promoveu uma redugao na liquidez do mercado financeiro internacional, com
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dos ingressos de emprestimos externos ao setor privado, com urn cronograma

de liberagao de cerca de 150 dias.

A redugao na liquidez interna por meio do estabelecimento de limites

pressao sobre a taxa de juros que essa medida exercia nao se refletiu, porem,

em sua elevagao, pois o governo havia determinado a aplicagao de um redutor

sobre as taxas cobradas no ano anterior.

Apos uma tentativa de manutengao da trajetoria de crescimento e de

12,8 bilhoes, o governo definiu como prioridades o controle da inflagao e do

externos, visando, respectivamente, desacelerar a economia e financiar parte do

deficit em transagoes correntes.

A busca de recursos externos deveria ocorrer principalmente pela

real e pelas elevagoes sucessivas das taxas de juros internacional.

Em 1982, tambem a liberagao dos depositos efetuados no Banco Central

ao amparo da Resolugao n2 432/77 deveriam incentivar a busca de recursos

quantitativos para a expansao das operagoes em moeda nacional dos bancos 

internos, iniciada em meados de 1979, estendeu-se ate o final de 1980.58 A

captagao de emprestimos, sancionados pela legislagao existente e incentivados 

pelo aperto de liquidez, que pressionou as taxas de juros reais internas.59 Esse 

fator deveria superar o desestimulo promovido pela flutuagao da taxa de cambio

prefixagao da desvalorizagao cambial e corregao monetaria em 1980, que 

resultou em uma inflagao de 90% e um deficit em transagoes correntes de US$

deficit do balango de pagamentos. Optou entao pela adogao de politicas 

economicas de cunho ortodoxo e pelo estimulo a captagao de recursos

58 Ressalta-se que entre junho de 1979 e dezembro de 1980 os bancos estavam sujeitos a 
limites quantitativos rigidos para a expansao de suas operagoes em moedas nacionais, o que 
limitava a oferta de credito com recursos internos (An&lise Financeira, Taxas de Juros no Brasil, 
3s ed. (Sao Paulo, 1993)).

59 A taxa efetiva mensal anuaiizada do financiamento de capital de giro chegou a atingir 
32,4% em 1981 (Analise Rnanceira, Taxas de Juros no Brasil). Em agosto desse ano, a taxa 
LIBOR, para depbsitos em ddlares dos Estados Unidos por seis meses atingiu o pico de 18,9% 
a.a., apos um movimento ascendente, a partir de 1977, praticamente continue.
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externos. Embora esses depositos nao tivessem sido vetados, desde dezembro

mantiveram-se nos niveis da decada de 70, a despeito da redugao da atividade

econbmica nos paises desenvolvidos e no proprio pais, em um movimento de

complementagao de projetos ja iniciados. Verificou-se, porem, uma elevagao

nas remessas de lucros e dividendos e nas repatriagoes, que acumulados

passam de US$ 596,0 milhdes medios anuais entre 1975 e 1979 para US$ 839,0

milhoes em 1981 e 1982 (tabela 1.3 e 1.4).

A situagao do balango de pagamentos deteriorou-se ainda mais com o

fechamento dos mercados internacionais privados de credito, apos a moratoria

mexicana e a subsequente crise cambial brasileira, que tornou evidente a

insolvencia do pais em 1982.

acelerado da economia brasileira, buscou reduzir os possiveis entraves ao

influxes desses recursos, quer sob a modalidade de investimentos diretos, quer

Em linhas gerais e possivel concluir que durante o periodo de 1964 a 

1982, o governo manteve uma certa coerencia em seu comportamento diante do 

capital externo. Admitido como agente capaz de viabilizar o crescimento

de 1979 nao podiam ser resgatados.

Os recebimentos liquidos de investimentos estrangeiros diretos ate 1982

de creditos, quer ainda de investimentos em portfolio.

Partindo da expectativa de que os investimentos estrangeiros diretos 

trariam consigo tecnologia e qualificagao gerencial e que pudessem ser

estimulados a participar ativamente da expansao das exportagoes e ser 

direcionados para setores eleitos como prioritarios, o governo instituiu medidas 

de incentive ao afluxo de recursos e orientagao para as exportagoes. Essas 

medidas refletiam-se, de maneira geral, no aumento da rentabilidade do capital 

investido. O investimento estrangeiro, porem, dirigiu-se tambem para setores 

nao prioritarios, mas cujo retorno tambem era elevado por condigoes especificas 

a economia brasileira ou ao investidor estrangeiro (como os de produtos 

alimentares, fumo e farmaceutico).
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induzida, oe

O risco do credito ao pais, refletido na probabilidade de o tomador nao

pais nao conseguia produzir um excedente para pagar o servigo da divida, alem

de buscar recursos para o crescimento da economia, fazia emprestimos para

pagar tambem juros e amortizagbes.

Enquanto a oferta internacional de recursos manteve-se abundante, esse

comportamento nao suscitou problemas. O endividamento crescia, mas a

externamente.

1.5 MUDANQAS DE REGRAS E A REDUQAO DOS AFLUXOS DE CAPITAIS

Os anos que seguiram ao de 1983 foram fortemente marcados pela

pelo governo, 

endividamento era uma consequencia conhecida desse processo.

cumprir com os compromissos assumidos, elevou-se gradativamente ao longo 

da decada de 70, juntamente com o nivel do endividamento externo. Como o

internacional de recursos e a elevagao das taxas de juros internacionais tornou- 

se cada vez mais oneroso ao pais captar emprestimos e financiamentos

dilatagao nos prazos dos pagamentos, mas pequena com o grau 

endividamento. A captagao de emprestimos e financiamentos no exterior foi

suspensao das remessas de pagamentos devidas aos bancos privados 

internacionais implementada em Janeiro desse ano e pelas interrupgoes 

seguintes. A necessidade de recursos internacionais para fazer frente aos 

servigos da divida externa e as tentativas de controle da aceleragao inflacionaria 

nortearam as polfticas economicas adotadas ate o final da decada.

com o

economia brasileira tambem. No entanto, com a contragao da oferta

e por vezes

O credito externo deveria complementar a poupanga domestica e 

financiar o crescimento economic©. Constatou-se alguma preocupagao com a 

de

intensamente incentivada,
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A perda continua de reservas resultante do influxo insuficiente de

recursos externos e a restripao do acesso das economias em desenvolvimento

ao mercado internacional de capitals em 1982, levou o governo a centralizar as

operapoes cambiais e a suspender as remessas relativas a alguns pagamentos

especificos no exterior em 1983. Essa suspensao de remessas intensificou o

estrangulamento dos fluxos de creditos autbnomos ao Brasil.

A principal politica de atrapao de creditos do restante da decada foi a

negociapao com os credores externos, buscando reescalonar a divida contraida

ate 31.12.82 e recuperar a credibilidade dos cedentes dos recursos. Nesse

sentido, como demonstrapao de boa vontade em retomar os pagamentos, foram

realizados esforpos para a reversao do hiato de recursos, estimulando-se as

exportapdes e restringindo-se as importapoes. Essa reversao foi bem-sucedida,

tendo o pais gerado continues superavits comerciais a partir de 1984.

As tentativas de recuperar a confianpa dos credores e assim influenciar

positivamente os detentores de recursos foram, porem, abandonadas em 1987 e

em 1989. Em 1987, sem qualquer aviso previo, foram suspensas as remessas

relativas as linhas de curto prazo, medida ate entao nao adotada. Ja em 1989,

nova suspensao global foi determinada apds a assinatura de um amplo acordo

plurianual em 1988.

Essas decisdes tornaram a concessao de creditos voluntaries muito

restrita, tendo sido os fluxos de financiamentos e os creditos de regularizapao as

principais fontes de divisas dessa modalidade de capital.

Diante da dificuldade em acessar o mercado financeiro internacional,

para a obtenpao de creditos, o governo adotou medidas de encorajamento aos

investimentos de risco. Nesse sentido houve uma tentative de estimular a

conversao de creditos em capital de risco por meio da instituipao de creditos

financeiros as pessoas juridicas que convertessem em capital social o principal

e os juros das operapbes de credito registradas ao final de 1982. 0 volume de

conversoes triplicou, passando de US$ 143 milhoes, em 1982, para US$ 452
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Os incentivos concedidos pelo governo as conversoes nao foram, porem,

internacionais,unicos estfmulos Investidoresoperagoes.os a essas

principalmente empresas vinculadas a outras instaladas no Brasil, adquiriam os

direitos crediticios de instituigoes financeiras credoras do pais com desagios

substanciais, para converte-los pelo valor de face. A diferenga entre o valor

pago pelos tftulos e o recebido do governo brasileiro ja representava um ganho

significative para o investidor.

Em 1984, quando a situagao cambiai do pais ja havia melhorado devido

aos recursos recebidos dos organismos internacionais e do superavit comercial,

o governo correu o risco de selecionar as operagoes de conversao autorizadas,

permitindo apenas as operagoes entre credores e devedores originais. Caso as

novos.60

Essa expectativa, no entanto, nao se concretized, os investimentos em

moeda continuaram retraidos. A medida restritiva, entretanto, nao reduziu as

conversoes de imediato, como seria de esperar. A explicagao pode ser

encontrada no elevado nivel de endividamento extern© das empresas com

milhoes, em 1983, sendo inclusive superior ao ingresso liquid© de recursos 

novos em moeda e bens, que se contraiu de US$ 1,2 bilhao para USS 413 

milhoes (tabela 1.4).

autdnomos, que nao envolvessem a cessao de creditos, a extingao da vantagem 

da aquisigao dos creditos com desagio encorajaria o influx© de recursos

60 A importancia que o recebrmento de recursos novos assumia nesse periodo induz a 
suposigao de que aparentemente era essa hipotese que determined a restrigao das operagoes 
de conversao. Lago tambem e de parecer que as restrigoes rmpostas podem ter-se 
fundamentado na ideia dessa substituigao (Luiz Aranha Correa do Lago, 'Investimentos Diretos 
no Brasil e a Conversao de Emprestimos em Capital de Risco,' in Novos Ensaios Sobre o Setor 
Extemo da Economia Brasileira, org. Paulo N. Batista Jr., Estudos Especiais IBRE 6 (Rio de 
Janeiro: Fundagao Getulio Vargas, 1988), 75).

participagao estrangeira, principalmente junto a empresas vinculadas e

conversoes estivessem substituindo a entrada de investimentos diretos
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parcialmente convertidos em investimentos diretos, ao mesmo tempo em que se

tornava evidente a participagao das empresas com capital estrangeiro no

endividamento do pais e tambem uma forma disfargada pela qual o investimento

se efetivava.

Esses emprestimos, entre investidor e empresa recebedora, podem ser

investimentos diretos do que aos creditos. Os limites a remessa de lucres e

dividendos nao tern paralelo nos pagamentos de principal e juros, alem destes

possuirem prioridade em situagoes de dificuldades com o balango de

pagamentos.

Em 1982, o govern© tambem adotou medidas que tendiam a atrair os

capitals de portfolio. Mediante a redugao do prazo minimo de permanencia

desses recursos no pais, que resultava em diminuigao do risco, e a isengao do

imposto sobre ganhos de capital, que elevava a rentabilidade, os investimentos

alteragoes na legislagao do mercado de capitals e de instabilidade economica.

Novo incentive foi concedido as conversoes em 1987 por meio de um

programa que autorizava a conversao de direitos de credit© adquiridos com

desagio no mercado secundario de dfvida externa brasileira em investimentos. A

diferenga, relativamente ao que era praticado ate 1984, e que o govern© nao

convertia o titulo pelo valor de face, mas sim pelo valor resultante de um leilao

entre os candidates a investidores. Dessa forma o govern© se apropriava de

de portfolio deveriam ser encorajados a fluir mais intensamente. Essas medidas 

de liberalizagao, entretanto, foram adotadas em um context© de frequentes

61 Lago estima que, em 1979, 32% do valor dos emprestimos contrafdos sob a Lei n2 
4131/62 referiam-se a creditos intracompanhias (Lago, ‘Investimentos Diretos no Brasil,’ 75). As 
pubiicagdes do Banco Central passaram a ap resent ar esses creditos de forma desagregada 
apenas a partir de 1983. Neste ano os emprestimos intracompanhia representaram 8% dos 
emprestimos totais. A partir de 1984, porem, constituiam quase a integralidade deste fluxo.

parcialmente atribuidos ao fato de a legislagao ser mais restritiva aos

matrizes.61 Assim, os denominados emprestimos intracompanhias foram
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parcela do ganho que anteriormente era integral do investidor, ao mesmo tempo

em que abatia parte da divida externa e recebia investimentos.

dois anos

seguintes, foram significativos, respectivamente USS 2,0 bilhoes e USS 946

milhoes (tabela 1.4). Entretanto, essas operagoes foram estimuladas nao so pelo

programa especifico, mas tambem pela suspensao, em 1983, do pagamento

dos juros da divida externa, e pela interrupgao, em 1987 das remessas devidas

as dividas de curto prazo. Diante dessa situagao os credores brasileiros foram

incitados a negociar seus creditos com desagios expressivos, o que resultou em

um beneficio significative para os investidores.

Outro procedimento do govern© tambem pode ter exercido atragao sobre

os fluxos de investimentos diretos. Trata-se dos efeitos indiretos da politica

subordinou aos objetivos macroeconomicos decomercial adotada, que se

Como os afluxos de recursos externos nao eramda crise cambial.superagao

suficientes para atender as

doatravessuperavits comerciaisgoverno procurou promover

contingenciamento das importagoes e de estimulos as exportagdes.

O controle das importagoes foi realizado pela recessao interna e por uma

ampliagao da estrutura tarifaria que penalizava as aquisigoes externas de bens

nao essenciais.62 Como residue dessa politica, acentuaram-se as barreiras

protecionistas a setores da industria nacional, como ja ocorrera anteriormente,

elevando a rentabilidade das atividades destes setores.

62 Alem dessas medidas, foi aumentado o numero de produtos com importagao proibida e 
estabeleceu-se a necessidade de financiamento extemo para as importagoes e os programas 
anuais de importagao por empresas. Pinheiro e Almeida mostraram que houve uma substancial 
coerencia interna na protegao dada aos diversos setores da economia entre 1967 e 1993, 
indicando que os setores protegidos eram os mesmos. Apontam, porem, para uma redugao nos 
niveis de protegao com a reforma tarifaria de 1988 (Armando Castelar Pinheiro e Guilherme 
Bacha de Almeida, ’O Que Mudou na Protegao a Industria Brasileira nos Ultimos 45 Anos?,’ 
Pesquisa e Planejamento Economico 25, ne 1 (1995), 204-205).

necessidades do servigo da divida externa, o

Os investimentos externos atraves de conversbes, nos
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TABELA 1.4 - INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS, POR MODALIDADE, 1970-95

REPATRIAQOESANOS
CONVERSAO v

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

2
2
17
3
7

15
73
51
57
81
79 

108
90 
115 
128
99 
102 
214 
196
130
64 
35 
29 
19
12
6

160 
207 
39
2 

143 
452 
746 
581 
206 
344

2 087 
946 
283 
68 
220 
220 
138 
307

15 
39 
55 
21 
42 
72 
38 
47 
109 
331 
131 
103 
125 
152 
107 
246 
737 
297 
275 
524 
230 
123 
169 
580 
618 

1 162

146
169
337
783
826
904
981
950

1 205
1 687
1 499
1 781
1 354

865
1 126

814
- 129

608
2 256

736
628
607

1 405
614

1 889
3 929

INGRESSOS NOVOS
MOEDA IbENS

(Em USS Milhoes)
INGRESSOS NOVOS 
LfQUIDO 57

159
206
376
801
862
961
945
946

1 098
1 730
1 511
1 773
1 246
450
359
381
300
347
247
184
511
628

1 325
954

2 357
4 778

FONTE: Banco Central do Brasil, Departamento Econfimico, Balances de Paqamentos (11.10.95 e 30.8.96). 
v Conversoes de Cr6ditos em Investimentos: desagregados dos investimentos em moeda a partir de 1978. 
27 Exclusive reinvestimentos.
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As exportagdes foram incentivadas atraves de programas especfficos,

cujos alvos principals eram as empresas de grande porte, nas quais se incluiam

aquelas com participagao de nao residentes. Assim, as empresas estrangeiras

que nao usufruissem as vantagens de integrarem setores protegidos teriam a

possibilidade de beneficiar-se com os incentives a exportagao. Algumas vezes

conseguiam manter um bom desempenho em um clima adverse.

Estudos demonstram que as empresas com capital extemo foram

responsaveis por aproximadamente 30% das vendas totais no setor industrial,

detambemrespondendo parcela significative das exportagdespor

Bielschowsky (1992), por

exemplo, examinando as mil maiores empresas exportadoras de produtos

industrializados do Brasil em 1980 e 1990, estimou que as empresas com

participagao estrangeira responderam por 38% das exportagdes desses

produtos em 1980, elevando-se para 44% em 1990.

Apesar das vantagens oferecidas ao capital estrangeiro de investimento,

o comportamento do governo nao foi homogeneo ao longo da decada, tendo

adotado tambem medidas desestimulantes e que aumentaram o risco do

investimento. Com efeito, a centralizagao das operagoes de cambio em 1983,

1987 e 1989, embora nao tivesse bloqueado completamente os fluxos de

retornos, expos os investidores ao arbitrio da burocracia, elevando o risco dos

investimentos. Ja a tributagao dos reinvestimentos a mesma taxa dos lucros

remetidos, determinada em 1988, reduziu a rentabilidade dos investimentos,

63 Willmore apontou que as empresas com participagao estrangeira respondiam por 28,5% 
do total das vendas e 38,5% das exportagdes de produtos industrializados do pais (Larry 
Willmore, "Controle Estrangeiro e Concentra^ao na Industria Brasileira," Pesquisa e Planejamento 
Economico 15, n2 3 (1987)).

manufaturados no pais (Baumann 1993, 490).63

automobilistica. Desta forma os investimentos externos instalados no pais

as empresas podiam usufruir as duas politicas, como as da industria

tendendo a desestimula-los. O equivoco dessa medida foi percebido
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rapidamente e novo regulamento foi publicado em 1989, revertendo essa

que

passaram de uma media anual de USS 689 milhoes, entre 1980 e 1988, para

USS 288,8 milhoes, entre 1989 e 1993 (tabela 1.3).

Tambem a nova Constituigao, promulgada em 1988, foi frustrante em

termos de criar condigoes mais favoraveis ao capital externo de risco atraves da

equalizagao de tratamento entre o capital nacional e o estrangeiro e da

liberagao para atuagao em areas restritas ao capital nacional. Manteve-se a

distingao entre empresa brasileira e empresa brasileira com capital nacional,

remetendo-se a regulamentagao a lei complementar.64

O cambio tendeu a constituir urn fator adicional dentre os possiveis

desestimulos ao influxo de capitals de risco. O criterio de reajuste das taxas de

cambio nos anos 80 permaneceu sendo o de minidesvalorizagoes cambiais,

sendo as taxas corrigidas com frequencia cada vez maior, ate atingir corregoes

diarias em 1984. Essa politica nao foi, contudo, uniforme. Em fevereiro de 1983,

diante da crise cambial, promoveu-se uma desvalorizagao da moeda nacional

de 30%. A pratica de maxidesvalorizagoes nao foi mais repetida no periodo,

mas a adogao de programas de estabilizagao ao longo da decada foi

frequentemente acompanhada de congelamento cambialda taxa e

desvalorizagoes aceleradas posteriormente. Esse comportamento promoveu um

aumento do coeficiente de variagao da taxa de cambio que praticamente

duplicou de 1969 -79 para 1980 - S9.65

65 Segundo a sistem^tica de Zini, Taxa de Cambio, 39. Comparando-se a variancia media 
anual do Indice da taxa de cambio real de cada mes, verifica-se que houve um aumento de 
176% entre 1970-80 e 1981-92.

64 Apenas em 15.8.95, com a Emenda a Constituigao n2 6 foi extinta a distingao entre 
empresa brasileira e empresa brasileira com capital nacional. Neste ano tambem foi quebrado o 
monopdlio do petroleo (E.C. n2 9, de 9.11.95) e determinado o firn da reserva de mercado da 
navegagao de cabotagem para as empresas nationals (E.C. n2 7, de 15.8.95), em um process© 
de redugao das restrigoes dos investidores externos.

tributagao. Ainda assim houve uma contragao dos reinvestimentos,
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portfolio, cuja volatilidade e maior, mas tambem e relevante para os investidores

externos que realizam investimentos em empresas, em razao dos emprestimos

que as firmas investidas contratam no exterior, dos pagamentos de importagoes

e das receitas de exportagdes.

Outras condigoes especificas da economia brasileira no periodo, que

regras de funcionamento da economia, gerando incerteza e estimulando a

em 1982 buscou-se tornar esses investimentos no pais mais atraentes com a

carteiras, nao limitando o prazo de permanencia e concedendo estimulos

fluxos de capitais em nfvel internacional, canalizaram mais recursos ao pais,

embora ainda pouco significativos. De um influxo medio anual de US$ 15,3

milhoes entre 1980 e 1986, passou-se a USS 153,7 milhoes medios ao ano entre

1987 e1990.

Essa ampliagao da flutuagao do cambio real elevou o risco cambial dos 

influxos de recursos. Esse risco deve ser mais significative para os fluxos de

podem ter afetado negativamente as decisoes de investimentos no pais, foram a 

aceleragao da inflagao e os diversos pianos de estabilizagao economica. Na 

tentativa de eliminar a inflagao, o governo promovia constantes alteragdes nas

adogao de um comportamento preventive por parte dos agentes economicos.

No que tange aos investimentos em carteira, alem das medidas adotadas

fiscais. Esses estimulos incluiam a isengao fiscal dos ganhos de capital 

resultantes da venda das quotas ou agoes e a tributagao dos lucros e 

dividendos a alfquota de 15%. Essas condigoes, somadas a liberalizagao dos

edigao da Resolugao n9 1289 em 1987. Essa resolugao criava novas formas de 

investimentos em ativos financeiros, com maior flexibilidade na composigao das

As evidencias sugerem que a postura do governo diante do capital 

extern© no periodo entre 1983 e 1989 era de favorecer seu ingresso, sendo 

adotadas medidas de atragao desses recursos. No entanto, as agoes 

implementadas para fazer frente a aceleragao da inflagao e para administrar o 

balango de pagamentos nao contribufram com a atratividade do pais.
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Ja os fluxos de capitais de credito foram desencorajados pelas

suspensdes unilaterais de remessas de pagamentos as quais o governo

recorreu tres vezes durante o periodo. A credibilidade na capacidade de

pagamento e na boa vontade do governo do pais receptor em fazer honrar os

compromissos externos sao aspectos determinantes da avaliagao do risco das

operagoes pelo credor internacional. Nesse sentido as interrupgoes dos

pagamentos e os reveses nas negociagoes da divida externa tiveram um efeito

negative na avaliagao do pais para a concessao de novos recursos.

1.6 O CRESCIMENTO DO INFLUXO DE RECURSOS E A ADMINISTRAQAO

DESSES CAPITAIS

e a liberalizagao cambial.

O Programa Nacional de Desestatizagao tinha como ideia central a

redefinigao do papel do Estado na economia brasileira, reduzindo seu tamanho,

tornando-o mais eficiente e menos oneroso (BNDES, 1991 4). Incluia um projeto

de privatizagao mais ambicioso que os anteriores, pois repassaria a iniciativa

anterior.

privada empresas criadas pelo Estado e nao apenas aquelas originarias do 

setor privado e recebidas em troca de dividas, como havia sido feito na decada

Os anos 90 iniciaram com um programa de estabilizagao e um conjunto 

de reformas estruturais que compreendia a desestatizagao, a abertura comercial

conversbes de credito em investimentos, enquanto os investimentos em porfolio 

foram encorajados pela criagao de novos instrumentos de inversao.

No que toca aos investimentos estrangeiros diretos, a principal medida de 

atragao consistiu na elevagao dos rendimentos dos investidores atraves das

A expectativa era de que as privatizagoes, alem de incentivarem a 

formagao da poupanga interna e elevarem a eficiencia das empresas
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privatizadas e dos setores onde se inseriam, deveriam estimular a captapao de

A maior eficiencia do setor produtivo tambem foi buscada atraves de sua

dandoao

Essas medidas deveriam, alem de dar maior transparencia a estrutura de

protepao, promover uma exposipao maior do aparelho produtivo aos prepos

internacionais, contraindo custos e induzindo a uma alocapao mais eficiente dos

67 A abertura da economia aprofundada em 1990 foi sequencia das revisoes da Tarifa 
Aduaneira do Brasil, promovidas em 1988 e 1989. Nesse sentido ver Marta C. Lemme, “A 
Revisao TarifAria de 1989,” Revista Brasileira de Comercio Exterior 5, ns 26 (1989) e Pinheiro e 
Almeida, “O Que Mudou na Protepao,” 199-202.

66 A esse proposito ver Marina F. Mello, "A Privatizapao no Brasil: AnAlise dos seus 
Fundamentos e Experiencias Internacionais.” (Tese de doutorado, Faculdade de Economia, 
Administrapao e Contabilidade, Universidade de Sao Paulo, 1992).

privatizadas ao capital estrangeiro foram abolidas. Adicionalmente a esse efeito 

direto, a expansao do setor privado promovido pela desestatizapao tenderia a 

intensificar a captapao de recursos externos a medida que a poupanpa interna 

se mostrasse insuficiente.66

exposipao a concorrencia internacional. Assim, intensificou-se o processo de 

redupao do protecionismo concedido a alguns setores pela eliminapao da maior 

parte das isenpoes dos impostos sobre produtos industrializados e de 

importapao e pela abolipao dos controles administrativos sobre as importapoes. 

Tentou-se, assim, suprimir a importancia das barreiras nao tarifarias e dos 

regimes especiais de importapao. Mantiveram-se apenas as tarifas aduaneiras 

como mecanismo de protepao ao setor produtivo interno que, 

continuidade ao movimento iniciado em 1988, seriam gradualmente reduzidas 

ate atingir-se, em 1993, a tarifa modal de 20%, com aliquota media de 14,2% 

(Pinheiro e Almeida 1995, 201).67

recursos externos. Para tanto, inicialmente permitiu-se que investidores 

estrangeiros adquirissem ate 40% do capital votante e ate 100% do capital nao 

votante das empresas incluidas no programa. Esse incentive foi aumentado em 

1993, quando as restripoes a transferencia do controls das empresas
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fatores de produpao, e uma redupao dos retornos excepcionais decorrentes da

protepao.

A tendeuprotecionistas estimulardas barrei ras as

expansao.

O cambio tambem foi liberalizado. Em 1990 abandonou-se o sistema de

minidesvalorizapbes cambiais no qual o governo anunciava diariamente as taxas

pelas quais o Banco Central se comprometia a adquirir e vender divisas. O

mercado havia sido segmentado em dois, o de cambio de taxas livres e o de

taxas flutuantes. Ambas as taxas passaram entao a ser determinadas livremente

modalidades de operapoes a serem cursadas em cada um deles. A atuapao do

Banco Central na determinapao do prepo das moedas internacionais se limitaria

a defesa dos niveis desejados de reserves internacionais.

no sentido de promover desvalorizapoes que acompanhassem as taxas de

inflapao e estimulassem as exportapoes.

A captapao de recursos externos foi estimulada em todas as suas

inerente a volatilidade do capital de portfolio. As medidas sugeriam uma postura

mercado intemacional de credito privado.

modalidades. Nao parecia relevante a questao do controle e influencia que o 

ingresso de investimentos diretos poderia exercer sobre a economia ou o risco

liberal do governo diante do capital externo, aparentemente coerente com o 

interesse em receber capitals externos e com as restripoes ao acesso do pais ao

De fato, as intervenpoes do Banco Central foram mais frequentes e 

incisivas que apenas as necessarias para a defesa das reservas, tendo atuado

diminuipao

importapdes. Nao provocou, porem, deficits comerciais, pois a economia interna

continuava deprimida e as exportapoes permaneceram incentivadas e em

basicamente de nao se ter chegado a termo na renegociapao da divida 

brasileira com estes credores. Os acordos firmados na decada de 80

As dificuldades em obter credito privado intemacional decorriam

em cada mercado, tendo as autoridades monetarias estabelecido as
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1989, passaram a ser remetidos.68

Em fevereiro de 1992 concluiu-se o acordo com o Clube de Paris, tendo

Em julho foi

concluido um 'acordo em principio' sobre a reestruturapao da divida externa,

longo prazos com os bancos credores.70 A importancia desse pacto reside nao

apenas no equacionamento de uma pendencia com o sistema financeiro

internacional, mas principalmente na constituipao de nova base sob a qual as

expectativas do risco da economia brasileira seriam formuladas.

A captapao de recursos de credito foi incentivada tambem pela abertura

de novos canais de acesso ao mercado financeiro internacional. Um deles foi a

autorizapao para que bancos lanpassem commercial paper no mercado externo.

Esse tipo de obrigapao nao e usualmente emitida por bancos, mas como seu

acesso ao credito bancario estrangeiro estava restrito pela suspensao das

equacionavam apenas parcialmente o problems da divida, pois tratavam 

somente dos compromissos ja vencidos, e nao foram suficientes para dar 

condipoes a economia de atender integralmente a sens compromissos. Assim, a 

busca da renegociapao permaneceu como prioridade do periodo.

Como prova do interesse na retomada e conclusao das negociapbes, a 

partir de 1991 alguns pagamentos, cujas remessas haviam sido suspenses em

69 No caso do Clube de Paris, instituipao informal que reune um grupo de pafses credores 
com a finalidade de renegociar a divida governamental de paises em dificuldades financeiras, a 
afirmativa sobre a conclusao de um acordo significa que foi concluido uma Agreed Minute, que 
servir£ de base para as negociapbes com cada pais individualmente.

68 Por exemplo, 30% dos juros devidos pelo setor publico e 100% dos juros devidos pelo 
setor privado aos bancos privados internacionais.

70 Para detalhamentos dos acordos firmados, sugere-se ver Ceres A. M. Cerqueira, Divida 
Externa Brasileira - Processo Neqocial 1983-1996 (Brasilia: Banco Central do Brasil, 1996) e o 
Relatbrio do Banco Central do Brasil vol. 29 (1993).

side aprovado em maio do mesmo ano pelo Senado Federal.69

que delineou as condipoes basicas para a negociapao das dividas de medio e
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remessas, constitufa-se uma nova sistematica de obtengao de recursos para

serem repassados internamente.

empresas do setor privado.

atraves de titulos pela concessao de isengao fiscal quando a emissao atendesse

mesmo periodo a taxa LIBOR para operagoes em dolares norte-americanos por

seis meses foi de 6,1% a.a., 3,9% a.a. e 3,4% a.a..

registrados do trienio anterior. A nova regra, aboliu tambem a discriminagao

Aos investidores estrangeiros, alem da possibilidade de participarem da 

privatizagao, novos estimulos legais foram concedidos. As principals medidas 

foram a alteragao da metodologia de registro dos reinvestimentos, que elevou o 

valor desses registros e, portanto, do estoque de investimentos, e a revogagao 

da tributagao suplementar de renda, que incidia sobre as remessas de lucros e

a um prazo mfnimo fixado pelo governo.

Em paralelo a criagao de novos mecanismos de acesso ao mercado 

internacional de capitals, o governo tomou o cuidado de manter as taxas de 

remuneragao do capital em niveis elevados. Isso deveria encorajar a aquisigao 

de titulos nacionais, principalmente porque externamente, a partir de 1990, as 

taxas de juros foram declinantes. De 1991 a 1993 as taxas basicas de juros 

reais71 no Brasil foram em media de 14,7% a.a., 33,2% a.a. e 7,4% a.a.. Nesse

dividendos, em vigor desde 1965. Essa tributagao onerava significativamente as 

remessas anuais superiores a 12% da media do estoque de investimentos totais

Outra medida foi a mdugao a que a Petrobras langasse bonus no exterior, 

o que ocorreu em maio de 1991. Essas obrigagoes emitidas pela ultima vez em 

1982, foram regiamente honradas pelo governo brasileiro e os langamentos dos 

titulos dessa empresa abria a possibilidade para a utilizagao desse mercado por

71 Taxa over-selic mensal media, corrigida pelo Indice Geral de Pregos - Disponibilidade 
Interna centrado, anualizada.

Ainda em 1991 novo estimulo foi concedido as captagdes externas
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e

retorno dos investimentos.72

Os influxes de capitals de portfolio foram encorajados em 1991 pela

criapao de nova modalidade de investimentos, a carteira de valores mobiliarios

Esse instrumento atrata

investidores que crescentemente investiam em economias latino-americanas e

autorizava a aplicapao de parte dos recursos em quotas de fundos de

pagas pelo setor publico e reduzia expressivamente o risco do investimento.

Em 1992, como forma de encorajar o ingresso de capitals de portfolio, o

investimentos liquidos em portfolio totalizaram US$ 1,7 bilhao e US$ 6,7 bilhoes

(tabela 1.5).

72 Artigo 77 da Lei n2 8383, de 30.12.91.

entre a tributapao de lucros de residentes e nao residentes, pois reduziu a 

aliquota do imposto de renda aplicada sobre as remessas de lucros 

dividendos. Ela passou de 25% para 15%, elevando assim a taxa liquida de

investimento, que podiam manter em carteira titulos publicos. Essa possibilidade 

viabilizava o acesso desses investidores as elevadas taxas de remunerapao

investimentos diretos externos em 1992, mas foram expressivamente superiores 

a partir de 1993. Enquanto o afluxo liquid© de investimentos diretos alcanpou 

US$ 1,4 bilhao e USS 613 milhoes, respectivamente em 1992 e 1993, os

acesso desses recursos aos rendimentos dos titulos publicos.

Os influxes desse tipo de capital rivalizaram com os recebimentos de

mantida no pais por investidores institucionais.73

73 Autorizado pela Resolugao n2 1832, de 1991, que instituiu o Anexo IV a Resolugao n2 
1289/87.

governo autorizou sua operapao nos mercados de oppbes e futuros. 

Disponibilizou dessa forma, a realizapao de transapoes que prefixassem os 

retornos, diminuindo o risco do investimento. Foi autorizada tambem a aplicapao 

de recursos constitutivos de carteira de valores mobiliarios mantidos no pais por 

investidores institucionais estrangeiros em fundos de investimento, ampliando o
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TABELA 1.5 - FLUXOS DE CAPITAIS DE PORTFOLIO, 1973-95

SAIDASANOS
21
13
5
12
12
15
22
16
8
18
6
6

17
25
30
15

206
67

200
2 159
8 702
17 862
22 544

INGRESSOS
215 
131 
105 
173 
18
6 

20
5

22 
34
3 
3
6
34 
91 

204 
149 
171 
778 

3863
15 352 
25 142 
24 838

(Em USS Milhoes) 
FLUXO UQUIDO___

194 
119 
100 
161
6 

-9 
- 2

- 12
14
16 
-3 
-2

- 11
9

61 
189 
-58 
104 
578

1 704
6 651
7 280
2 294

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

_____ 1995
FONTE: Banco Central do Brasil, Departamento Econdmico, 

Balanco de Paqamentos (11.10.95 e 30.8.96)
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Os significativos afluxos de capitals de risco e de credito e os saldos

positives da balanga comercial resultaram em superavits no balango de

pagamentos em 1992 e em 1993, elevando expressivamente o nivel de reservas

Ainda assim novos estimulos ao ingresso de investimentos em carteira

foram criados por meio da regulamentagao da constituigao de Fundos de Renda

Fixa - Capital Estrangeiro em novembro de 1993.

A magnitude do fluxo de capitais recebido pelo pais permitiu ao governo

optar pelas modalidades que mais lhe interessassem ao mesmo tempo em que

buscava administrar seu ingresso e distribuigao. Nesse sentido cita-se o veto a

aquisigao, pelos investidores externos, de valores mobiliarios de renda fixa e a

realizagao de operagoes em mercados de derivatives que resultassem em

rendimentos predeterminados, em dezembro de 1993. Em margo do ano

seguinte criou um imposto sobre operagoes relativas a titulos e valores

mobiliarios, fixando em abril a aliquota de 5,0% sobre os influxes de capitais

para aplicagao em fundos de renda fixa. Com a contragao do retorno dos

deslocamento dos recursos para outras aplicagdes de maior risco, elevando-se

o risco geral desses investimentos no pais.

Na mesma oportunidade, o governo tributou em 3% o ingresso de

recursos para emprestimos em moeda. Em outubro esta aliquota foi elevada

para 7%, aumentando-se para 9% a aliquota sobre os ingressos de capitais

74 Em 1990 e 1991 as reservas internacionais, conceito liquidez internacional, eram inferiores 
a US$ 10 bilhoes, em 1992 atingiram US$ 23,75 bilhoes e em 1993 aproximadamente USS 32 
bilhoes.

para aplicagao em fundos de renda fixa. Observe-se que essas medidas 

penalizavam os tomadores de recursos, como acontecera com os depdsitos 

compulsdrios permanentes e transitdrios aplicados na decada de 70, e nao os

internacionais do pais.74

investimentos, atraves a tributagao no ingresso dos recursos e a proibigao de 

investimentos de menor risco, era de se esperar que houvesse um
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credores externos, como ocorrera quando da suspensao das remessas de

pagamentos.

A polltica de administragao dos fluxos mediante a imposigao de tarifas

sobre os recursos ingressados continuou sendo praticada em 1994 e em 1995,

ora incentivando, ora desestimulando investimentos financeiros especificos.

Importante observar que em nenhum momento foram impostas restrigoes sobre

a totalidade dos ingressos de investimentos de portfolio, o que caracterizaria

uma postura de restrigao efetiva ao fluxo.

As medidas relatives ao credit© indicam que havia um interesse maior no

alongamento do perfil das contratagoes que na interrupgao das captagoes, uma

vez que a aliquota tributaria era tanto menor quanto maior o prazo para a

amortizagao.

Ao final do primeiro trimestre de 1994 o governo anunciou novo programa

de estabilizagao de pregos. Diferentemente dos anteriores nao deveria provocar

medidas que seriam implementadas. Esse comportamento do governo tendia

reduzir o nivel de incertezas e inibir a formulagao de expectativas negatives

relativamente a evolugao da economia, que podem ocorrer quando mudangas

sao introduzidas.

domestica que se seguiu, trouxe alguma incerteza quanto a trajetbria da taxa de

cambio, mas aparentemente foi compensada pelas elevadas taxas de juros

internas.75

Ao final do ano, uma desvalorizagao abrupta da moeda mexicana elevou

a percepgao do risco dos investimentos e da concessao de credito aos paises

Em julho desse ano houve a substituigao da moeda nacional e o anuncio 

da liberagao efetiva da taxa de cambio. Neste sentido, a valorizagao da moeda

75 A taxa de cfimbio valorizou-se em torno de 27%, entre julho e setembro, relativamente a 
cotagao de final de junho. Nestes meses a taxa over-selic nominal media foi equivalente a 78,7% 
a. a..

surpresas, com os agentes economicos avisados antecipadamente das
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em desenvolvimento da America Latina. Os influxes dos capitals de portfolio

reduziram-se nos primeiros meses de 1995, havendo tambem uma elevapao nos

fluxos de saidas. As captapoes de credito tambem foram moderadas nesses

meses.

clima de

inseguranpa, mas ja em maio os fluxos de investimentos de portfolio afluiam em

valores elevados, US$ 2,5 bilhoes, e em setembro o governo tornou a elevar a

aliquota do imposto incidente sobre recursos ingressados para aplicapdes em

renda fixa, aumentando o risco desses investimentos.

1992, buscou compensar o risco da instabilidade economica e as reduzidas

o retorno atraves de redupao da carga tributaria e permitiu maior acesso ao

mercado internacional.

A preocupapao com o prazo de permanencia dos recursos na economia

nao atingiu os investimentos em portfolio. O governo limitou-se a orientar a

captapao de credito, visando controlar o perfil da divida externa. O mecanismo

acontecera na decada de 70.

A estabilidade de prepos aparentemente tambem teve um efeito positivo

sobre o recebimento de capital externo. Vale ressaltar que os ingressos brutos

de capitals de credito entre 1993 e 1995 voltaram a apresentar niveis nominais 

semelhantes aos do final da decada de 70 e inicio dos anos 80, enquanto os

. Tais medidas demonstram o forte interesse forte do governo na captapao 

de poupanpa externa. Sua atuapao nesse sentido, principalmente a partir de

taxas de crescimento da economia mediante a elevapao da rentabilidade dos 

investimentos. Criou para tanto alternativas de investimento rentaveis, expandiu

Em marpo foi anunciada a mudanpa no regime cambial, a taxa de cambio

A

utilizado foi elevar o prazo medio permitido para as operapoes, quando havia 

abundancia de divisas, e reduzi-lo em periodos de escassez, como ja

expectativa de uma desvalorizapao mais acelerada gerou um

oficialmente passou a flutuar dentro de um interval© pre-anunciado.
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influxes de capitals de investimento direto, em 1994, superaram em valores

nominais os movimentos havidos naquele periodo.

1.7 CONCLUSOES

A analise da postura do governo, a partir das medidas de politica

externa para financiar o crescimento mais acelerado da economia. Embora

menos intensamente entre 1961 e 1964, a busca desses recursos ocorreu ao

longo de todo o periodo avaliado.

Para tanto, o governo buscou criar condigoes que estimulassem seu

afluxo. De maneira geral, os mecanismos utilizados tinham como resultado

elevar as taxas de retomo ou reduzir o risco dos capital's que afluissem ao pais,

tendo muitas vezes adotado medidas explicitas nesse sentido.

Importante ressaltar, porem, que as politicas economicas adotadas

visavam prioritariamente ora ao equilibrio do balango de pagamentos, ora ao

controle da inflagao, ora ao crescimento da economia, e que a postura do

governo diante do capital extern© era consequencia da visao que possuia

desses recursos frente ao objetivo estabelecido. As medidas adotadas no

sentido de atingir ao objetivo afetavam mais fortemente ou menos os fluxos de

recursos externos.

modalidade de recursos, o que daria ao governo a possibilidade de escolher o

tipo de capital a ser recebido pela economia.

Ate 1960, no entanto, nao e perceptive! uma opgao clara do governo pela

modalidade de capital a ser recebido, podendo-se atribuir esse comportamento

ora as dificuldades na captagao de recursos, ora a necessidade de valores

A desigualdade nas respostas dos fluxos de capitals as politicas 

implementadas induz o reconhecimento de sensibilidades diferentes de cada

economica adotadas, e da economia brasileira diante do capital estrangeiro 

indica que havia a percepgao da necessidade de captagao da poupanga
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credito. Neste sentido, diversas medidas foram adotadas para facilitar o acesso

das empresas nacionais ao mercado financeiro internacional e diminuir os riscos

da captagao e da cessao dos recursos.

Os investimentos estrangeiros diretos, entretanto, deveriam fluir como

resultado da maior estabilidade da economia, embora fossem desejados como

fonte de expansao do parque produtivo nacional, crescimento do produto,

obtengao de tecnologia avangada e qualificagao gerencial. Medidas especificas

de estimulo a esse capital sd foram implementadas ao final da decada de 70,

quando a procura de recursos internacionais foi intensificada diante das

na sua busca sao um indicio da postura do governo diante de cada um. O seu

com portamento, porem, nao sugere aversao a qualquer capital externo.

Nesse sentido, a hostilidade ao investimento estrangeiro direto, pelo seu

comando sobre parcela do parque produtivo nacional e pelas remessas de

posteriormente. Entretanto, a preferencia apenas pelos recursos, sem a cessao

principalmente ao longo da decada de 70.

O periodo de abundancia da oferta de capitals no mercado financeiro

estimulou o governo a utilizar as diferengas nas sensibilidades dos capitals

externos na definigao das polfticas para atrair a modalidade de recurso

desejada. No entanto, a contragao nos fluxos de credito destinados ao pais, a

incentive ao afluxo de recursos de portfolio, pela redugao das restrigdes a estes

partir de 1982, incentivou a utilizagao dessas sensibilidades para atrair maiores 

volumes das outras modalidades de capitals. Nesse sentido identificam-se o

expressivos para financiar os projetos de crescimento do pais. A partir de 1964, 

porem, a opgao principal, como fonte de financiamento, foi a captagao de

dificuldades no financiamento do balango de pagamentos.

O diferente papel atribuido a cada modalidade de capital e a intensidade

recursos ao exterior, verificada no inicio dos anos 60, nao foi repetida

internacional, prevalecente na maior parte dos anos 70, aparentemente

do controle, que a captagao de credito representa, fica evidenciada
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poderiam fluir ao pais.

Nesse contexto, o conhecimento das caractensticas de cada modalidade

de capital e sua sensibilidade a fatores internes, que possam ser administrados

pelo governo, tende a elevar substancialmente a capacidade de atragao dos

diversos aspectos.

No proximo capitulo procuramos classificar os fluxos de capitals, 

enfatizando sua natureza, e levantar hipdteses a respeito das sensibilidades a

recursos desejados e de definigao de politicas econdmicas adequadas a esse 

fim.

A politica econdmica seguida pelo governo no inicio dos anos 90 

evidencia a procura pela recuperagao do acesso ao mercado financeiro 

internacional e pela abertura de canais por meio dos quais os recursos externos

investimentos, e o estimulo as inversoes diretas por um programa de conversoes 

de divida externa em investimentos.
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CAPITULO 2

CLASSIFICAQAO DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS E HIPOTESES SOBRE

SUAS SENSIBILIDADES

Sao dois os propositos deste capitulo. O primeiro e classificar os capitals

internacionais em termos de seu controle, especificagao da utilizagao dos

recursos, taxa de retorno, risco, liquidez dos ativos e prazo de permanencia no

pais receptor. O segundo e formular hipdteses a respeito da sensibilidade

desses capitals as condigoes, das economias receptora e internacional, que

podem afetar seus movimentos.

A classificagao dos capitals externos buscou apreender sua natureza. A

expectativa e que essa natureza influa na sensibilidade dos recursos aos

diversos fatores de atragao e de repulsao, que motivam sua alocagao em

determinado pais.

destas duas segdes. Na primeira,

segunda, formulam-se as

hipdteses quanto as sensibilidades a diversos aspectos.

classificam-se os

O capitulo e constituido, entao,

capitals internacionais e, na
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2.1 CLASSIFICAQAO DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS

economia receptora. Quanto a sua natureza, podem ser classificados de acordo

emprestimos, conforme Osdestino especifico nao.possua um ou

Os recursos de credit© sao captados, no mercado internacional, pelos

residentes de um determinado pais, por um prazo definido, estabelecido em

No entanto, eles podem ser negociados no mercado internacional.

A taxa de retorno desse capital e conhecida previamente pelo cedente

dos recursos, uma vez que e acordada entre as partes.

Para o crescimento da economia brasileira em velocidade maior que a 

permitida pela reduzida poupanga interna, havia a necessidade do recebimento 

de recursos financeiros internacionais. Esses capitals externos tinham o duplo

papel de equilibrar o balango de pagamentos e permitir a elevagao do nivel de 

investimentos internos.

contrato. A obrigagao externa que esse contrato gera, de maneira geral nao 

pode ser antecipada, nem negociada no mercado domestic© pelo credor 

externo. Essa caracteristica torna esses titulos sem liquidez no mercado interno.

Os recursos financeiros disponiveis em nivel internacional nao sao, 

contudo, homogeneos, nem em sua natureza nem em seus efeitos sobre a

com o agente controlador dos recursos, a determinagao do destino a ser dado 

ao capital, a liquidez dos ativos adquiridos, o prazo de permanencia no pais 

receptor, o conhecimento previo da taxa de retorno e o risco que enfrentam, 

podendo ser classificados em capitals de credit©, investimento estrangeiro 

direto e capitals de portfolio (quadro 2.1).

O capital de credito pode ser subdividido em financiamentos e

financiamentos sao recursos com destinagao determinada quando da 

contratagao, enquanto os emprestimos sao concedidos sem o compromisso de 

uma utilizagao especifica.
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ou sobre o capital, ate o final do contrato.

denominado de "risco do pals", resulta da possibilidade de o pais nao honrar

seus compromissos externos, a qual esta vinculada a dificuldades com o

estoque ou oferta de divisas para os pagamentos, mas dificilmente e eliminado,

credito na moeda do pais remetente dos recursos.

Essa pratica transfere o risco cambial para o tomador, uma vez que os

Nesses contratos a posse e o controle do capital sao transferidos ao 

tomador do credito, que passa a ter o poder de decisao sobre os fundos 

captados, independente de a operagao ser de emprestimo ou de financiamento. 

Nao e dado ao cedente dos recursos qualquer direito sobre o empreendimento

pagamentos de juros e amortizagoes deverao ser realizados na moeda externa e 

desvalorizagbes da moeda nacional, relativamente a moeda do contrato, elevam

balango de pagamentos, eventos politicos, nacionalizagoes etc. Esse risco 

tende a ser menor quando o pais do tomador de recursos tern abundante

mesmo havendo acordos entre governos.

O risco cambial decorre da flutuagao do cambio da moeda na qual os

pagamentos deverao ser realizados. Quando as operagbes de credito sao 

firmadas na moeda do tomador dos recursos, esse risco e assumido pelo 

cedente e resulta da possibilidade de flutuagoes cambiais alterarem o retorno 

esperado. O mais frequente, porem, e que paises em desenvolvimento captem o

1 Sao mercados onde sao realizadas operagoes de derivatives financeiros, principalmente 
nos mercados de futuros e de opgoes.

o tomador dos recursos nao efetuar os pagamentos devidos, e o risco de 

soberania. O primeiro desses riscos, em geral, e reduzido com a negociagao de 

garantias ao credito e a participagao de avalistas. O risco de soberania, tambem

os custos da operagao. Entretanto, os mercados de derivatives,1 em expansao

Uma vez que o cedente nao detem qualquer comando sobre o 

empreendimento que fara uso do capital, enfrenta o risco de credito, ou seja, de
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nas economias em desenvolvimento, tendem a diminuir esse risco quando

permitem a realizapao de operapoes de protepao cambial.

repactuada periodicamente. Nesses casos, o custo basico das operapoes de

prazos mais longos varia juntamente com as taxas de juros de curto prazo,

sujeitando o tomador a essas variapoes.

O influxo de capitals de credito permite ao pais receptor financiar a

capacidade de importapao sem a cessao do controle dos empreendimentos,

conhecer antecipadamente o volume de divisas que devera remeter ao exterior,

assim como as datas em que devera faze-lo. Por outro lado, esses recursos

geram um endividamento extern© e coIocam o pais a merce da flutuapao das

permanecer sob

parcialmente o comando sobre o empreendimento que recebeu o capital.

destinapao dada ao capital, que pode ser utilizado para investimentos ou como

capital de giro. Esse capital pode afluir tambem para viabilizar a transferencia

de propriedade, total ou parcial, do empreendimento; sendo entao destinado ao

pagamento pela participapao.

A caratenstica dos ativos adquiridos por esses investimentos e sua

reduzida liquidez, o que contribui com penodos de permanencia elevados nas

economias receptoras. Esses prazos tendem a ser longos tambem, pelo proprio

produtivos, sendo, portanto, indeterminados, como o tempo de vida de uma

empresa.

taxas de juros internacionais, quando as contratapoes sao efetivadas com taxas 

flutuantes.

Um risco a que esta exposto apenas o tomador dos recursos e o da 

flutuapao das taxas de juros, quando a taxa contratada for flutuante e, portanto,

o controle do investidor externo, que detem total ou

A alocapao desses recursos em uma empresa nao determine a

Os fluxos de investimento estrangeiro direto se caracterizam por

objetivo dos recursos de constituir ou participar de empreendimentos
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investimento direto tambem como um capital de risco.

O doe composto pelos riscos

empreendimento, de soberania e cambial. A magnitude e a variancia do retorno

do empreendimento, de uma maneira geral, sao ligadas ao desempenho da

economia receptora, principalmente se a firma for voltada ao mercado interno.

rentabilidade do investimento estrangeiro direto.

O risco cambial, traduzido pela flutuagao da taxa de cambio real, traz

dificuldades para os investidores a medida que pode comprometer as receitas

com exportagoes, encarecer pagamentos de importagoes e onerar as remessas

de lucros e dividendos, assim como as repatriagbes. Nesses dois ultimos casos,

contornados, pois os investidores podem optar por realizar as remessas quando

a taxa de cambio for mais favoravel.

O capital de portfolio ingressa na economia para a aquisigao de ativos

com caracteristicas financeiras,2 os quais irao compor a carteira do investidor.

Podemos classificar esses tftulos como ativos de renda fixa e de renda variavel,

O fato de o capital ser utilizado na aquisigao de participagao em uma 

firma, vincula sua rentabilidade ao desempenho dessa empresa e, portanto, e a 

priori indeterminado. O desconhecimento da taxa de retorno define esse

3 Como ativos de renda fixa citamos, por exemplo, debentures, Tftulos da Dfvida Agr&ria, 
Certificados de Privatizagao, tftulos publicos e quotas de fundos de renda fixa. Como tftulos de 
renda variavel admitimos as agbes de empresas abertas e os contratos das operagbes nos 
mercados futuros e de opgoes, por exemplo.

2 Ainda que sejam tftulos de propriedade como as agbes de empresas abertas, negociadas 
em Bolsa de VaJores, sao incorporadas a carteira com o objetivo principal de auferir ganhos de 
capital e nao para exercitar a participagao em empreendimentos.

conforme seu rendimento seja, respectivamente, predeterminado ou nao.3

Nesse sentido, as condigoes e as situagbes que afetam adversamente a

estabilidade e o crescimento da economia investida podem prejudicar a

os prejuizos decorrentes de uma desvalorizagao do cambio podem ser

risco total desse investimento
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No caso dos ativos de renda fixa, o controle dos recursos passa a ser do

emissor dos ativos, que langa o titulo com um objetivo especifico. Ja na

aquisigao de ativos de renda variavel, o controle do capital permanece com o

investidor estrangeiro, que pode interferir, se desejar, na sua utilizagao.

Independentemente do tipo da renda propiciada pelos ativos, o capital de

portfolio busca a aquisigao de ativos de curto prazo e com um mercado

secundario desenvolvido, portanto, com elevada liquidez. Mesmo os titulos de

estes titulos diferentes dos adquiridos pelos cedentes de credito.

A liquidez dos ativos assegura, a esse capital, a possibilidade de refluir

do mercado, em que realizou o investimento, com custos reduzidos e torna seu

prazo de permanencia na economia receptora indeterminado.

Com efeito, essa preferencia por ativos com elevada liquidez confere ao

capital de portfolio uma volatilidade potencial, o que significa que podem afluir e

ser repatriados em prazos curtos de tempo, salvo algum impedimento legal

imposto pelas economies remetente ou receptora.

A rentabilidade desses recursos dependera do retorno propiciado por

cada ativo da carteira e, portanto, tende a ser predeteminada, quando a maior

parte dos ativos for de renda fixa, ou indeterminada, se a parcela mais

expressiva dos recursos tiver sido alocada em ativos de renda variavel. Como

tradicionalmente os capitals de portfolio destinam-se a aquisigao de titulos de

renda variavel, cujo retorno e determinado pela valorizagao do ativo, esses

investimentos sao tambem denominados de capital de risco.

O risco total do investidor internacional em portfolio e o resultado dos

riscos dos ativos que compdem sua carteira, do de soberania e do cambial. A

avaliagao das tres modalidades de risco tern uma vinculagao direta com o nivel

do retorno exigido pelos investidores, embora o risco cambial assuma especial

importancia nesse tipo de fluxo de capital, quando nao existirem mecanismos de

renda fixa, que possuem prazo definido de vencimento, com frequencia tern 

clausulas de transferencia e ou de resgate antecipado. Essas clausulas tornam
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Por essa razao o Fundo Monetario Internacional recomenda que os

recursos recebidos pela emissao de divida com caracteristicas de ativos de

prazos de permanencia e as taxas de retorno nao definidos com antecedencia e

o controle dos recursos em poder do nao residente.

A distinpao entre eles nesse caso decorre tambem da maior liquidez dos

ativos de portfolio e da potencial volatiiidade que esses recursos apresentam

comparativamente aos investimentos estrangeiros diretos.

A distinpao pode, entretanto, ser realizada tambem a partir de diferenpa

nos objetivos dos investidores diretos e dos em carteira e de sua vinculapao

5 Quando se tratar de mercado prim&rio.

pelo emissor do titulo.5 O que as distingue e a existencia ou nao de um mercado 

secundario para os ativos.

portfolio sejam classificados como capital de portfolio.

Em nosso estudo, no entanto, manteremos esses recursos classificados

como capital de credito, uma vez que a negociapao desses ativos em mercados 

secundarios no exterior nao resulta em fluxos de capitals ao pais.

As carteiras majoritariamente compostas por titulos de renda variavel tern 

algumas caracteristicas que as assemelham aos investimentos diretos, como os

4 Os ativos que oferecem uma taxa retorno predeterminada e sao corrigidos pela corregao 
cambial reduzem a zero esse risco do investidor. Outra alternativa para evitar esse risco sao as 
operagoes de hedge que protegem da flutuagao cambial.

protepao cambial na economia receptora. Isso se explica pelo fato de uma 

desvalorizapao da moeda da economia receptora, na qual os retornos se dao, 

poder anular total ou parcialmente a rentabilidade estimada dos ativos desse 

pais.4

Observe-se que as carteiras de investidores em portfolio compostas 

majoritariamente por titulos de renda fixa tern caracteristicas que as assemelham 

as carteiras dos credores internacionais, uma vez que a destinapao dos 

recursos e a taxa de retorno sao predeterminadas e os recursos sao controlados
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medida que a parcela de titulos de renda fixa na carteira dos investidores e

elevada.

2.2 SOBRE A SENSIBILIDADE DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS

As caracteristicas que fundamentaram a classificagao elaborada dos

capitals estrangeiros, influenciam tambem na sensibilidade que cada fluxo de

recursos apresenta a fatores que podem atraf-los ou inibi-los.

Assim, com base nas caracteristicas apresentadas e possivel formular

hipoteses a respeito da sensibilidade desses capitals a condigoes da economia

receptora e as medidas economicas adotadas pelo governo.

Neste sentido foi elaborado o Quadro 2.2, onde foram arrolados fatores

que podem afetar a decisao de alocagao dos capitals externos no pais e

propos-se um conjunto de hipdteses a respeito da intensidade da sensibilidade

e do sinal da resposta de cada fluxo.

movimentos

internacionais de recursos financeiros, destacam-se as taxas de retorno, os

Assim, supoe-se que os investimentos estrangeiros diretos sao bastante

sensiveis ao desempenho da economia receptora. Esse comportamento pode

riscos e a disponibilidade internacional de capitals. Os fatores elencados no 

Quadro 2.2 constituem essas variaveis e os aspectos que podem influencia-las.

decorre dos possfveis efeitos de sua performance sobre os retornos obtidos 

com os titulos em carteira. Essas caracteristicas tornam-se mais presentes a

com o desempenho da economia receptora. Enquanto os primeiros transferem- 

se ao pais sendo co-participantes de sua evolugao, os segundos buscam 

aplicagdes de cunho financeiro, sendo que a vinculagao a economia receptora

Esses argumentos sustentam nossa opgao pelo tratamento dos 

investimentos de portfolio separadamente dos investimentos diretos.

Dentre as variaveis que se espera influenciem os
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ser atribuido, principalmente, ao efeito que esse desempenho tem sobre o

crescimento do mercado domestico rentabilidade dodeste sobree a
investimento realizado. Consequentemente, economias em crescimento tendem

a atrair esse tipo de capital.6 No caso de recursos de credito e de portfolio, a

sensibilidade a esse aspecto ja nao e acentuada, pois, no primeiro caso, o

retorno e fixado em contrato e independe da economia como um todo; e no

segundo caso, o retorno do ativo adquirido nao possui, necessariamente, uma

vinculagao com o crescimento da Ressalta-se, porem,economia. que o

crescimento da economia receptora estimula a captagao de recursos de credito

no exterior quando ha insuficiencia de poupanga interna, tendendo a elevar o

fluxo desses capitals ao pais.

QUADRO 2.2 - SENSIBILIDADE DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS A DIVERSOS FATORES

FATORES
crFditoPORTFOLIO

elevada (+) m6dia (+)baixa

elevada (+) elevada (+)

media (-)baixa (-) elevada (-)

DESEMPENHO DA

ECONOMIA RECEPTORA

D1FERENC1AL DAS

TAXAS DE RETORNO

TRIBUTAQAO

ESTABILIDADE POLITICA 
INSTABILIDADE CAMBLAL17

_____________MODALIDADE DO CAPITAL INTERNACIONAL
INVESTIMENTO DIRETO

elevada (+) 

media (-)

elevada (+) 

media( -)

muito elevada (+) 

elevada (-)

baixa (+) 

elevada (-)

________elevada (+)_______  

nula (para o credor);

elevada (-) (para tomador)

________ media (+)________ 

nula (para o credor)

elevada (-) (para tomador) 

elevada (+)DISPONIBILIDADE INTER

NACIONAL DE RECURSOS

TAXA DE RETORNO

INTERNACIONAL_________
v Admitindo-se que nao existam mecanismos de prote^ao cambial.
Obs.: o sinal (+) indica que o fator estimula o fluxo de capitals, enquanto o sinal (-) indica 

inibi^ao do influxo.

6 Estudos demonstram que o crescimento do mercado da economia receptora tem uma 
relagao positiva com o influxo de investimentos diretos. Neste sentido, ver Vladimir N. Bandera & 
Joseph T. White, “U.S. Direct Investments and Domestic Markets in Europe/ Economia 
Internazionale 21 n2 1 (1968), Anthony E. Scarpelanda & Laurence J. Mauer, "The Determinants of 
U.S. Direct Investment in the E.E.C.," The American Economic Review 59, n2 4 (1969) e Michael 
A. Goldberg, “The Determinants of U.S. Direct Investment in the E.E.C.: Comment," The American 
Economic Review 62 n2 4 (1972).
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Taxas de retorno elevadas, relativamente as prevalecentes na economia

remetente, sao, por principio, um aspecto ao qual todos os fluxos sao bastante

sensiveis, pois assume-se que, mantidas as condigoes de risco, e a variavel que

os investidores desejam maximizar.7

A politica tributaria afeta diretamente a rentabilidade dos investimentos e

da cessao de creditos, pois implica normalmente uma apropriagao pelo governo

de parcela da taxa de retorno. Quando recai sobre o tomador do credito, eleva

os custos desses recursos. Por essa razao, elevagoes nas aliquotas ou a

incidencia de novos tributes tendem a desestimular os influxes internacionais de

capitals. De forma simetrica, os beneficios fiscais, isengoes de contribuigbes e

beneficios cambiais elevam os retornos dos empreendimentos e dos ativos e

recursos.

A estabilidade politica tende a afetar mais intensamente os investimentos

diretos influenciarpodedo fluxos,demais vez queumaque os

significativamente o desempenho da economia e, assim, da atividade que

recebeu o investimento. Supbe-se que o risco de soberania e semelhante para

todos os fluxos de capital, embora se considere que a decisao de nacionalizar

empreendimentos com participagao estrangeira ou investimentos financeiros de

nao residentes e mais provavel em crises politicas do que a opgao pela

7 Embora a teoria cldssica do movimento internacional de capitals argumente em favor 
do diferencial de rentabilidade como aspecto predominante do fluxo de capital entre pafses, as 
pesquisas empfricas tern apresentado resultados controvertidos. Para uma resenha dos 
determinantes do investimento estrangeiro direto, ver Jamuna P. Agarwal, “Determinants of 
Foreign Direct Investment: A Survey," Weltwirtschaftliches Archiv 116, n2 4 (1980) e John H. 
Dunning, “The Determinants of International Production,” Oxford Economic Papers 25, n2 3 (1973). 
Quanto & relagao entre os influxes de erddito e as taxas de juros, ver Alkimar Ribeiro Moura, 
“Private External Borrowing: the Brazilian Experience.” (Tese de doutorado, Stanford University, 
1978) e Jesus dos Santos Dubra, “O Edividamento Extemo Brasileiro: Uma An^lise Empfrica," 
(Disserta^ao de mestrado, Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade, 
Universidade de Sao Paulo, 1988).

reduzem custos, constituindo fatores que encorajam os movimentos de

declaragao de moratbria, que afetaria os credores. A interrupgao dos
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pagamentos das obrigagoes externas tende a ocorrer com mais frequencia em 

situagoes de crise cambial.

A instabilidade cambial e um aspecto especialmente desencorajador dos 

investimentos de portfolio, embora tambem afete os investimentos diretos 

realizados por estrangeiros, quando nao existem mecanismos de protegao

Os tres tipos de capitals sao sensfveis a conjuntura internacional, ou seja, 

a disponibilidade de recursos para a aplicagao e a rentabilidade que possuem 

nas economias desenvolvidas. Uma elevagao na disponibilidade de riqueza 

para investimentos deve promover um aumento no movimento internacional de

capitals em sentido inverse, dos paises em desenvolvimento para aqueles. Esse 

efeito deve ser mais forte nos fluxos de portfolio do que no credit© e no 

investimento direto, como resultado dos contratos e das imperfeigbes de 

mercado.

8 A possibilidade de o capital disponivel de residentes nos paises em desenvolvimento ser 
deslocado aos desenvolvidos, motivado pela elevagao da taxa de juros, 6 reduzida, 
principalmente devido as barreiras criadas pelos governos para o seu movimento neste sentido.

Como os capitals de portfolio dao preferencia a ativos de curto prazo com 

um mercado secundario ativo, sao ageis em converter esses ativos em outros. 

Ja o refluxo dos capitals de credito tern um periodo predeterminado, nao 

podendo ser retornados antecipadamente.8

capitals, caso inexistam alteragoes nas avaliagoes de retorno e risco das 

alternativas. Espera-se que haja, entao, uma correlagao positive entre o aumento 

de recursos disponiveis para investimento e os fluxos de capitals.

No entanto, um aumento nas taxas de remuneragao do capital nos paises 

desenvolvidos estimula um estancamento dos fluxos ou um movimento de

contra o risco cambial na economia receptora. A sensibilidade das operagoes 

de credito a esse aspecto dependera da moeda em que for realizada a 

transagao e da btica da analise, se do tomador ou do cedente.



91

economia e seus ativos tendem a apresentar reduzida liquidez. A elevapao das

Assim, na

do investimento direto.

2.3 OBSERVANCES FINAIS

capitals externos credito,em

buscando

apreender a natureza de cada uma das modalidades.

Formularam-se tambem hipdteses relatives a sensibilidade de cada

modalidade de capital e a sua reapao, frente a diversas condipoes das

economias receptora e internacional. A diferenpa nas sensibilidades sugere ser

a mensurapao das

que servira de inspirapao para a elaborapao de modelos especificos a cada 

modalidade de recurso externo.

sensibilidades indica a possibilidade de buscar-se a politica economica mais 

eficaz no estimulo ao afluxo do recurso desejado.

Nesse sentido, no capitulo seguinte examinamos as abordagens teoricas 

ao movimento internacional de capitals, a partir do qual sera definido o enfoque

taxas de retorno internacionais pode promover, porem, um estancamento do 

fluxo de recursos novos ao pais receptor.

O refluxo do investimento estrangeiro direto tomara ainda mais tempo que 

o credito, uma vez que e o capital mais fortemente vinculado com o lado real da

possivel determinar o capital externo a ser atraido e

Neste capitulo classificaram-se os 

investimentos estrangeiros diretos e investimentos de portfolio,

uma elevapao na remunerapao do capital

internacional devera afetar inicialmente o fluxo de portfolio, seguido do credito e

no mercado
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CAPITULO 3

Este capitulo tem tres propositos. O primeiro e definir a abordagem que

sera empregada na analise dos fluxos de capitais externos ao Brasil. Para tanto,

tres enfoques tedricos do movimento internacional de capitais, a dos fluxos, a

dos estoques conjugada a teoria de decisao de portfolio e uma analise de

equilibrio geral do movimento de capitais, a de Koury e Porter (1974), serao

apresentadas e discutidas na primeira segao do capitulo. O segundo objetivo e

o desenvolvimento de um modelo geral, o que e realizado na segunda segao.

Esse modelo servira de base para os modelos especificos a cada modalidade

de capital estrangeiro, elaborados na terceira segao do capitulo.

3.1 ABORDAGENS TEdRICAS

3.1.1 A ABORDAGEM DOS FLUXOS

racionalidade classica de maximizagao do retorno. Assim, os capitais seriam

alocados onde a rentabilidade fosse maior, ainda que isso representasse seu

Os modelos baseados nessa abordagem admitem, como hipotese 

implicita, que a decisao de alocagao dos recursos financeiros segue a

ABORDAGENS TEORICAS DO MOVIMENTO INTERNACIONAL DE CAPITAIS 
E O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PARA A ANALISE DOS CAPITAIS 

ESTRANGEIROS PARA O BRASIL
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economias pudessem ser agrupadas em um unico conjunto, tem a seguinte

forma:

(3.1) F - y(r,r*')

onde F e influxo liquido de capital, r e a taxa de retorno da economia receptora

e r*, a taxa de retorno do resto do mundo.

Assume-se, nesse modelo, que as taxas de cambio sao fixas ou que as

possiveis flutuagoes cambiais sao perfeitamente conhecidas, permitindo que as

taxas de retorno sejam determinadas corrigindo-se as variagdes cambiais.

Esse modelo foi expandido com a inclusao de outras variaveis que

poderiam influenciar os movimentos de capitals, como os saldos comerciais, o

tamanho da economia receptora, o crescimento de seu mercado, o seu grau de

risco etc. Nesses casos, a especificagao geral pode ser do tipo:

(3.2) F=?(r,r*,Z)

onde Z e o vetor que engloba todas as outras variaveis que influenciam os

fluxos de capitals. Essas variaveis sao incluidas de forma ad hoc de acordo com

as caracterfsticas e trajetoria da economia receptora e com as hipoteses do

foimulador do modelo.

deslocamento para outras economias.1 A equagao representative da entrada 

liquida de capital em uma economia, considerando que todas as demais

1 Ohlin, Nurkse e Iversen estabeleceram a visao classica que a atividade de arbitragem 
geraria um fluxo financeiro sempre que um hiato entre as taxas de juros excedesse as diferengas 
internacionais de risco (Zoran Hodjera, "International Short-Term Capital Movements: a Survey of 
Theory and Empirical Analysis," IMF Staff Papers 20 n2 3 (Nov. 1973), 699-700; Bertil Ohlin, 
Interregional and International Trade (Cambridge: Harvard University Press, 1933); Ragnar 
Nurkse, "Ursachen und Wirkungen der Kapitalbewegungen," Zeitschrift fur National Oekonomie V 
(1934), 78-96; Carl Iversen, Aspects of the Theory of International Capital Movements, 
Copenhagen (1936)).
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A essencia desse modelo e que o fluxo de capitals e determinado pelo

inferencias:

a) o capital fluiria das economias onde sua produtividade fosse mais baixa para

aquelas onde fosse mais alta. Nesse sentido, como de maneira geral as

economias menos desenvolvidas tern uma dotagao menor de capital, sua

produtividade tende a ser maior que nos paises desenvolvidos e, portanto,

sao as candidates mais fortes ao recebimento desses fluxos;

determinada economia, relativamente a taxa prevalecente no resto do mundo,

asseguraria um influxo permanente de capitals estrangeiros, so interrompido

sua igualdade em termos numericos.

Durante serviu de baseabordagemmuitos paraanos, essa

compreenderem-se os movimentos de capital's entre paises. No entanto, apos a

reconstrugao europeia, passou a ser incapaz de explicar a continuidade dos

fluxos para aqueles paises cuja produtividade marginal do capital tendia a ser

igual ou menor que a dos Estados Unidos, principal fonte dos recursos naquele

explicassem os movimentos, gerando a inclusao de variaveis ad hoc nos

modelos.2

quando da equalizagao das taxas;

c) havendo livre movimentagao de capitals, a equalizagao das taxas representa

2 Algumas pesquisas buscaram os determinantes dos fluxos de capitals, utilizando, como 
variaveis explicativas apenas variaveis ad hoc. Jamuna P. Agarwal no artigo "Determinants of 
Foreign Direct Investment: a Survey," Weltwirtschaftliches Archiv 116 n2 4 (1980) classificou-as 
como “abordagem do produto e do tamanho do mercado". Nessa linha, podem ser citadas as 
pesquisas de Anthony E. Scarpelanda & Laurence J. Mauer, "The Determinants of U.S. Direct 
Investment in the E.E.C.," The American Economic Review 59, n2 4 (1969), que buscavam 
verificar os determinantes do investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos na 
Comunidade Econdmica Europdia entre o tamanho do mercado, o crescimento econdmico e a 
discriminagao tarifciria; e de Vladimir N. Bandera & Joseph T. White, "U.S. Direct Investments and 
Domestic Markets in Europe," Economia Internazionale 21, n9 1 (1968), que testaram se o fluxo de

b) a manutengao de um diferencial positive na taxa de retorno de uma

periodo. Isso fez com que fossem buscadas variaveis alternativas que

diferencial das taxas de retorno. Seguem-se dessa premissa algumas
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entre as economias industrializadas. Da mesma forma, nao se observava a

esperada equalizapao das taxas de retornos entre paises.

Outra questao sem resposta era a dos investimentos cruzados, ou seja,

os investimentos simultaneos da Europa nos Estados Unidos e destes na

Europa, uma vez que o diferencial das taxas de retorno indicava um movimento

fato de abordagem dos fluxos inconsistenteque a comera

Inicialmente,

retomada por Branson e Hill (1971), que enfatizaram a incompatibilidade entre

essa abordagem com a teoria da demanda do investimento real e com a teoria

do portfolio.5 A teoria da demanda de investimentos toma por base um modelo

incompativel com o modelo de ajustamento de estoque da teoria de demanda 

de investimentos, que estabelece um vinculo entre o estoque de capital de

investimento estrangeiro direto em diversos pai'ses fora resultado do tamanho do mercado, de 
seu crescimento, da receita anual do investimento direto ou da liquidez internacional da 
economia receptora.

Alem desses aspectos, Branson (1970 235 ft.) chamava a atengao para o 

dois

5 Apontado por Jesus dos Santos Dubra, “O Endividamento Externo Brasileiro: uma An^lise 
Empfrica," (Dissertagao de mestrado, Faculdade de Economia, Administra^ao e Contabilidade, 
Universidade de Sao Paulo, 1988), 49.

4 Citado por Alkimar Ribeiro Moura, "Private External Borrowing: the Brazilian Experience," 
(Tese de doutorado, Stanford University, 1978), 10.

3 Hodjera aponta a capacidade de explicar esses investimentos como uma vantagem da 
abordagem dos estoques relativamente a de fluxo (Hodjera, “International Short-term Capital 
Movements", 703).

em um unico sentido (Grubel 1968, 1311 ).3

Outras criticas a abordagem emergiram, a medida que se percebia que 

e dos naoos diferenciais entre os retornos dos paises desenvolvidos 

desenvolvidos nao promoviam fluxos de magnitude semelhantes aos verificados

por ser

equilibrio e o nivel da taxa de juros. Em seguida, por falhar na incorporagao da 

abordagem de selegao de portfolio, de Markowitz e Tobin.4 Essa critica foi

desenvolvimentos teoricos da analise economica.
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de ajustamento de estoque, sendo que a flutuapao do estoque desejado

responde as variapbes nas taxas de retorno.

quando do momenta da decisao. A incorporapao de variaveis independentes,

como os fluxos de importapdes ou exportapoes, nao exclui essa objepao,

porque o estoque desejado responderia tambem a trajetdria dessas variaveis.

3.1.2 A ABORDAGEM DOS ESTOQUES E A TEORIA DE DECISAO DE

PORTFOLIO

Na determinapao do estoque otimo de cada ativo, sao avaliados nao sb 

as taxas de retorno, mas tambem o risco.6 A analise dessas duas variaveis

A abordagem dos estoques preconiza que os fluxos de capital sao 

resultado do ajustamento dos estoques de cada ativo, de modo a formar um

A critica de Bryant (1975) a abordagem foi centrada na premissa implicita 

de que o estoque de equilibrio desejado, tanto de ativos quanto de passivos, 

seria resultado do conjunto de todos os valores correntes e passados das 

variaveis de retorno relevantes e nao apenas das condipoes prevalecentes

6 Segundo Hodjera, "International Short-Term Capital Movements," 700 , Grubel, em 1966, e 
Willet, em 1967, foram os primeiros a perceber a consistencia da abordagem de estoques com a 
teoria de selepao de portfolio de Markowitz-Tobin. Aplicapdes mais rigorosas foram realizadas 
em seguida por William H. Branson, Financial Capital Flows in the United States Balance of 
Payments (Amsterdam: North Holland, 1968); Herbert Grubel, “Internationally Diversified 
Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows," The American Economic Review 58, n2 5 (1968); 
William C. Branson & Thomas D. Willet, 'Policy Toward Short-Term Capital Movements: Some 
Implications of the Portfolio Approach," in International Mobility and Movement of Capital, eds. 
Fritz Machlup et al. (New York: Columbia Press), 1972; Norman C. Miller & Marina V. N. Whitman, 
“A Mean-Variance Analysis of United States Long Term Portfolio Foreign Investment", The 
Quarterly Journal of Economics 84, n2 2 (1970) e "The Outflow of Short-Term Funds from the 
United States: Adjustments of Stocks and Flows," in International Mobility and Movement of 
Capital, ed. Fritz Machlup et al. (New York: Columbia Press, 1972).

portfolio btimo, em face das condipoes de retorno e risco vigentes. O objetivo 

implicita e a otimizapao dos retomos.
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Segundo esses dois autores, os investidores procuram distribuir seu

patrimonio, de modo a conjugar as alternativas possiveis de combinagbes de

ativos com a mais alta dentre suas curves de indiferenga ao retorno e ao risco

esperados.

Markowitz enfatizou que a regra da maximizagao do retorno, na decisao

diversificagao do portfolio, podendo induzir o investidor a assumir elevado grau

de risco. Argumenta que a melhor regra de comportamento para o investidor e a

analise do retorno-risco esperado, admitindo que o agente considera um major

retorno como algo desejavel e um maior risco como algo indesejavel.7 Esse

Nesse contexto, a diversificagao dos ativos que compdem o portfolio

resulta da combinagao entre ativos cujos retornos tern reduzida covariancia,

ressaltar, porem, que a diversificagao nao elimina completamente a variancia do

retorno e, portanto, um certo grau de risco permanece existindo.

De acordo com essa teoria, o portfolio com a taxa de retorno maxima nao

e, necessariamente, o mesmo que possui variancia minima. Ha uma taxa a qual

o investidor pode obter maior retorno, assumindo uma variancia mais alta, ou

conduzira, de acordo com Markowitz (1952) e Tobin (1958), a alocagao mais 

eficiente dos recursos.

8 Markowitz admite uma dicotomia entre o investidor e o especulador, pois este pode nao 
ser avesso ao risco e, portanto, ter um comportamento diferenciado do investidor. Tobin 
demonstra que as curvas de indiferenga entre retorno e risco, para um amante do risco, tern 
formas diferentes das prevalecentes para um agente avesso ao risco.

9 Essa redugao do risco dci-se pela diminuigao da variancia do retorno esperado da carteira, 
ainda que os ativos, individualmente, possam ter variancias elevadas.

comportamento corresponde ao investidor avesso ao risco.8

7 Como o retorno da carteira 6 estimado pela esperanga dos retornos dos ativos que a 
compdem e o risco pela variancia do retorno da carteira, essa analise e tambem referida como 
media-variancia ou retorno-risco.

assegurando uma taxa de retorno satisfatoria com menor do risco.9 Vale

da composigao da carteira de um investidor, nao e compativel com a
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reduzir a variancia, perdendo retorno. Tanto Markowitz quanto Tobin derivam,

A diversificapao do patrimonio dos investidores na composipao de uma

economias diferentes, o que estimularia a manutenpao de estoques de ativos

estrangeiros em carteira.

A emergencia da teoria do estoque de capital, ou de equilibrio de

portfolio, foi uma tentativa de unificar o instrumental analitico da teoria da

demanda por investimentos com a teoria de decisao de portfolio (Moura 1978,

10).

Uma formulapao tfpica da equapao de demanda de ativos externos e a

seguinte:10

(3.3)

ativos estrangeiros e Z e o vetor representando variaveis como o risco do

retorno, as expectativas de flutuapao da taxa de cambio etc.

(3.4) r*=JK.#r,r*,Z)

10 Baseado em Branson & Willet, "Policy Toward Short-Term Capital Movements," 291-94.

A equapao (3.3) pode ser transformada, de modo que a variavel 

dependente seja apenas o estoque de ativos externos:

carteira eficiente constituiu uma hipdtese satisfatoria para explicar o movimento 

internacional de capitals, porque a probabilidade de elevada covariancia entre

retorno para um dado grau de risco ou um risco minimo para um determinado 

nivel de retorno.

em seus trabalhos, o locus dos portfolios eficientes, dada uma restripao de 

riqueza, definindo-se, como portfolios eficientes, aqueles que oferecem o maior

k*
V = ^.r’.Z)

os retornos de investimentos, em um mesmo pais, e maior do que entre

onde V*/W e a proporpao do patrimonio total do investidor alocado em ativos 

externos, r e a taxa de retorno dos ativos nacionais, r* e a taxa de retorno dos
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(3.5)

investidor. Ou seja: e possivel separar o ajustamento do estoque de cada ativo 

do portfolio em dois componentes. Um deles constitui o 'ajustamento de 

estoque’ e resulta de mudangas nas condigoes de retorno e/ou risco dos ativos. 

O outro components e o ’ajustamento de fluxo", que e fruto de alteragdes na 

magnitude do patrimonio (ou riqueza) do investidor.

Nesse sentido, o efeito de uma alteragao na taxa de retorno do ativo 

estrangeiro (r*), mantidos constantes o valor do patrimonio do investidor e as 

demais condigoes, pode ser expresso por:

Isso nao significa, porem, que, sem essas alteragdes, a demanda por 

ativos estrangeiros nao podera variar. O crescimento do portfolio, ao longo do 

tempo, tambem induz a um movimento de capitais. Nesse caso, nao para

unica vez, isto e, promovida a redistribuigao da carteira, o fluxo de capitais 

cessara e estara definida a nova participagao relativa de cada ativo no portfolio. 

Esta composigao so sera mudada com nova alteragao de algum dos parametros 

que compoem a fungao

Esse ’efeito-estoque’ ocorre sempre que houver alteragdes exdgenas em 

qualquer dos parametros da fungao <f>. E um ajustamento que se da de uma

dV* 
dr*

11 Denominado tambem, por alguns autores, de estoque de riqueza do investidor. Em nossa 
analise e na desses autores, assumiu-se que a totalidade da disponibilidade de recursos dos 
investidores compoe seu patrimonio, ou sua riqueza.

Nessa equagao, FF, o valor do patrimonio do investidor,11 passa a ser um 

determinante do estoque dtimo dos ativos estrangeiros, trazendo implicagoes 

importantes para os fluxos de capital.

Embora a equagao (3.4) seja bastante generica, e possivel perceber que 

o movimento internacional de capitais podera ser induzido pelas variaveis 

independentes da fungao , assim como pela variagao do patrimonio do

dr
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proporgao do crescimento do portfolio. Para um dado vetor de taxas de juros, o

crescimento do estoque dos ativos externos e dado por:

= = FK.^r,r*;Z)(3-6)

nas taxas de juros externas, o fluxo, no sentido de aumentar o estoque de ativos

estrangeiros, e determinado por:

(3.7)

estoque, ha uma alteragao na relagao entre o estoque de ativos externos e o

(3.8) W*
W*

portfolio total, mudanga que nao ocorre quando o ajustamento se da apenas 

pelo crescimento da carteira.

A equagao (3.7) apresenta o "efeito fluxo continuo", que consiste no 

ajustamento do estoque de ativos externos a expansao do patrimonio do 

investidor e & variagao das taxas de retorno. Assim, como no ajustamento de

O "ajustamento de fluxo" sera permanente, enquanto variar o patrimonio 

do investidor. Ressalta-se a importancia que assume a consideragao da

magnitude do patrimonio do investidor como determinante dos fluxos de capital.

Caso haja, concomitantemente ao crescimento da riqueza, um incremento

dV* 
dr*

dV*
dt

dV*
Efeito Fluxo Continuo dr* 

Efeito - Estoque dV* 
dr*

Interessante observar a existencia de uma relagao rigida entre o "efeito 

fluxo continuo" e o "efeito-estoque", obtida a partir da divisao da equagao (3.7) 

pela (3.5):

6?

na mesma

redefinir a composigao da carteira, mas para manter estavel a participagao de 

cada ativo durante a expansao do patrimonio. Isso significa uma expansao da 

demanda dos ativos estrangeiros, assim como dos nacionais,
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O resultado e igual a taxa de crescimento da riqueza do investidor. Isso

demonstra tambem quao menor e o 'efeito fluxo continuo' comparativamente ao

Esses efeitos podem ser tambem percebidos quando se tomam as

diferengas primeiras dos dois lados da equagao (3.4):

Ar’ = #r,r\Z).A^+Pr^.Ar*+FK^.Ar + fK^2.AZ(3.9)

O primeiro componente do lado direito da equagao e o efeito do

crescimento do portfolio, enquanto os demais componentes refletem os efeitos

de ajustamentos de estoque a alteragoes em cada uma das variaveis.

Fica bastante claro, entao, que, diferentemente da abordagem dos fluxos

em que o movimento de capitals e admitido essencialmente como uma resposta

a diferenciais existentes entre as taxa de retorno, na abordagem de estoques

propria variagao do valor do portfolio do investidor.

Admitindo que nos mercados estao disponiveis diversos ativos, a maior

parte dos estudos baseados na teoria de equilibrio de portfolio faz uso, explicita 

ou implicitamente, da seguinte especificagao teorica:

esse movimento pode ser provocado por alteragoes nas taxas de juros, nas 

avaliagoes dos riscos e tambem, independentemente desses aspectos, pela

12 A presenga do "efeito fluxo continuo" nao implica, porem, que uma eleva^ao das taxas de 
retorno internacionais conduzam, necessariamente, a uma piora do balango de pagamentos. 
Isso porque o retorno dos investimentos realizados pode ser maior que o novo fluxo criado. De 
forma ancdoga, uma elevagao continue na taxa de juros de uma economia interessada em captar 
recursos extemos nao assegura a melhoria do Balango de Pagamentos. As remessas dos 
rendimentos podem superar os influxes novos. Ver Branson & Willet, ‘Policy Toward Short-Term 
Capital Movements," 294-95. Willet & Forte estimaram que o efeito de longo prazo de um 
aumento na taxa de juros de curto prazo sobre o balango de pagamentos dos Estados Unidos 
seria provavelmente negative, com o aumento dos pagamentos de juros excedendo o influxo de 
capital (Thomas D. Willet & F. Forte, "Interest-Rate Policy and External Balance," Quarterly Journal 
of Economics 83, n2 2 (May 1969).

‘efeito-estoque’.12
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(3.10)

onde:

^,r2,...,rn representam os valores das quantidades dos varios instrumentosn

sao os riscos esperados, associados a cada instrument© financeiro;

ativos financeiros;

W e uma variavel de escala, que indica a dimensao do portfolio.

As equagoes do sistema representam fungoes de demanda de ativos,

Um exame complete dos determinantes do fluxo de capitals de um

Admite-se que as fungoes sao homogeneas, de grau unitario para W e 

para Xx,X2,...\ dessa forma, um aumento proporcional nessas variaveis gerara,

quando o instrument© financeiro diz respeito a um direito, ou fungoes de oferta 

de ativos, quando ele significa uma obrigagao.

mantidas as demais condigoes constantes, uma elevagao proporcional no 

estoque de Vit com i =

14 Para dificuldades na elabora^ao de testes empiricos sugere-se ver Edward E. Learmer & 
Robert M. Stern, “Problems in the Theory and Empirical Estimations of International Capital

13 Um modelo de duas equagoes para a saida, dos Estados Unidos, de capital’s de curto- 
prazo, foi desenvolvido por Miller & Whitman, analisando o periodo 1959-1967 (Miller & Whitman, 
“The Outflow of Short Term Funds,' 1972).

financeiros que compdem o portfolio, podendo ser direitos ou obrigagdes;

rx,r2,...,rn representam as taxas de retorno (ou custos) esperadas;

V} = ^rx,r2,...>rn,ax,o2i...,an-,Xx/W,X2/W,...)W
^2 = yr(r},r2,...,rn-,ax,a2,...,an;Xx/W,X2/W,...)W
V3= ^rx,r2,...,rn,ax,o2,...,an>Xx/W,X2/W,...)W

segmento em um pais, como de ativos de curto prazo, por exemplo, implica a 

analise e a mensuragao das fungoes de oferta domestica e externa desses 

titulos, assim como das fungoes de demanda interna e externa desses ativos.13 

No entanto, por uma serie de dificuldades,14 a maior parte dos estudos elabora

2>-

Xx,X2i... descrevem outros fatores relevantes para a demanda ou oferta de
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(3.11) AIZ = $?(Ar,Ar*., AZ)

consideradas.

A despeito dos avangos que essa abordagem apresentou, criticas ainda

explicitagao de inter-relagoes macroeconomicas, como o impacto da flutuagao

15 Enfatizado por Pentti J. K. Koury & Michael G. Porter, ’ International Capital Flows and 
Portfolio Equilibrium," Journal of Political Economy 82, n2 3 (1974), 445, e por Zoran Hodjera, 
"Alternative Approaches in the Analysis of International Capital Movements: A Case Study of 
Austria and France," IMF Staff Papers 23, n2 3 (Nov. 1976), 620.

Movements," in International Mobility and Movement of Capital, ed. Fritz Machlup et al. (New 
York: Columbia Press, 1972) e Hodjera, "International Short-Term”, 1973.

hipdteses simplificadoras a respeito de tres das equagoes e trabalha com 

apenas uma delas, que assume uma forma geral do seguinte tipo:

onde AIZ e a diferenga primeira do estoque de ativos considerado, Ar a 

diferenga primeira da taxa de retorno do ativo interno, Ar* a diferenga primeira 

da taxa de retorno do ativo estrangeiro e AZ o vetor risco ou demais variaveis

nao sao observadas. Nao haveria, entao, uma fungao estavel de demanda tanto 

pelos tftulos nacionais quanto pelos estrangeiros.

podem ser formuladas. A mais recorrente e o problema de simultaneidade entre 

as taxas de retorno interna e externa.15 A admissao dessa independencia,

quando as taxas sao correlacionadas, provoca a subestimagao da sensibilidade 

dos fluxos de capitals as flutuagoes nessas taxas. No caso de economias 
pequenas, em que a taxa interna e mais facilmente afetada pela taxa de juros 

internacional, os coeficientes daquelas taxas tendem a ser subestimados.

externas de juros serao necessariamente iguais. Assim, diferengas nos retornos 

relatives nao podem explicar movimentos de capital, porque essas diferengas

Koury e Porter (1974 445) chamam a atengao para o fato de que, se os 

ativos internes e estrangeiros forem substitutes perfeitos, as taxas domesticas e

Outra crltica desses autores e que a abordagem nao permite a
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considers que o instrumental nao esta suficientemente avangado para tratar de

movimentos internacionais de capital que envolvam economias em crescimento,

utilidade coletiva. Uma outra critica sugere que a teoria deveria ser utilizada

apenas para ativos com estruturas de maturidade semelhantes.

3.1.3 UMA ANALISE DE EQUILIBRIO GERAL DO MOVIMENTO DE CAPITAIS

modelo de Koury e Porter (1974), embora outros modelos de economia aberta

tenham sido elaborados.16

O modelo de 1974, elaborado por esses dots autores, e uma sintese da

analise empirica dos movimentos de capital, sendo a taxa de juros interna

tratada como variavel enddgena. Tern propriedades de equilibrio geral, uma vez

abordagem do estoque de equilibrio para fluxos de capitals, desenvolvida por 

Branson, e da abordagem monetaria da teoria do Balango de Pagamentos, 

formulada por Mundel e Johnson. E um modelo macroeconomic© que trata da

Essa abordagem busca incorporar os fluxos financeiros a um modelo 

macroecondmico de economia aberta mais complete. Vamos concentrar-nos no

portfolio se refere ao comportamento individual e e aplicada ao comportamento 

de investidores institucionais, criando dificuldades para a definigao da fungao

uma vez que a fungao utilidade nao incorpora mudangas no grau de aversao a 

riscos associados a alteragao da riqueza. Atenta para o fato de que a teoria de

da renda sobre a conta de capital ou o vinculo entre a conta de capital e os 

fluxos de capitals.

16 Alguns exemplos de outros modelos sao descritos em Hodjera, "International Short-Term 
Capital Movements," 708-713 e Dubra," O Endividamento Externo Brasileiro," 68-73.

As criticas elencadas por Hodjera (1976 705-08) dizem respeito a 

fragilidades da propria teoria de selegao de portfolio e a problemas na sua 

aplicagao ao processo de movimento de capitals de curto prazo. Esse autor
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que o equilibrio do balango de pagamentos e os efeitos dos fluxos de capitals

considerados.17

O modelo e formulado assumindo uma economia pequena e aberta, cujas

taxas de cambio sao fixas, em que o fluxo de capital e visto como um

mecanismo pelo qual se soluciona o excesso de demanda domestica por

moeda. As alteragoes na renda, nos pregos e no estoque de riqueza sao dadas

exogenamente, juntamente com o saldo em transagoes correntes. Dessa forma,

admite-se que os fatores monetarios nao influenciam as variaveis reais no

mudangas no componente domestico da base monetaria20 que provocam

substituigdes de portfolio, que levam aos fluxos de capital e a alteragao na taxa

de juros domestica.

tratada como exogena.

A taxa de juros internacional e exogenamente determinada e compativel

admite-se que os fatores de risco fazem com que a demanda estrangeira por

titulos domesticos seja uma fungao crescente da taxa de juros domestica.

A abordagem considera tres tipos de ativos financeiros na economia: a

base monetaria, os titulos domesticos e os titulos externos. A alocagao de um

17 Hodjera, "Alternative Aproaches", 603.

19 Como as mudangas na renda domestica e no saldo em transagoes correntes.

20 Como alteragoes nos componentes monetarios.

com a hipotese de economia pequena. Nao obstante assumir-se que a oferta de 

titulos estrangeiros e infinitamente elastica em relagao a taxa internacional r*,

Assim sendo, com a taxa de juros endogenamente determinada, o 

modelo evita o problema de simultaneidade que emerge quando esta taxa e

18 Os autores argumentam que essa premissa se torna especialmente verdadeira, quando 
se trabalha com dados trimestrais e as vartaveis monetarias afetam as vartaveis reais com 
expressiva e oscilante defasagem.

periodo corrente.18 Muito pelo contrario, sao as mudangas nas variaveis reais19 e

externos sobre as variaveis monetarias domesticas sao explicitamente
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estoque de riqueza financeira conhecido entre essas alternativas depende do

(3.12) Ly, Lw > 0; Lr, Lr* < 0Md = L(Y,W,r,r*,E)

Hyy, Hr > 0; Hr* < 0, Hy 0

Jw> Jr* > 0, Jr *■» 0, Jy

onde:

E : outros fatores.

Oferta de moeda

(3.16)

onde:

O modelo basico contem as condipoes de equilibrio para a oferta e a 

demanda de moeda, de ativos domesticos e de titulos externos. A restripao da 

riqueza implica que apenas duas condigbes de equilibrio sejam independentes.

estoque de riqueza, da taxa de juros domestica, da taxa de juros externa e de 

outros fatores exbgenos.

Considera-se, tambem, que as expectativas relativas ao nivel de pregos e 

a taxa de cambio sao estacionarias.

r: taxa de juros interna nominal;

r*: taxa de juros estrangeira nominal;

Y : renda interna nominal;

Y*: renda estrangeira nominal;

W: estoque de riqueza interna nominal;

W: estoque de riqueza estrangeira nominal;

Demanda interna por titulos nacionais

(3.13) Bd =H(Y,W,r,r*,E)

Demanda interna por titulos estrangeiros

(3.14) Bf = J(Y,W,r,r\E}

><

As equapoes que compbem o modelo sao as seguintes:

Demanda da base monetaria

Demanda externa liquida por titulos da economia nacional

(3.15) B*d =F(Y\W*,r,r\E} Fr > 0, Fr-< 0, Fy, Fyy

Ms =NDA+NFA

><0

><0
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onde:

&NDA : variapao do estoque de dfvida publica liquida na carteira das

Componente externo da oferta monetaria

(3.18) ANFA = TC + CAB

onde:

TC-. influxo de capital total liquido;

CAB -, saldo em conta corrente.

onde:

: variapao na demanda externa por titulos nacionais;

&BF : variapao na demanda interna por titulos externos.

autoridades monetarias;

ABg : variapao do estoque da divida publica em poder do setor privado.

Restripao da riqueza domestica 

(3.20)

NDA : ativos nacionais liquidos em poder das autoridades monetarias;

NFA : ativos estrangeiros liquidos em poder das autoridades monetarias.

Componente interne da oferta monetaria (ou politica monetaria domestica) 

(3.17)

Equilibrio no mercado de titulos nacionais

(3.22) BD+B*D=BC

Influxo de capital liquido total

(3.19) TC = AB*D-ABF

&NDA = -ABg

Md+Bd+Bf = W

Md,Ms,r,Bd,Bf,B*d,NFA,TC sao variaveis enddgenas e

Y,Y* ,W,W* ,r* ,E,BG,NDA,CAB sao variaveis exdgenas.

Admitindo-se que o equilibrio e obtido sem defasagens, o modelo pode 

ser solucionado para o fluxo liquido de capitals e a mudanpa na taxa de juros

Equilibrio no mercado monetario

(3.21) Md = Ms
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(3.23) AL(Y,W,r,r*,E) = ANDA + CAB + TC

(3.24) TC = AF(r*,FT,r,r*,E) - AJ{Y,W,r,r*,E)

(3.25) z = K,r,r‘

(3.26) Ar =

• +(Fr - Jr} ANDA +(Fr - Jr)CAB(3.27)

As taxas de juros internacionais nao sao, entretanto, a principal fonte de 

fluxes de capitals, se as taxas de juros internas puderem ajusta-las. No caso

A solupao do sistema de equapoes demonstra claramente que o fluxo de 

capitals externos e uma funpao das variapdes das rendas interna e externa, das 

flutuapoes da riqueza nacional e externa, das alterapdes do instrumento de 

politica monetaria e do saldo em conta corrente e da variapao das taxas de juros 

internacionais.

Resolvendo-se as equapoes das formas reduzidas para a variapao das 

taxas de juros domesticas e entradas liquidas de capital, tem-se:

- Jr. )]Ar * + [(Jr -F^L,- LrJr ]AK

com as seguintes restripoes

Ar + + •Ar = 1

Lt + Hi + Jij = 0

+[(Jr -F^L^- JwLr\MV + LrFr.EY* + LrFwAW*

domestica, como uma funpao das variaveis exdgenas. Usando-se a restripao de 

riqueza (3.20), as equapoes (3.13), (3.17) e (3.22) podem ser omitidas, e o 

sistema, reduzido as duas seguintes equapoes:

Hr. + Fr.) Ar* + Hy AZ + H^AW + CAB + ANDA + FrAY* + Fw. A PT ]-1
HR+FR

TC =-----—
Hr+Fr
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As formas reduzidas demonstram tambem a extensao atraves da qual a

politica monetaria e compensada pelo fluxo de capitais, que e estimado pelo

coeficiente de ANDA e CAB , que devem ser iguais a

No caso limite de perfeita mobilidade de capitais, esse coeficiente deve

ser proximo de menos 1.

expectativas de movimentos na taxa de cambio. Os autores argumentam que,

banda existente, mas nao quando houvesse uma expectativa de mudanga

desses limites.

Uma critica em relagao a esse tipo de modelo e que a utilizagao das 

formas reduzidas incorpora, em cada coeficiente, muitos parametros das 

variaveis basicas, tornando sua interpretagao economica dificil (Hodjera 1976,

ainda que um modelo de expectativas adaptativas de cambio possa ser 

desenvolvido nesse instrumental, ele responderia a flutuagoes na taxa, dentro da

Assim, uma vez que admitem essa descontinuidade na estimagao da 

flutuagao cambial, consideraram mais adequada a utilizagao de variaveis 

dummy para os perfodos em que as expectativas por mudangas de paridade 

fossem definidas.

limite, o coeficiente da taxa de juros internacional mede a elasticidade-juros da 

demanda por moeda.

620).

Alem disso, essa abordagem e limitada a analise de um pais ou de dois, 

devido a complexidade do ajustamento induzido pelo disturbio nos estoques de 

ativos de varios paises, que seria consistente com as restrigbes de equilibrio de 

portfolio em todos os paises (Hodjera 1973, 712).

Adicionalmente, como a analise de regressao e usualmente realizada 

sobre a forma reduzida, nao traz qualquer informagao sobre as fungbes de

0 modelo nao incorpora os fluxos de capital que decorrem de
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nao tratamento da hipotese de

corrente do balango de pagamentos. Esse aspecto esta em desacordo com o 

enfoque monetario do balango de pagamentos, segundo o qual o excesso de 

demanda de moeda provoca um superavit no balango como um todo. Dessa 

forma, o impacto global da politica monetaria sobre o balango poderia ficar 

subestimado. Em segundo lugar, ha tambem o fato de que o modelo trabalha 

com um sistema de taxas de cambio fixas, quando o adotado pelo pais, a partir 

de 1968, e de frequentes minidesvalorizagdes do cambio.

Estendendo a crftica de Haddad ao tratamento dado ao cambio, o

modelo permanecera inadequado para o caso brasileiro, se nao incorporar um 

modelo de expectativas cambiais, uma vez que o regime de taxas fixas nao foi 

adotado em substituigao a politica de minidesvalorizagdes cambiais. Apos 1990,

exemplo, por taxas de cambio fixas, por longo periodo.

Para o caso brasileiro, o modelo foi considerado inadequado por Haddad 

(1979), tendo em vista duas razoes. Em primeiro lugar, porque o efeito da 

politica monetaria se restringe apenas a conta de capitals, sem considerar seu 

impacto sobre o setor real da economia e, consequentemente, sobre a conta

possam ser esterilizados. Essa hipotese e muito pouco plausivel no caso de o 

pais receber um fluxo muito expressive de recursos externos, promovido, por

monetarias sobre o movimento de capitals, pressupbem que as autoridades 

monetarias nao adotem politicas que neutralizem os efeitos dos fluxos de 

capitais externos sobre a base monetaria. Ou seja: supbem que os movimentos 

de capitais resultantes dos desequilibrios do balango de pagamentos nao

oferta e demanda de ativos, nacionais e estrangeiros, que sao abandonadas ao 

longo da solugao do sistema de equagdes.

Outra questao que emerge e o 

crescimento da riqueza domestica e externa (Hodjera 1973, 713). Essa critica e 

semelhante a realizada a abordagem de estoques de equilibrio.

Alem disso, as estimativas do modelo, para os efeitos de politicas
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quando a variancia do nivel de pregos foi bastante elevada.

3.1.4 A ESCOLHA DO ENFOQUE

A questao basica desse estudo e a busca dos fatores determinantes dos

monetarias da economia receptora deixam de permear a analise. O investidor

o regime cambial passou a ser livre, com intervengoes esporadicas do Banco 

Central, ate a adogao, em 1995, da sistematica de bandas cambiais.

Outro aspecto que deve ser ressaltado e que o modelo tern como 

premissa a estabilidade de pregos, o que no Brasil nao e uma hipotese razoavel, 

principalmente se a analise incorporar as decadas de 70, 80 e inicio de 90,

A otica pela qual examinamos a questao e a do cedente dos recursos, 

admitindo-se que o detentor dos capitals decide sua alocagao entre paises 

alternativos. A partir dessa definigao, preocupagoes com o equilibrio do balango 

de pagamentos e os efeitos dos fluxos de recursos externos sobre as variaveis

A escolha de uma abordagem para a analise empirica deve levar em 

consideragao as questoes que se deseja responder, as restrigoes inerentes a 

propria abordagem e as limitagoes impostas pela disponibilidade de series 

estatisticas.

21 De uma maneira geral, esse objetivo do estudo jei exclui a utilizagao da abordagem de 
equilibrio geral. A exclusao resulta do fato de que essa abordagem implica o exame de todos os 
fluxos conjuntamente, uma vez que o tratamento individualizado de cada tipo de capital 
acrescentaria variAveis endogenas ao modelo, suscitando a necessidade de sua ampliagao. Os 
resultados da regressao da equagao reduzida para os fluxos unificados nao permitiria verificar 
as diferengas nas sensibilidades de cada fluxo aos diversos fatores arrolados no capitulo dois.

influxes de capitais externos no Brasil, assumindo-se que esses capitals tern 

naturezas diversas e, portanto, podem responder com diferentes intensidades 

as variaveis levantadas.21
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os

A justificativa para a elaboragao dos modelos macroecondmicos e a 

incorporagao de determinantes adicionais relacionados a economia receptora,

estrangeiro ocupa-se desses aspectos apenas a medida que possam interferir 

na rentabilidade do investimento e na repatriagao dos recursos.

Isso nao exclui do estudo as politicas adotadas pelo governo da 

economia receptora, uma vez que podem desencorajar os fluxos ou criar 

condigoes que tornam os movimentos de capitals mais atraentes. No entanto, 

foge ao foco da questao admitir os fluxos de capitals externos como resultantes 

do excesso de demanda domestica por moeda.

Esse aspecto e essencialmente relevante na analise dos investimentos

Na avaliagao dos investimentos de portfolio, a decisao de examinar-se a 

questao pela otica do investidor externo determinou a opgao pela abordagem 

de estoques. Adicionalmente, a validade da premissa de que os mercados 

financeiros sao eficientes e possuem custos de transagao negligenciaveis 

colabora com a utilizagao desse enfoque no exame dos fluxos.

Vale ressaltar que os modelos macroecondmicos que incorporam 

fluxos de capitals, como o descrito, de Koury e Porter, tomam por base a 

abordagem de estoques de equilibrio, o que atesta a validade de seus 

fundamentos.

estrangeiros diretos. Ao longo do periodo em analise, esse capital foi desejado 

principalmente devido a seus efeitos sobre o nivel das exportagoes, o 

desenvolvimento de novos setores produtivos e estimulos aos investimentos - e 

nao, como equilibrador da demanda interna por moeda.

Assim, na analise desses investimentos, julgou-se mais adequada uma 

abordagem de equilibrio parcial, em detrimento da elaboragao de um modelo 

de equilibrio geral. Optou-se pela abordagem de estoques, conjugada a teoria 

de decisao de portfolio proposta por Markowitz e Tobin. Esse enfoque e mais 

robusto que o de fluxos e e compativel com as teorias de acumulagao de 

capital.
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3.2 UM MODELO DE PORTFOLIO

Como premissa basica, admitimos que nosso pais e pequeno diante do 

mercado financeiro internacional e, portanto, incapaz de afetar as taxas de juros 

desse mercado. Assumimos, tambem, que as taxas de juros praticadas no pais 

refletem expressivamente a politica monetaria adotada pelo governo. Essa 

consideragao apoia a hipotese de que a taxa de juros praticada internamente 

nao e influenciada pela taxa de juros do resto do mundo e, como nao somos 

capazes de afetar a taxa internacional, as duas taxas sao independentes.

que demonstram a busca dessa economia por capitals, alem da questao da 

simultaneidade das taxas de juros internas e externas.

No entanto, a abordagem da questao dos fluxos de capitals externos, 

pela otica dos cedentes dos recursos, torna pouco relevante a procura, pela 

economia receptora, desses recursos, uma vez que esse aspecto nao e 

importante para o detentor dos recursos, exceto quando esse interesse dos 

recebedores se traduzir em melhores condigoes de retorno e risco e quando a 

oferta de ativos nao for elastica.

Admitindo-se, tambem, que nao haja simultaneidade na determinagao 

das taxas de juros, a aplicagao de modelos de estoque passa a ser mais 

adequada as questdes que se propbe responder do que a elaboragao de 

modelos de equilibrio geral.

Quanto a critica a hipotese de uma unica fungao utilidade, quando cada 

investidor tern a sua prdpria, admitimos que a fungao descrita capta o 

comportamento do investidor representative.

A alternativa da abordagem de fluxo fica prejudicada diante do maior 

poder explicative da teoria de estoques, que, sob o risco de grande 

simplificagao, pode-se admitir, a incorpora.
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mas,

questionavel para o de credito. A existencia de uma variavel de risco do pais,

que pode depender, entre outras coisas, da magnitude das obrigagbes com

o exterior, resulta em uma demanda externa por ativos domesticos com

taxa de juros de equilibrio, no mercado financeiro, seria entao determinada

pela igualdade entre a oferta e a demanda de fundos emprestaveis, sendo o

ultimo afetado pela demanda originaria da economia interna. No entanto, a

construgao de um modelo que determine as taxas de juros do mercado

financeiro mundial como um todo e uma tarefa que vai alem do escopo desse

pequeno, como uma primeira aproximagao do problema. Assume-se que a

economia domestica e suficientemente pequena, para que suas agoes nao

afetem os termos por meio dos quais realiza trocas de bens e servigos,

presentes e futures, nos mercados financeiros internacionais;

b) quando se admite a existencia de ativos financeiros e obrigagoes nao

comercializaveis, ou seja, que sao comercializados apenas no mercado

domestico, a existencia desses tftulos permite que a polftica monetaria seja

independente no pafs tomador de recursos, em um mundo com mobilidade

elasticidade-prego menor que o infinite. Nessas condigoes, o custo dos 

fundos estrangeiros pode ser influenciado pelo montante ja emprestado. A

valida para os capitals de investimento, o direto e o de portfolio,22

22 E possivel argumentar que as taxas de juros domesticas sao influenciadas pelas taxas 
internacionais, quando se analisam os fluxos de capital de portfolio, especialmente devido aos 
expressivos valores ingressados a partir de 1993. No entanto, a polftica monetaria brasileira, 
centrada no controle da taxa de juros, foi particularmente cuidadosa na administrate das taxas 
internas a partir daquela data, esterilizando os excedentes de moeda.

estudo. Assim, julgou-se mais conveniente manter a hipotese de pais

Essas premissas merecem as seguintes consideragbes:

a) embora a hipotese de que o Brasil, diante do mercado financeiro 

internacional, seja um pais pequeno parega muito restritiva e represente um 

caso extremo, e conveniente para propositos analiticos. E especialmente

de capital (Moura 1978, 125). Nessas condigoes, as taxas de juros
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c) uma terceira caracteristica do sistema financeiro domestic©, que enfraquece 

o vinculo entre as taxas de juros domesticas e externas, e a existencia de 

imperfeigoes e rigidezes no mercado local. Medidas de fixagao de tetos para 

as taxas de juros, regulagao da composigao dos portfolios, restrigdes a 

entradas, segmentagao de mercado entre instituigoes etc., assim como 

distorgoes induzidas no mercado - poder de monopolio -, evitam a ocorrencia 

de um ajustamento dos pregos dos ativos no mercado financeiro interne,

estrangeiro direto e de tftulos de investimento de portfolio, consideragao 

analoga pode ser sustentada. O argument© tern como base os setores da 

economia brasileira em que a participagao estrangeira e restrita ou vetada e 

os tftulos e as operagdes nao autorizados para investidores externos de 

portfolio;23

23 Moura, entretanto, adverte que a distingao entre ativos comercializ^veis e nao 
comercialiZeiveis, embora exista, nao deve ser superenfatizada. O mercado financeiro trabalha 
com direitos e obrigagoes contra os futures fluxos de renda, que sao, por natureza, mais 
fungfveis que os bens e os servigos reais. Se as instituigoes de credito domesticas tfem acesso 
aos mercados externos, todos os ativos financeiros domesticos tornam-se virtualmente 
comercializAveis, ao menos, a principio. A unica caracteristica distintiva de cada ativo sera o 
custo de transagao (Moura 1978, 125).

domesticas nao sao vinculadas as taxas externas. Especificamente no caso 

brasileiro, nas decadas de 70 e 80, nem todas as firmas tinham acesso ao 

mercado financeiro internacional. A absorgao de recursos externos, nesses 

casos, poderia ocorrer apenas atraves das linhas de credito captadas por 

instituigoes financeiras, mas, ainda assim, um conjunto de exigencies impedia 

o acesso irrestrito. Nos anos 90, o acesso ao mercado externo de credito foi 

ampliado, no entanto ainda e possivel admitir que nem todos os ativos 

financeiros e obrigagoes sao comercializaveis e manter a hipdtese de nao 

vinculagao entre as taxas de juros. No que toca a independencia entre as 

taxas de retorno interna e externa dos mercados de ativos de investimento
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assim como dificultam a integragao do mercado domestic© as condigoes

externas.24

Outra hipotese e que o lado real da economia, inclusive a parte real do

balango de pagamentos, e exogenamente determinado. Essa premissa e usual

e ja foi empregada por Branson (1968), Miller e Whitman (1972), Kouri e Porter

(1974), Moura (1978) e Dubra (1988).

Partindo dessas hipoteses, construimos, inicialmente, um modelo de

decisao de portfolio bastante simples, admitindo que a oferta de ativos e

perfeitamente elastica. Esse modelo retrata as variaveis relevantes para um

investidor individual e demostra claramente as respostas que devem ser

esperadas para cada uma, que, dessa forma, influenciam os fluxos de capitals.

concedente de creditos, para um tomador de creditos e para um receptor de

investimentos. Isso decorre da hipotese de que cada um deles possui uma

carteira de ativos ou de obrigagoes, que deve ser composta de forma a

maximizar sua utilidade.

Em seguida, o modelo basico inicial e estendido, de modo a aproxima-lo

mais da situagao brasileira diante do mercado financeiro internacional.

24 Em um mercado financeiro perfeitamente integrado espera-se que exista uma ligagao 
estreita entre os pregos dos ativos financeiros, uma vez que sao homogeneos relattvamente ao 
risco, a maturidade, a liquidez e aos custos de transagdes. Neste caso a possibilidade de 
reaiizarem-se operagoes de arbitragem entre ativos diferentes e nula. Moura demonstrou, no 
entanto.que a correlagao entre quatro taxas de retomo de aplicagoes financeiras no Brasil, entre 
1971 e 1975, era muito baixa, ocorrendo o mesmo com as taxas de captagao de credito intemo e 
externo (Moura, "Private External Borrowing", 83 ff.). No mesmo sentido, Blumenschein (1995) 
mostrou a fraca integragao dos principals segmentos do mercado financeiro formal no Brasil. Os 
segmentos considerados foram: os mercados primario e secundcirio de tftulos govemamentais, o 
mercado de emprestimos para firmas e consumidores junto aos bancos e o mercado de 
captagao dos bancos junto ao publico. A andlise do periodo de 1978 a 1990 apontou para uma 
real segmentagao do mercado, na qual os padrdes de comportamento das taxas de juros no 
curto e no longo prazo desviaram-se consideravelmente (Fernando Blumenschein, "A Integragao 
do Mercado Financeiro Brasileiro Durante o Periodo 1978/90," Pesquisa e Planejamento 
Economi co 25, n2 3 (1995)).

Esse modelo basico pode ser facilmente transposto para um individuo
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Finalmente, teorico,ultima desse desenvolvimentoetapacomo

3.2.1 O MODELO BASICO

Tobin.25

proporpao de cada estoque sera, respectivamente, a e b , sendo:

apresentamos um modelo de equilibrio parcial, 

condipoes para o equilibrio de um mercado de titulos.

26 Denominaremos o detentor do patrimonio, genericamente, de investidor; isso nao exclui a 
possibilidade de que ele utilize esses recursos na concessao de credito e torne-se, assim, um 
credor. A an&lise 6 suficientemente geral para abrigar qualquer modalidade de fluxo de capital.

25 E fundamental lembrar que esse investidor considera retornos maiores, como algo 
desejcivel. e riscos maiores desestimulantes.

Assumindo a livre movimentapao de capitals entre os paises, vamos 

admitir que os ativos de todos eles, exceto de um, possam ser representados 

por um unico ativo. Esse grupo de paises inclui o de residencia do investidor26 e 

sera denominado de A.

27 A divisao das alternativas de investimento dessa forma, permite visualizar mais 
claramente a situapao brasileira, quando um nao residente faz a oppao entre investir proporpao 
de seus recursos disponiveis no pais ou no exterior. Como, para o Brasil, e, em principio, 
indiferente saber em qual outro pais do exterior o detentor dos capitals os aloca, sao tratados de 
forma agregada. Essa premissa tambem 6 compativel com o objetivo do trabalho, que 6 a 
determinapao dos fatores relevantes para a atrapao dos fluxos ao pais.

Admitamos que um investidor detenha um estoque de riqueza e que a 

decisao de alocapao desse patrimonio atenda aos preceitos da teoria de 

portfolio, baseada na analise retorno-risco, conforme teoria de Markowitz e

em que sao derivadas as

O pais excluido do grupo e pequeno e sera denominado de B.27

A carteira total do investidor, AT, sera composta de um estoque de ativos 

demandados de A, A., e de outro de ativos demandados de B, AK. A
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(3.28)

onde

(3.29)

e

(3.30) a~b = 1

externos em carteira nao corresponder ao estoque desejado, um fluxo de 

capitals entre os paises devera promover o ajustamento.

Mais algumas hipdteses devem ser explicitadas. As taxas de retorno dos 

ativos de A e B sao independentes. Sendo o pais B um pais pequeno, a taxa 

de remuneragao de seus ativos nao afeta a determinagao das taxas de retorno 

do pais A, que e um pais grande. A taxa de retorno em B e, tambem, 

independente da de A, pois o govern© de B consegue manter uma politica 

monetaria efetiva. Cada pais possui a sua moeda, de modo que a remessa dos

retornos devera ser convertida pela taxa de cambio vigente. Assume-se tambem 

que a taxa de cambio e flexivel, embora sua flutuagao seja administrada por 

meio de intervengao governamental no mercado de divisas. Admite-se ainda 

que o investidor nao pode defender-se dos movimentos cambiais.

Esse comportamento permite que se derive uma fungao de demanda de 

um estoque otimo de titulos externos. Quando o estoque atual dos titulos

h Ab 
b — —

Para o detentor da riqueza, o problema e determinar qual a composigao 

otima de sua carteira, entre os ativos de cada pais. Definimos, por simplicidade, 

que os unices parametros relevantes na solugao da questao sao os retornos 

obtidos em cada economia. Isso implica que os custos de transagao sao 

negligenciaveis e que os dois ativos tern caracteristicas semelhantes em termos 

de prazos, tributagao, formas de remuneragao. A decisao racional envolve a 

maximizagao do retorno da carteira, sujeito ao risco e a restrigao do nivel de 

riqueza disponivel.

Aa a = -^-

A, + AR = A- Adj
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Seja essa funpao densidade de probabilidade representada por:

=rB(p,o2rt)(3.31)

onde p e o valor esperado de rB , e o2^ e sua variancia.

(3.32)

Assumindo-se ainda que a proporpao de cada ativo na carteira e positive,

ou seja:

l>a>0 1 > b > 0e

(3.35)

A partir do exposto, o investidor estrangeiro, residente em A, pode 

compor sua carteira com ativos de A, com retorno rA, e ativos de B, cujo retorno 

e rB, sendo que essas duas taxas sao conhecidas previamente. Ocorre, porem, 

que rB e conhecido em termos nominais, ou seja, na moeda de seu pais de

origem. Dada a flutuapao da taxa de cambio em B, a remunerapao de seu ativo 

em termos da moeda de A nao e conhecida antecipadamente. O investidor 

deve atribuir, entao, uma funpao de densidade de probabilidade para rB.

De acordo com a abordagem de portfolio baseada no retorno-risco, 

pode-se definir a funpao utilidade do investidor como sendo

28 Essa hipotese nao e fundamental, embora simplifique o desenvolvimento do modelo, pois 
evita a transformapao das varteveis nominais em reais.

sendo U a utilidade esperada da carteira de investimentos, r, o retorno 

esperado dos ativos da carteira, e o? a variancia do retorno esperado.

onde
(3.33)

(3.34)

a taxa de retorno esperada do portfolio e dada por:

U = U{r,^f)

UI>Q
U' <0

0 modelo e desenvolvido, definindo-se que os prepos, nas duas 

economias, sao fixos.28
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e a variancia por:

(3.36) ae=J/(r) = Z>2.r(rs) = Z>2.<

0 investidor definira sua carteria, buscando as proporgoes de titulos de A

Tornando-se as derivadas parciais iguais a zero, tem-se:

(3.37) = 0

(3.38)

(3.39)

Essas tres equagoes constituem um sistema com tres incbgnitas, a, b e

2. Resolvendo-se o sistema, determina-se a eb:

(3.40) (Ta -P)b =

(3.41) a = 1 — b

Esses resultados confirmam as inferencias intuitivas. Uma vez que se

assumiu que o investidor tern uma fungao utilidade que cresce com o retorno do

portfolio e diminui com o risco, a proporgao do estoque do ativo de B, na

dZ
cd.

dU 
dr

Para derivar as proporgbes btimas de a e b que maximizam a utilidade, 

escreve-se a fungao de Lagrange Z = U(f, o2-) + 2(a + b -1).

— = a + b-1 = 0 
dZ

e de B que maximizem sua fungao utilidade. O problema da maximizagao da 

utilidade pode ser escrito como

maximizagao de U = U(f,cZ-}

sujeito a: (a+Z> = l).

dZ---- =a>

U'f 
o; a

.c?r +2 = 0dU dU
dr ? do2
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Admitindo-se que exista uma relagao unica entre o portfolio total e a

riqueza total do investidor, por exemplo:

(3.42)

uma constante, b pode ser descrito da seguinte forma:

(3.43)

que passa a ser a expressao do estoque otimo de ativos de B no portfolio do

investidor estrangeiro.

Pode-se escrever tambem o estoque desejado de ativos de B que o

investidor detera em seu portfolio por uma fungao generica do tipo:

(3.45)

/
onde 4. representa o valor total da carteira; W, a riqueza total ou alguma outra 

variavel de escala que seja correlacionada com a magnitude do portfolio; eke

carteira do investidor estrangeiro, b , sera tanto maior, quanto maior seu retorno, 

p, comparativamente ao retorno do ativo de A, rA, e tanto menor, quanto maior 

seu risco, express© pela variancia, cP .

Ressalta-se que o fluxo de capitals e consequencia da busca do ajuste 

do estoque de ativos externos que existem na carteira ao estoque otimo.

Essa fungao relaciona o estoque de ativos externos a taxa de retorno 

domestica (r4), ao retorno esperado do ativo externo (p), ao risco associado a 

aquisigao do ativo externo (o^), aos graus de aversao ao risco e preferencia 

pelo retorno (t7/,Z7^) e a riqueza (FF) do investidor.

ou ainda
(3.44)

U-

2.U’,.C?r

T <rA -P) 
r»

ab = -.(rA-p).k.W
Ti

= A- =k.W. + Ap 
A D

b=-^- 
k.W
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3.2.2 UM MODELO DE PORTFOLIO MAIS ABRANGENTE

Mantendo ainda a analise em termos de um fluxo de capitals homogeneo,

Ate o memento, admitimos que as taxas de retorno oferecidas pela

influentessendovariaveis nacomoas

remuneragao oferecida pelos ativos nacionais. Admite-se que os agentes

Ha uma diferenga

concessao de credit© sao realizadas em moeda estrangeira, o valor recebido

pelo cedente dos recursos nao sofre qualquer efeito das flutuagbes cambiais,

seguintes

determinagao da taxa de retorno dos ativos de B:

a) taxa de juros basica do ativo: denominada de iB, e a taxa nominal de

pelo investidor estrangeiro.

Definiremos

modelo mais realista, incorporando maior numero de variaveis que podem afetar 

a decisao de investimento do detentor de recursos no exterior.

determinagao. Assim, as taxas ©corridas sao iguais as taxas esperadas, 

exceto pelos erros aleatorios. A racionalidade dessa premissa e dada pela

hipbtese de expectativas racionais;

b) taxa de desvalorizagao esperada do cambio (&): uma vez que os retornos 

obtidos em moeda nacional sao convertidos em divisas, as flutuagbes no

ou seja, nao fazendo qualquer distingao entre as diferentes modalidades de 

fluxos de capital, classificados no capitulo dois, procuraremos desenvolver um

valor esperado do cambio afetam o valor do retorno na moeda estrangeira. 

no efeito desta variavel sobre o retorno do credit©

economia B, cujas caracteristicas examinamos mais detalhadamente, eram 

afetadas apenas pela variagao esperada da taxa de cambio, que por nao ser 

conhecida com certeza, gerava um risco quando da decisao do investimento. 

Entretanto, outras variaveis tern capacidade de afetar a taxa de retorno recebida

concedido e dos investimentos realizados. Quando as operagoes de

investidores tern conhecimento total dos fatores relevantes na sua
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governos das economias remetentes, o que torna o retorno liquido manor que

investidora e conhecido antecipadamente.

Incorporando-se essas consideragbes

retorno efetivo, tem-se:

(3.46)

cujo custo ou beneficio e, integralmente, do tomador dos recursos. Isso 

resulta da taxa de juros da operagao ter sido fixada em termos da moeda 

estrangeira. Ja no caso das operagdes de investimento direto ou de portfolio, 

o retorno e gerado em moeda nacional e, portanto, sera convertido quando 

da remessa pelo cambio vigente, podendo afetar o resultado do investimento. 

Para efeito deste desenvolvimento, assumiremos este caso;

c) tributagao sobre as remessas dos rendimentos ao exterior (t): de forma geral, 

os rendimentos remetidos aos investidores externos sao tributados pelos

o original. Algumas vezes, outras formas de tributagao afetam os retornos, 

como as aliquotas impostas sobre os ingressos de capitals de credito ou 

influxos para investimentos em portfolio;

d) nivel de risco do pais (c): e um premio de risco, cobrado como compensagao

especificamente da empresa investida. Pode-se admitir, entao, que seu nivel 

e determinado a partir de consideragbes economicas (como o crescimento e 

as flutuagoes da renda das exportagbes, a magnitude das reservas 

internacionais, a razao entre as reservas e as importagoes, o volume da divida 

externa etc) e politicas (como a instabilidade politica e a adogao de postura 

nacionalista, por exemplo). Denominaremos o risco do pais de c, mensurado 

em termos relatives, como as taxas de juros. E determinado pela economia

rB =iB-&-t-c

na determinagao da taxa de

por incorrer no risco de investir em determinado pais. A priori esse risco deve 

refletir a possibilidade, atribuida pelos investidores estrangeiros, de que o 

pais recebedor dos recursos nao efetue as remessas esperadas, em geral, 

como consequencia de dificuldades da economia como um todo e nao
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sendo a fungao densidade de probabilidade de 8e dada por:

(3.47)

vezes,

Dessa forma, a esperanga e a variancia de rB sao dadas por:

(3.48) rB =E(rB)=iB-ve-t-c

^>=<4(3.49)

como:

(3.50) r = E(r) = a.

^r=V{r) = b2.^(3.51)

sujeita a restripao, a + b = l, pode ser calculada por meio da aplicagao do 

metodo de Lagrange. Escrevendo-se a fungao de Lagrange e resolvendo o

A maximizagao da fungao utilidade da carteira, representada pelo dois 
primeiros momentos de primeira ordem, U= U(r,a ir), onde U'- >0 e C7L<0

Incorporando-se a esperanga e variancia da taxa de retorno dos ativos do 

pais B nas consideragoes do investidor, ele buscara maximizar a utilidade de 

seu portfolio, combinando uma proporgao positiva de ativos de cada um dos 

paises. Assim, a taxa de retorno e a variancia da carteira podem ser descritas

a desvalorizagao cambial, que impde perdas aos recebedores dos 

rendimentos, nao pode ser antecipada com certeza, em seu timming e em sua 

magnitude. Assim, se a desvalorizagao ocorrida for superior a esperada, perdas 

se realizarao.

A variancia do retorno efetivo, obtido pela aquisigao de titulos de B, e 

resultado da variagao nas taxas de cambio (<4)- Isso ocorre porque, muitas
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(3.52) b =

(3.53) a = 1 -b

realizada na equagao (3.43), pode-se descrever a demanda por estoques de

ativos de B, da seguinte forma:

(3.54) Ab =

negativamente afetado pela taxa de retorno dos ativos de seu pais, pelas

recebedor dos investimentos; e, positivamente afetado pela taxa de retorno

basica do ativo ofertado por B e pela expansao da riqueza do investidor.

sistema de equagoes resultante das derivadas parciais de primeira ordem dessa 

fungao, obtem-se a proporgao de cada estoque de ativos na carteira:

movimentos de capital entre os paises A e B ocorrerao sempre que houver 

alteragoes em b, como resultado de variagoes na diferenga entre as taxas de 

retorno ou alteragao na variancia da desvalorizagao cambial, e mudangas na

Logo, a demanda por ativos de B tern uma relagao direta positiva com a 

taxa de retorno de B, mas negativa com todas as variaveis que podem afeta-la,

reduzindo-a, conforme a intuigao indica.

Partindo-se da hipotese de que haja uma relagao unica entre o portfolio e 

a riqueza total do investidor, AT=k.W, e fazendo-se transformagao analoga a

desvalorizagoes cambiais esperadas em B e pela sua variancia, pela tributagao 

sobre os retornos, imposta pelo governo de B, e pelo nivel de risco do pais

St

&

u;

onde o estoque de ativos de B, na carteira do investidor externo, sera

Um fluxo de capitals, entre os paises A e B, sera gerado, sempre que o 

estoque desejado de AB nao corresponder ao estoque existente. Entao,
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3.2.3 UM MODELO GERAL

Manteremos as hipdteses de que o mundo esta dividido em dois paises, a

(3.55) OD = <p(r,r\s,s*;W)

um dos ativos, bem como da riqueza agregada dos agentes, seguindo a teoria 

de portfolio.

economia domestica e o resto do mundo, e de que as variaveis reais sejam 

dadas, ou seja, as variaveis monetarias nao promovem impactos sobre as 

variaveis reais no periodo t.

A condigao de equilibrio no mercado financeiro da economia domestica 

que deseja receber recursos externos resultara da demanda e da oferta de 

ativos nacionais e estrangeiros. As decisoes de ofertar e demandar estoques de 

ativos sao tomadas com base na analise do retorno (custo) e do risco de cada

Vamos analisar agora como essa situagao difere de um caso mais geral 

de equilibrio no mercado financeiro, em que a oferta de ativos nao e ilimitada, 

tomando-se por base a perfeita mobilidade de capitals entre paises.

A equagao (3.54) descreve a decisao de investimento no exterior de um 

investidor avesso ao risco, que deseja alocar sua riqueza de modo a construir 

uma carteira eficiente. Essa equagao indica o estoque de ativos estrangeiros 

que o investidor devera manter em carteira, admitindo-se uma oferta ilimitada e

A fungao de oferta de ativos domesticos pode ser descrita da seguinte 

forma:

riqueza total do investidor. Logo, e possivel induzir um afluxo de capitals a partir 

da manipulagao de iB, t ec.

incerteza apenas quanto ao future da variagao cambial, na economia 

recebedora do investimento.
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onde:

OD: a quantidade de ativos (ou titulos) ofertada pela economia domestica;

r: a taxa de retorno (custo) dos ativos (titulos) emitidos na economia

domestica;

r*: a taxa de retorno (custo) dos ativos (titulos) emitidos no resto do

mundo;

<p'r <0; <0; <P', <o; ^>0<P'S- <0

dada por:

Dd =(3.56)

onde

e

(3.55).

W: e a riqueza agregada da economia domestica.

Considera-se que as derivadas parciais de primeira ordem sejam:

de flutuagao das taxas de retorno domesticas e externas, e quanto maior, a 

disponibilidade de riqueza agregada da economia domestica.

A demanda dos residentes da economia domestica por ativos internos e

5: o risco associado com a flutuagao do retorno (custo) dos ativos (titulos) 

domesticos;

o risco associado com a flutuagao do retorno (custo) dos ativos (titulos) 

no resto do mundo;

Dd 

domesticos. As demais variaveis tern significado analogo aos da equagao

a quantidade demandada, por residentes, de ativos (titulos)

Ou seja: o interesse do residente domestic© em ofertar ativos (titulos) sera tanto 

maior, quanto menores forem a taxa de retorno que tiver que pagar 

domesticamente, a taxa de retorno dos titulos ofertados externamente, o risco
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As derivadas parciais de primeira ordem sao:

>0> 0 e<0;>0; < 0;

(3.57)

*4 ><0co'. < 0 eco's <0;(o'. <0; r

O' = 8(r,r',s,s(3.58)

<5^>0e% <0;S’r < 0; S’. <0; r

D' = s(r,r* ,s,s',W~)(3.59)

Para o resto do mundo, admite-se um comportamento semelhante. O estoque 

de ativos ofertados pelos nao residentes da economia domestica e dado por:

onde:
(o'r <0;

onde O' e a quantidade ofertada de ativos externos, e W*, a riqueza agregada 

dos nao residentes na economia domestica.

As derivadas parciais de primeira ordem sao:

&. <0
5

OD — Dd — Oaceti

seu estoque de riqueza.

O excesso de oferta de ativos nacionais pode ser determinado pela 

diferenga entre a oferta e a demanda desses ativos pelos residentes:

Ou seja: o demandante domestic© tern tanto mais interesse em demandar ativos 

(titulos) nacionais, quanto maior sua taxa de retorno e menor o seu risco, quanto 

menor a taxa de retorno dos ativos externos e maior o seu risco, e quanto maior

A demanda dos investidores do resto do mundo pelos ativos emitidos em 

suas proprias economias e representada por:
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e

estrangeiros, ou seja:

= v(r,r* ,s,s*;W*)(3.60)

tem-se:

F = a>(r,r* ,s,s*.,W) = u(r,r*,s,s*;JP*)(3.61)

Caso haja perfeita mobilidade de recursos e supondo-se que a riqueza

agregada da economia domestica e do resto do mundo seja dada, o fluxo de

capitais continuara ate que haja o ajustamento dos diferenciais de risco e

liquidez, resultando em taxas de retorno equitativas. Admitindo-se que os ativos

domesticos e externos sejam substitutes perfeitos, as taxas de retorno interna e

= ^(re(3.63)

(3.64)

de demanda dos estrangeiros por titulos 

determinado pela diferenga entre a demanda e a oferta externa de titulos

demanda por ativos (titulos) no exterior se traduzira em um fluxo de capitais a 

economia domestica, onde ha um excesso de ativos (titulos) ofertados. A

magnitude do fluxo recebido do exterior e a taxa de retorno de equilibrio serao 

resultado do ajustamento entre esses dois excedentes. Assim, de (3.60) e (3.63),

sendo as derivadas parciais dadas por:
s'<0; s’.>Q\ s’>0, s'. <0r r s s

equilibria)

equilibrio)

Qxced

^exced

Admitindo-se que nao existam barreiras a movimentagao de capitais e 

que os titulos domesticos e externos sao substitutes entre si, o excesso de

s'w > 0

— D j 
exced

D*-O* = Dex.

externa se igualarao. Dessa forma:

(3.62) Oactd = h(rt

O excesso externos e
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Esse modelo de equilibrio parcial assume que a movimentagao de 

capitais e perfeita e que se da instantaneamente, sendo compativel com um 

modelo estatico. Agregando-se essas hipoteses a premissa de que os ativos 

sao substitutes perfeitos entre si, o resultado e a inexistencia de um movimento 

continuo de capital entre paises, que pudesse ser explicado pelas taxas de 

retomo, pois qualquer diferencial promoveria ajustes imediatos nas carteiras.

Admitindo-se, porem, que cada modalidade de capital busca tipos 

especificos de ativos e que o ajustamento nao e instantaneo, devido as 

caratensticas dos recursos e as distorgdes dos mercados e possivel explicar a 

existencia de fluxos continues de capitais com base nas diferengas entre as 

taxas de retorno.

promove uma elevagao nos pregos dos ativos e consequents queda nas taxas 

de retorno. Na economia domestica, o excesso de oferta gera uma queda nos 

pregos e elevagao nas taxas de retorno. Com a movimentagao dos capitais, ha 

um deslocamento da demanda externa pelos titulos domesticos, reduzindo-se 

os pregos dos ativos no exterior e elevando-se os pregos dos ativos domesticos. 

Caso a percepgao de risco dos ativos externos e internes seja a mesma, as 

taxas de retorno, nas duas economies, igualar-se-ao. Caso o risco dos ativos 

seja percebido com sendo diferente pelos investidores, as taxas de juros serao 

ajustadas ao diferencial de risco.

onde (3.62), (3.63), (3.64) constituem o sistema de equagoes que determine a 
taxa de juros de equilibrio

Posto de outra forma, o excesso de demanda, na economia externa,
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3.3 MODELOS PARA A ANALISE DOS FLUXOS DE CAPITAIS EXTERNOS PARA

O BRASIL

maioria dos investimentos.

Partindo da constatagao que as empresas e os investidores estrangeiros

Nesta segao sao elaborados modelos especificos a cada modalidade de 

capital estrangeiro, classificados no capitulo dois, com base na abordagem dos 

estoques, conjugada a teoria de decisao de portfolio.

A equagao (3.54), derivada do modelo geral desenvolvido, aponta os 

fatores que influem na composigao da carteira de um investidor estrangeiro 

generico, avesso ao risco, e a maneira pela qual essa influencia e exercida. 

Essa equagao e aquele modelo servem de ponto de partida para os elaborados 

agora, que sao adaptados a cada tipo de capital e a economia brasileira. Esse 

procedimento permite uma melhor adequagao das series estatisticas disponiveis 

as questoes que se deseja responder assim como a realizagao de comparagdes 

entre os resultados apresentados pelas estimagoes para cada modalidade de 

capital.

A primeira hipdtese necessaria a analise que procederemos diz respeito a 

natureza da decisao do detentor de riqueza no exterior. Admitimos inicialmente 

que esses agentes enfrentam dois tipos de decisao: a primeira se refere a 

modalidade de capital que compora sua carteira: de investimento direto, de 

investimento de portfolio ou de credito; a segunda diz respeito a alocagao 

geografica desse capital.

Embora alguns indivfduos e instituigoes tenham a capacidade, 

possibilidade, de analisar as alternativas de alocagao de sua riqueza 

independentemente do fato de se tratar de ativos de produgao, de ativos 

financeiros ou da concessao de creditos, assumimos que nao representem a

se especializam em suas atividades, assumimos que os detentores de riqueza 

mantem-se fieis a sua especialidade. Ou seja: admitimos que empresas cuja

e a



135

etc.

permanece em seu pais de origem ou e destinada a outros.

3.3.1 UM MODELO PARA OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS NO

BRASIL

Os estudos sobre os investimentos estrangeiros diretos no Brasil ocupam- 

se principalmente de sua identificagao e levantamento,29 dos efeitos desse

Essa hipdtese permite isolar a decisao de alocagao de capitals no Brasil, 

desconsiderando-se todos os demais fluxos. Em principio, como o investidor

Mantem-se a hipotese de que todos os outros pafses, exceto o Brasil, 

formam um unico grupo, do qual o investidor estrangeiro e residente. Assim 

sendo, este inversor nao faz qualquer distingao entre investimentos na Europa, 

nos Estados Unidos, no Sudeste Asiatico, em outros pafses da America Latina

atividade basica seja fornecer credito nao enfrentam o dilema da decisao entre 

realizar investimentos diretos, de portfolio ou emprestimos. De forma analoga, 

empresas que realizam investimentos diretos em outros pafses sao produtoras

29 Como os realizados por Lincoln Gordon & Engelbert L. Grommers, United States 
Manufacturing Investment in Brazil: the Impact of Brazilian Government Policies 1946-1960, 
Graduate School of Business Administration. Division of Research. (Boston: Harvard University 
Press, 1962); Judith Tendler, Electric Power in Brazil: Entrepreneurship in the Public Sector

nao reside neste pats, e indiferente qual sua origem, assim como nao e 

relevante, a nossa analise, se a proporgao de sua riqueza nao alocada no Brasil

em seu pais de origem e nao cedem creditos ou fazem investimentos de 

porfolio. Essa premissa restringe a questao dos fluxos de capitals a 

determinagao da alocagao dos recursos entre pafses.

Assim, admite-se como hipotese que cada investidor no exterior tern um 

estoque de riqueza que e utilizado na composigao de um portfolio eficiente de 

tftulos de credito, ou de ativos de investimento direto ou de ativos de portfolio.
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capital externo sobre a economia receptora30 e da posigao do pais diante dos

Poucos estudos, porem, buscaram os aspectos que influenciam os

afluxos desses recursos ao pais e e ainda menor o numero daqueles que

realizaram estudos econometricos. Suplicy (1973) abordou a questao dos fluxos 

de investimentos quando avaliou os efeitos da mudanga da politica cambial de

30 Como os trabaJhos de Alvaro A. G. Pignaton, "Investimento Externo e Estrutura Industrial - 
1946-1962" (Dissertagao de mestrado, Fundagao Getulio Vargas (Brasilia), 1972); Rubem de 
Freitas Novaes, "Investimentos Estrangeiros no Brasil: uma Analise Economica" (Tese de 
doutorado, Universidade de Chicago, 1975); Joao Carlos Cutini, "Impacto do Investimento Direto 
Estrangeiro sobre o Investimento Total no Brasil," (Dissertagao de mestrado, Escola de 
Administragao Fazend&ria (Brasilia), 1981); Helson C. Braga, Foreign Direct Investment in Brazil; 
Its Role, Regulation and Performance, Textos para Discussao Interna n2 80 (Rio de Janeiro: IPEA, 
1985); Gustavo Henrique B. Franco, Direct Investment in Brazil: Its Role in Adjustment and 
Emerging Issues, Texto para Discussao n2 178, Departamento de Economia (Rio de Janeiro: 
PUC-RJ, 1987) e Winston Fritsch e Gustavo H. B. Franco, "Brazilian External Adjustment in the 
1990s: the Role of Foreign Direct Investment," in 162 Encontro Nacional de Economia: Anais do 
16s Encontro Nacional de Economia (Belo Horizonte, 1988).

31 Winston Fritsch e Gustavo H. B. Franco, Investimento Direto: Tendencies Globais e 
Perspectives para o Brasil, Texto para Discussao n2 195, Departamento de Economia (Rio de 
Janeiro: PUC-RJ, 1988); Octavio de Barros, "Oportunidades Abertas para o Brasil Face aos 
Fluxos Globais de Investimento de Risco de de Capitals Fmanceiros nos Anos 90," in Estudo de 
Competitividade da Industrie Brasileira. (Campinas: MCT/FINEP/PADCT, 1993) e Octavio de 
Barros e Ana Paula F. Mendes, O Fmanciamento Externo Brasileiro e a Captacao de Recursos 
Via Tftulos e Bonus (Campinas: mimeo, 1994).

(Cambridge: Harvard University Press, 1968); Carlos von Doellinger e Leonardo C. Cavalcanti, 
Empresas Multinacionais na Industrie Brasileira, Relatorios de Pesquisa n2 29 (Rio de Janeiro: 
IPEA/INPES, 1975); Ana Celia Castro, As Empresas Estranqeiras no Brasil: 1860-1913 (Rio de 
Janeiro: Zahar, 1979); Marcelo de Paiva Abreu, British Investment in Brazil: the Relevant Century: 
1850-1950, Texto para Discussao n2 192 (Rio de Janeiro: PUC-RJ, 1988); Guilherme G. Dias, 
Notas Sobre as Estatfsticas de Investimento no Brasil, Textos para Discussao n2 102 (Rio de 
Janeiro: IPEA, 1987); Luiz Aranha Correa do Lago, “Investimentos Diretos no Brasil e a Conversao 
de Emprestimos em Capital de Risco," in Novos Ensaios Sobre o Setor Externo da Economia 
Brasileira, org. Paulo Nogueira Batista Jr., Estudos Especiais IBRE 6 (Rio de Janeiro: Fundagao 
Getulio Vargas, 1988); Paulo Nogueira Batista Jr., "Fluxos Financeiros Internacionais para o Brasil 
Desde o Final da Decada de 60," in Novos Ensaios Sobre o Setor Externo da Economia Brasileira, 
org. Paulo Nogueira Batista Jr., Estudos Especiais IBRE 6 (Rio de Janeiro: Fundagao Getulio 
Vargas, 1988) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social, O Capital Estrangeiro 
na Industria Brasileira: Atualidade e Pespectivas, Estudos BNDES 10 (Rio de Janeiro: BNDES, 
1988), por exemplo.

fluxos internacionais de capitais.31
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que exercem alguma influencia na definigao do investidor estrangeiro de 

remeter seus recursos ao Brasil.

Tendo por base essas duas teorias, o fluxo de inversoes estrangeiras 

diretas provem de ajustamentos no estoque de cada ativo na carteira do 

investidor nao residents, de modo a adequar a composigao do portfolio aos 

niveis de retorno e risco dos ativos, bem como ao patrimonio do investidor. 

Assim, tambem o fluxo desse capital ao Brasil procede de um ajuste no estoque 

de capitals desses investidores.

1968. Na elaboragao de uma analise quantitativa do balango de pagamentos 

brasileiro, Lemgruber (1976) relacionou o influxo liquido de investimentos diretos 

a produgao industrial. Seus resultados indicaram haver uma relagao positiva 

entre essas variaveis. Ja Rocha (1989) procurou compreende-los a partir da 

decisao de investimento direto dos Estados Unidos entre diversos grupos de 

paises. Foi a unica a utilizar a abordagem de portfolio em testes econometricos, 

embora nao tenha concentrado sua atengao nos fluxos ao Brasil.

Nosso modelo fundamentado na abordagem de estoques, conjugada a 

teoria de decisao de portfolio de Markowitz e Tobin, busca determinar os fatores

33 Na decada de 70 esses valores atingiram em media USS 197,35 milhoes anuais, 
equivalentes a 6,6% dos influxes de investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Na decada de

32 Recebimentos liquidos de investimento estrangeiro direto sac os ingressos totais, no 
periodo, deduzidos das repatria^oes remetidas.

0 fluxo liquido de investimentos estrangeiros diretos ao pais resulta dos 

recebimentos liquidos32 de investimentos externos diretos e dos investimentos 

brasileiros realizados no exterior. Dessa forma, um modelo geral para esse 

mercado incorporaria a demanda estrangeira por ativos no Brasil, a oferta 

brasileira de ativos para os estrangeiros, a demanda brasileira de ativos 

estrangeiros e a oferta estrangeira de ativos para os investidores do pais.

As inversoes brasileiras no exterior, entretanto, foram pouco expressivas 

quando comparadas aos influxes recebidos,33 principalmente nos anos 70 e 80.
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34 Essa assertiva baseia-se nos valores e na irregularidade dos investimentos realizados.

Nos anos 90 esses investimentos passaram a ter maior representatividade, 

embora ainda constituam casos individuals e nao propriamente fluxos de 

inversoes.34 Assim, dada sua pouca relevancia na maior parte do periodo em 

estudo e de nosso interesse na determinapao dos influxes de capitals externos, 

assumiremos que os investimentos brasileiros no exterior sao nulos. Dessa

80, os investimento medios brasileiros anuais atingiram USS 248,58 milhdes, correspondendo a 
cerca de 15,9% dos ingressos de investimentos externos.

Com base nessas considerapbes, admite-se, por hipbtese, que a funpao 

de oferta nao restringe a demanda estrangeira por ativos nacionais, sendo o 

estoque desses ativos em posse de nao residentes determinado pela sua 

funpao da demanda. O nivel dos investimentos externos diretos pode ser 

representado pelo ponto E do diagrama da Figura 4.1, que resulta do equilibrio 

entre a oferta domestica de ativos (Obr) e a demanda externa (Dext):

35 Essa hipbtese tem resultado semelhante a admissao que a demanda dos nao residentes, 
por ativos no pais, intercepte a curva de oferta em seu segment© inel&stico a taxa de retorno do 
pats, embora essa curva de oferta possua um segmento inetestico, como resultado de restripoes 
ao ingresso dos recursos, por exemplo.

forma, o influxo dos capitals estrangeiros ao pais dependera da oferta 

domestica de ativos e da demanda internacional pelos ativos brasileiros.

No que toca a oferta brasileira de ativos aos estrangeiros, admitiremos 

que seja infinitamente elastica a taxa de retorno vigente no pais. Significa dizer 

que, ao nivel da taxa de retorno no pais, as condipoes internas nao estabelecem 

limites ao recebimento de investimentos estrangeiros diretos. Esse argumento se 

sustenta na politica governamental de nao impor restripbes legais a nenhuma 

forma pela qual o investimento estrangeiro pode ocorrer, seja a aquisipao total 

ou parcial de empresas nacionais, a formapao de joint-ventures ou a construpao 

de novas plantas, e na possibilidade de o prbprio investimento criar ativos novos 

no pais, expandindo ele mesmo a oferta, sem redupao significativa das taxas de 

retorno.35
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Qbr.E Figura 3.1

nacionais na carteira desse investidor e a proporgao dos ativos externos, que

somados constituem a totalidade da carteira.

investimentosAdmite-se dosdetambem retornotaxaa

BR

a variancia da taxa de retorno.

A taxa media de retorno da carteira e determinada pela media da taxa de

cada investimento realizado, ponderada pela proporgao do investimento na 

carteira total, enquanto a variancia da taxa de retorno do portfolio resulta da 

variancia do retorno de cada investimento e da covariancia entre esses retornos.

A fungao de demanda pode ser derivada a partir das teorias de estoque e 

de decisao de portfolio. Nesse sentido, admite-se que o investidor estrangeiro 

atribui a sua carteira de ativos produtivos uma fungao utilidade, U =U(f,oj),

i 
i
i 
i
i 
i
j__

E'

representada pela sua taxa media de retorno (r) e pela variancia dessa taxa 
(er), sendo U'f > 0 e < 0.

e k^

Dext

~~I

f t

densidade de probabilidade a taxa esperada dos investimentos no pais, que 

pode ser representada pelos dois primeiros mementos da taxa de retorno, 

rBR =rBR(P’°2rM)’ onde pea media da taxa de retorno esperada no Brasil e e

que 

internacionais, r*. e conhecida com antecedencia, mas a obtida com os 

investimentos no Brasil, r^, nao e. Assim, o investidor atribui uma fungao

Admitimos, por hipotese, que o investidor estrangeiro divide seu portfolio 
(P) em dois estoques de ativos: os brasileiros (AT7£Dm) e os internacionais 

em uma proporgao kBR e , respectivamente a proporgao dos ativos
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(3.65) ZVT

(3.66)
rM

= 1. Aplicando-se o metodo de

(3.67)

(3.68)

(3.69)

ou, represented© de uma forma generica:

(3.70)

e influenciado diretamente pela taxa de retorno esperada (p), pelo

Assim, a taxa de retorno e a variancia esperadas da carteira do investidor 

estrangeiro sao definidas por:

Assume-se que o investidor estrangeiro deseja definir a composigao de 

sua carteira entre ativos do Brasil e do exterior de modo a maximizar sua

Lagrange, pode-se determinar a proporgao dtima de cada ativo no portfolio do 

investidor estrangeiro como sendo:

estoque otimo de ativos brasileiros na carteira do investidor estrangeiro como 

sendo:

Assumindo-se uma relagao estavel entre o portfolio total do investidor 

estrangeiro (P) e seu nivel de riqueza (PF*), P = y.W*, pode-se descrever o

./ = k

—(p-r'f.jW" 
rM

onde K1EDBR

nivel de riqueza do investidor (JF*) e pela sua preferencia pelo maior retorno 
(i7/), e e afetado inversamente pelos riscos (o^) dos investimentos no pais,

—(p-r‘) 
rM

kBP =

-U tutilidade sujeita a restrigao imposta por kBR

Kiedm

r = kBR.Dr\

V(r) = a::=klR.

k — 1 - k *INT ~ 1 nBR

BR P+ ^INT r
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3.3.2 UM MODELO PARA OS INVESTIMENTOS DE PORTFOLIO NO BRASIL

37 Ver segao 1.6, no capitulo 1, e segao 2.1.1, do Anexo I.

36 Nesse sentido sugere-se ver Barros, "Oportunidades Abertas para o Brasil,' 1993 e Josue 
Pellegrini, "Os Fluxos Recentes de Capital para a America Latina" (Tese de doutorado, Faculdade 
de Economia Administragao e Contabilidade, Universidade de Sao Paulo, 1995). Garcia e 
Barcinski (1996) e Puga (1996) discutem as politicas do governo voltadas ao capital estrangeiro 
de portfolio, mas os modelos nao tratam esses recursos individulamente.

Ate 1991 os influxes de capitals de porfolio eram bastante limitados, 

respondendo apenas moderadamente aos estimulos governamentais e da

pela taxa de retorno esperada dos investimentos realizados no resto do mundo 
(/■’) e pela aversao dos investidores ao risco (L7^).

economia brasileira. Isso se devia em parte as restrigoes impostas ao acesso de 

estrangeiros ao mercado e as limitagoes impostas a composigao das carteiras, 

embora esses obstaculos tivessem sido expressivamente reduzidos com a 

edigao da Resolugao n2 1289/87. A partir de 1991, a abertura do mercado 

interne a esses capitais foi sendo progressiva por meio da criagao de novos 

instrumentos para a realizagao de investimentos e da permissao para a 

realizagao de transagdes nos mercados de derivatives e aquisigao de titulos de 

renda fixa, por exemplo.37 Essas medidas ampliaram o acesso desses 

investidores ao mercado nacional e promoveram um expressivo aumento do 

recebimento desses recursos.

0 influxo expressivo de investimentos de portfolio ao Brasil e um 

fenomeno recente. Por essa razao estudos mais profundos a esse respeito ainda 

sao poucos e concentrados nas analises da relevancia do pais no mercado 

internacional de capitais e possiveis efeitos desses fluxos sobre a economia 

brasileira. 36
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resulta da diferenga entre as dimensoes dos mercados. No entanto, a demanda

nao sera analisada.

os mesmos ativos.

O perfil da oferta brasileira de titulos para integrar portfolios estrangeiros 

sera admitida como uma fungao do equilibrio entre a oferta e a demanda 

domesticas de ativos, uma vez que esses investidores disputam com residentes

36 No Brasil hci condigdes de expandir o mercado de capitais mesmo mantendo-se 
constante o lado real da economia. Estudo apresentado por S£ (1994), tomando por base a 
estimagao da relagao entre o produto nacional bruto de 39 paises (22 emergentes e 17 
desenvolvidos) e a capitalizagao de seus mercados, demonstra o potencial de crescimento do 
mercado de capitais brasileiro, uma vez que a capitalizagao atual ainda nao e compativel com o 
tamanho de sua economia nacional (Thomas Tosta de S&, ‘Desenvolvimento do Mercado 
Brasileiro de Valores Mobili^rios," Discurso proferido na Conferfencia Anual da IOSCO 
(International Organization of Securities Commission) (T6quio: Mimeo, 1994). Esse aumento na 
capitalizagao implica a expansao da oferta de ativos e tambem dos pregos desses titulos.

brasileira por esses ativos pode ser considerada nula ate recentemente, uma 

vez que legalmente essas transagbes eram vetadas. Apenas a partir de 

setembro de 1994, com a autorizagao para a constituigao e funcionamento dos 

Fundos de Investimento no Exterior esse fluxo passou a ser possivel, nao sendo, 

porem, relevante. Assim, a demanda brasileira por estoques de titulos externos

A oferta de ativos no mercado de capitais e limitada pela dimensao do 

lado real da economia; no caso brasileiro, entretanto, o nivel atual da oferta e 

significativamente inferior a esse limite.38 Isso pode ser parcialmente atribuido a

O exame do fluxo de capitais de portfolio ao Brasil deve ser realizado a 

partir da analise da demanda externa por titulos nacionais, da oferta destes 

titulos, da demanda nacional por ativos estrangeiros e da oferta destes ativos.

No mercado internacional, diante de uma possivel demanda brasileira, a 

oferta estrangeira de titulos para investimentos de portfolio pode ser 

considerada infinitamente elastica ao nivel da taxa de retorno externa. Isso
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reduzida demanda domestica.39 Esquematicamente o mercado de ativos

brasileiros pode ser representado pela Figura 3.2, onde Obr representa a oferta

domestica de ativos e Dbr a curva da demanda de residentes pelos ativos

Figura 3.2

dos investidores em adquirir esses ativos a medida que seus pregos sao mais

baixos (e seus retornos mais elevados). A linha Dext representa a curva de

demanda tambemEssa enacionais.internacional ativos curvapor

investidoresnegativamente inclinada, que

internacionais atribuem as suas carteiras uma fungao utilidade que se eleva com

o retorno e decresce com o risco.40

Da Figura 3.3 e possivel derivar o perfil da curva de oferta de ativos

domesticos aos investidores estrangeiros e, correndo o risco implicit© nas

39 A infer§ncia sobre a reduzida demanda frente a oferta de ativos e apoiada principalmente 
pelo baixo prego de mercado das agdes negociadas em Bolsas de Valores no pais 
comparativamente ao seu valor patrimonial e pelas elevadas taxas de remuneragao dos tftulos 
publicos. No caso das agdes, a reduzida oferta resulta nao sd da limitada demanda interna, mas 
tambem da falta de tradigao das empresas nacionais buscarem recursos por meio da emissao 
de tftulos de propriedade. A emissao de tftulos de dfvida, absorvendo capitals de credito, e a 
sistem£tica mais frequente.

Obr

A curva de demanda negativamente inclinada indica um interesse maior

40 A diferenga na magnitude do estoque de riqueza externa para investimentos dessa 
natureza e da disponibilidade de tftulos nacionais pode levar a suposigao de uma demanda 
externa infinitamente etestica no nfvel de pregos interne. No entanto, a percepgao de risco do 
pais por parte dos investidores estrangeiros, influenciada, por exemplo, pelo pequeno 
conhecimento do mercado nacional e pelo nfvel de desorganizagao econdmica provocado pelos 
elevados nfveis de inflagao, acrescido as limitagoes de acesso ao mercado domestico impostas 
pela legislagao, fizeram com que essa demanda assumisse um comportamento menos el&stico.

nacionais.
? A

uma vez admitimos que os
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um

3

Figura 3.3

a oferta

]___________ I______________________
£•' port

Admitimos, por hipotese, que a curva de demanda externa ate a data da 

analise tem interceptado a de oferta de ativos aos estrangeiros em seu 

segmento quase horizontal. Assim, o fluxo de capitals de portfolio destinado ao 

pais e determinado pelos aspectos que definem a demanda dos investidores 

estrangeiros.

Tendo por base a abordagem de estoques conjugada a teoria de decisao 

de portfolio, admite-se que a avaliagao da rentabilidade e do risco desses 

investimentos e a magnitude da riqueza dos investidores, definem a curva de 

demanda que, dessa forma, determina o estoque 6timo de ativos do pais a ser 

mantido por eles.

Admitimos tambem a independencia das taxas de retorno interna e 

externa. A autonomia entre as taxas e assegurada pela hipbtese de que o Brasil 

e um pais pequeno, de forma que a oferta de seus ativos aos investidores 

internacionais nao promove uma drenagem de recursos suficientemente 

significativa de modo a alterar as taxas externas. Ja uma expectativa de redugao 

das taxas internacionais, comparativamente ao nivel esperado das taxas de

simplificagoes, admitir que possui tres segmentos. No primeiro, 

expande-se com elevagoes reduzidas nos pregos, apresentando 

comportamento quase infinitamente elastico ao nivel de pregos nacional. No 

segundo, a inclinagao da curva passa a ser crescentemente positive a medida 

que essa oferta resulta de maior disputa entre residentes e estrangeiros pelos 

ativos ofertados, elevando seu prego. No ultimo segmento, a curva de oferta 

torna-se inelastica aos pregos, e quando a demanda atinge o limite da oferta.

et
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taxas de retorno 41

Admitimos que na economia brasileira nao existem mecanismos de

O investidor estrangeiro procurara maximizar a utilidade de sua carteira, 

composta por ativos internacionais e ativos brasileiros, admitindo-se que esses 

ativos constituem a totalidade de seu portfolio.

estrangeira por ativos de porfolio brasileiros que sera posteriormente estimada. 

Para tanto, assumimos que na avaliagao do retorno a ser obtido com a carteira 

de investimentos, o investidor leva em conta a taxa de retorno esperada dos 

ativos estrangeiros (/*) e a taxa esperada dos ativos nacionais (zBfi).

Admite-se que a taxa de retorno dos ativos internacionais (z‘) e conhecida

protegao contra a desvalorizagao esperada do cambio. Essa assertiva torna os 

retornos dos investimentos em portfolio vulneraveis as flutuagoes do cambio, 

implicando que as taxas de retorno dos ativos do pals nao sao conhecidas 

antecipadamente e nao podem ser predeterminadas.

A partir dessas hipdteses desenvolvemos a fungao de demanda

41 O coeficiente de correlagao entre a varia^ao mensal do fndice FGV100 e o fndice da 
Standard & Poor, entre 1994-95, periodo coberto pela estimagao, e de -0,344. A correlagao entre 
esses indices, deduzindo-se a variagao cambial da variagao do fndice FGV100, no mesmo 
periodo e de -0,023, indicando a baixa relagao na flutuagao desses dois indices.

antecipadamente, mas a rentabilidade esperada dos ativos brasileiros nao o e. 

Esta rentabilidade resulta da taxa de retorno prbpria dos ativos e da variagao 

cambial que nao e conhecida com certeza. Dessa forma, a taxa de retorno dos 

ativos brasileiros pode ser representada por uma fungao de probabilidade do 

tipo iBR =g(z7,a2,„), onde r] e a esperanga da taxa de retorno dos titulos 

brasileiros e cr>„e a variancia da taxa de retorno dos titulos brasileiros.

retorno no Brasil, poderia promover uma variagao destas, dependendo, porem 

da avaliagao do risco dos ativos emitidos pelo pais. Assume-se, no entanto, que 

a as imperfeigoes do mercado de ativos de portfolio no pais dificulte a 

integragao entre os mercados interno e externo e o movimento sincronizado das
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BR

(3-71) aBR =“

(3.72) a

e o estoque propriamente dito por:

(3-73)

ou, em sua forma generica:

(3.74)

a variapao cambial.

Assumindo-se que o portfolio total do investidor (P) mantem uma relapao 

constante com sua riqueza (W*), P = kW*, a proporpao do estoque de ativos 

nacionais na carteira do investidor estrangeiro pode ser descrito por:

^BR - -(rj-tykW*

-(jj-i*)
•u

Ou seja: sera tanto maior quanto menor a taxa de retorno dos titulos

externos (z*), a variancia da taxa de retorno interna (o^), a aversao do investidor 

do risco (£/,')• e quanto maior a riqueza do investidor (FT*), sua atrapao por 
maiores retornos (C7^) e a taxa de retorno dos titulos nacionais (rf), descontada

U.'

Assumindo-se que a uma funpao utilidade pode ser representada pelos 

dois primeiros mementos da distribuipao da taxa de retorno, U = e Que
Ut>Q e < 0, e possivel determinar o estoque otimo de ativos brasileiros na 

carteira do investidor estrangeiro em portfolio de modo analogo ao realizado 

para o investidor estrangeiro que realiza investimentos diretos. Assim sendo, a 

proporpao otima de titulos nacionais na carteira do investidor, aBR, e dada por:

, _ ^BR _ ABr

BR P kW*

ABR
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equagao (3.69).

mercados de derivatives, por exemplo, criou oportunidades para a realizagao de

econometrica muitos dos mecanismos de protegao contra a flutuagao cambial

Dadas as caracterfsticas do capital de portfolio, que apontam para uma

transagdes com tftulos que ofereciam uma renda fixa e as operagoes que 

reduziam expressivamente o risco cambial (como as operagoes no mercado de

operagoes de hedge. Essas operagoes permitem que os investidores busquem 

a prefixagao da taxa de retorno, reduzindo substancialmente o risco de perdas

Observe-se que a equagao (3.73) e semelhante a fungao demanda por 

ativos nacionais dos investidores estrangeiros diretos, representada pela

potencial volatilidade, as variagbes no estoque de cada titulo na carteira do 

investidor internacional podem ocorrer em curtos espagos de tempo. No 

entanto, as estatfsticas para a riqueza desse investidor, W*, com a periodicidade

42 Por exemplo, Jerome L. Stein, “International Short-Term Capital Movements,' The 
American Economic Review 55, n2 1 (1965); Branson, 'Financial Capital Flows," 1968; Moura, 
'Private External Borrowing," 1978.

nao estavam disponfveis aos investidores estrangeiros, admitiremos que tomam 

a decisao de investir no pais assumindo esse risco.

Com o objetivo de adequar esse modelo a disponibilidade de estatfsticas 

e realizar estimagdes, algumas simplificagoes sao realizadas. Nesse sentido, 

nao sao incorporadas nas equagoes as derivadas de primeira ordem da fungao 

utilidade, que representam a aversao do investidor ao risco e sua atragao pelo 

maior retorno da carteira, pela dificuldade na mensuragao dessas variaveis.

A hipdtese da inexistencia de mecanismos de protegao contra a 

desvalorizagao cambial e tradicional.42 Entretanto, o desenvolvimento de

com a flutuagao cambial. No caso especifico do Brasil, no entanto, as

opgdes e de box) foram gradativamente vetadas aos investidores estrangeiros a 

partir de 1994. Uma vez que no periodo compreendido pela analise
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(3.75) + A,

0<2<l(3.76) = (l-2)l

externa e a variancia da taxa de retorno no pais, no periodo t;

: a razao esperada entre o diferecial entre as taxas de retorno interna e

externa e a variancia da taxa de retorno no pais, no periodo (t-1);

43 Admitiu-se a hipdtese de realizar as estima^oes com dados trimestrais, para os quais 
algumas estatisticas para W seriam disponivies, mas a reduzida dimensao da serie para o 
estoque de capitais, 24 observances, desaconselha esse procedimento.

: a razao esperada entre o diferecial entre as taxas de retorno interna e
JI

(nzi

=

T]-i

/
T]-'

k

adequada para a estimaqao do modelo nao estao disponiveis e, portanto, esta 

variavel nao sera incluida na equagao a ser estimada.43

A partir dessas consideragoes a equagao para o estoque de ativos 

brasileiros na carteira do investidor estrangeiro em portfolio passa a ser:

/

7

X lM

t \

onde:

A equagao (3.75) indica que o estoque de capitais na carteira dos 

investidores e uma fungao da relagao esperada entre as taxas de retorno no 

pais e no exterior e a variancia da taxa de retorno no pais.

Essa relagao, porem, nao e conhecida antecipadamente, resultando da 

expectativa dos investidores. Admitiremos que essas expectativas sao 

formuladas de acordo com a hipdtese de expectativas adaptativas, ou seja, que 

as expectativas sao corrigidas sempre que uma nova informagao for disponivel. 

A regra de formulagao das expectativas e dada por:

/
n-i
o2\ Jt

(n-rt
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(1-2Z.)(3.77)

Isolando

(3.78) + A

f = ^t-2/z

resulta:

(3.79) A

3.3.3 UM MODELO PARA OS FLUXOS DE CREDITO PARA O BRASIL

reduzido.44

em (3.77) e subtituindo-o em (3.75) resulta: 
t

que e a equagao estimada para o estoque de capital de portfolio no Brasil:

A expectativa quanto aos sinais dos coeficientes e de que bx > 0 e b2 > 0.

externa e a variancia da taxa de retorno no pais, no periodo t 

2 : coeficiente de adaptagao das expectativas.

E possivel reescrever (3.76) como sendo

|: a razao verificada entre o diferecial entre as taxas de retorno interna e 
t

(1-^)
(1-2Z)

= (I-2)

^■BR

44 Estudos economdtricos foram realizados por Antdnio Carlos Lemgruber, "O Balango de 
Pagamentos do Brasil - Uma An^lise Quantitative," Pesquisa e Planejamento Economico 6 n2 2 
(1976), 313-52; Moura, “Private External Borrowing," 1978; Claudio L. S. Haddad, "Empr6stimos

BR t — ^0 + ^1
7-z

onde L e um vetor de defasagens.
77-£ 
of 

lBR

Brasil sao mais

/ \

7J-i*

onde, fazendo-se Z>0=c0(l-2), bx = cx(l-A), b2 =2 e

Estudos empiricos sobre os fluxos de credito ao 

abundantes que a respeito dos demais capitals, embora as pesquisas que 

buscaram estimagoes econometricas tambem tenham sido em numero

/

k

/

k >
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algumas vezes incorporam outros tipos de recursos.

exterior eBrasil ao
se compbem

essencialmente de creditos

avaliagao.
Essa hipotese concentra a analise dos fluxos de credito na oferta externa

credito externo.

operagbes comerciais e sao fortemente influenciados por 

especulativos. Em segundo, porque as estatisticas sao de qualidade duvidosa, 

uma vez que essas operagbes nao sao registradas pelo Banco Central e

desses recursos ao Brasil e em sua demanda pelos tomadores residentes no 

pais. Ou, posto de outra forma, na demanda externa por titulos de divida

brasileira e na oferta desses titulos pelos residentes no Brasil. Admitiremos que 

tanto a decisao de ofertar obrigagoes quanto a decisao de demandar esses

titulos sao decisoes de portfolio.

Desenvolvemos a seguir um modelo de equilibrio para o mercado de

No que tange a oferta de titulos, assumimos que o tomador de recursos 

no pais ja definiu o nivel de produgao desejado para sua firma, assim como ja 

decidiu sobre os investimentos que ira realizar, restando determinar a forma de 

financiamento dessas atividades. Essas decisoes, embora nao sejam adotadas

emprestimos e financiamentos de medio e longo prazos por duas razoes. Em 

primeiro lugar, porque os creditos de curto prazo decorrem essencialmente de 

movimentos

Externos e Politica Monetaria no Brasil,' Revista Brasileira de Mercado de Capitals V, n2 4 (1979), 
301:25; Marta Castelo Branco, "O Dilema de Politica Cambial no Brasil: Origens e Debate no 
Inicio dos Anos 80" (Dissertagao de mestrado, Departamento de Economia, Pontificia 
Universidade Catolica do Rio de Janeiro, 1981) e Dubra, "O Endividamento Externo Brasileiro," 
1988.

negligenciavel, uma vez que sua magnitude e restrita e

Admitiremos que o oferta de creditos do

Nosso estudo dos fluxos de credito sera limitado a analise dos

a paises vizinhos ou resultam de acordos 

intemacionais, nao obedecendo a uma racionalidade puramente economica. 

Dessa forma, o fluxo de capital de credito do Brasil nao sera objeto de

e sao fortemente influenciados
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produgao, de investimento e de financiamento. A definigao da incorporagao de

do tomador dos recursos de busca-los junto ao mercado financeiro nacional ou

ao extern©.

internos suficientes para atender a demanda.

captagao desses recursos nao influencia o nivel das taxas de juros cobradas no

receptora tem capacidade de esterilizar os influxes de capitals internacionais.

divisa internacional. Essa pratica transfer© ao tomador dos recursos o risco e o

Outra consequencia da hipdtese de pais pequeno e que os contratos de 

credit© usualmente sao firmados na moeda do cedente dos recursos ou em uma

A definigao da composigao da carteira de obrigagoes da firma pelo 

tomador de recursos passou a ser uma decisao cada vez mais frequente a 

medida que o Brasil crescia celeremente na decada de 70 e nao havia recursos

Assumimos adicionalmente, que a economia onde reside o tomador e 

pequena frente ao mercado financeiro internacional. Como consequencia, a

Esse financiamento pode ser obtido no pais e no exterior, mediante a 

emissao de titulos, creditos junto a bancos, emissdes de agbes etc. Admitiremos

se analise apenas um aspect© da questao. Nesse sentido, assumimos que as 

decisdes de produgao e de investimento ja foram tomadas, bastando a firma 

instalada no pais determinar a forma do financiamento.

um equipamento ao estoque de capital afeta o nivel de produgao atual e futuro e 

e influenciada pela forma de financiamento dessa aquisigao. No entanto, a 

distingao entre as tres decisoes arroladas e uma simplificagao que permite que

exterior. Analogamente, admite-se que as taxas de juros internas sao 

independentes das taxas externas, assumindo-se que o govern© da economia

que a captagao dos recursos implique o pagamento de remuneragao ao 

cedente, nao fazendo distingao entre a modalidade da captagao, mas 

distinguindo o credor interne do externo. Assim, nosso estudo focaliza a decisao

de forma estanque pelos capitalistas, sao comumente subdivididas e 

classificadas pelos economistas como sendo, respectivamente, decisoes de
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sua

antecipadamente, quando da assinatura do contrato.

O custo efetivo da captagao de recursos externos © composto da 

taxa de juros internacional, r*, acrescida de um spread para cobrir o risco do 

credito ao pais, s, e corrigida pela variagao cambial, 8e.

Admitimos que nao existem mecanismos de mercado para a protegao 

contra a flutuagao cambial, de modo que o risco cambial deve ser considerado 

quando da absorgao de credito externo. Essa hipdtese e justificada pela 

inexistencia de operagoes que viabilizem o hedge cambial durante a maior parte 

do periodo do estudo.

Embora a taxa de juros internacional a ser paga seja conhecida 

antecipadamente, assim como o spread, a flutuagao da taxa de cambio 6 

desconhecida. Dessa forma, o custo da captagao externa de recursos e

e a

6nus de desvalorizagoes cambiais, uma vez que os pagamentos de juros, 

encargos e amortizagoes deverao ser realizados na moeda do contrato.

O custo da tributagao sobre a renda remetida a nao residentes, como os 

juros, comissoes e encargos, por exemplo, deveria ser do recebedor desses 

pagamentos, no entanto, a maior parte dos contratos registrados junto ao Banco 

Central, especifica a taxa de remuneragao, pelo credito concedido, liquida 

desse onus, implicando seu pagamento pelo devedor. Assim, admitimos por 

hipotese, que esse dispendio seja do tomador dos recursos.

A carteira de obrigagoes da firma sera composta pelo estoque de divida 

interna e pelo de divida externa. Na decisao quanto a proporgao de cada uma 

delas, o tomador do credito analisara o custo dos recursos no pais, o custo no 

exterior, os riscos inerentes a cada capital e a sua capacidade de 

endividamento, caracteristica esta que e fortemente vinculada ao valor do 

patrimdnio da firma. Admite-se que o tomador dos recursos tern como objetivo 

minimizar o custo de sua carteira de obrigagoes.

O custo dos recursos no pais, em termos nominais, e definido pela taxa 

de juros cobrada pelo mercado financeiro, r^. Esta taxa e conhecida
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(3.80)

EXT

(3.81)

Assumindo-se que o portfolio de obrigagoes e uma proporgao constante 

do patrimonio do tomador, Dt-k.W, e possivel obter o estoque otimo de 

obrigagoes para com credores estrangeiros na carteira do devedor nacional:

custos e uma elevagao na variancia da taxa de juros reduzem a utilidade da 

carteira de credito.

estimado a partir de uma fungao de probabilidade definida a partir da 

esperanga e da variancia do custo efetivo:

U'f

r efetrvo — (f^E^fr + s). 8e), cr~& ]

^EXT

A proporgao de obrigagoes junto a estrangeiros, relativamente a divida 

total, pode ser obtida a partir da maximizagao da fungao utilidade do tomador 

de recursos, que procurara recursos ao menor custo e ao menor risco. 

Aplicando-se o metodo de Lagrange, de forma semelhante a realizada 

anteriormente resulta:

onde a esperanga do custo dos recursos e dada pela taxa de juros externa, pelo 

spread e pela esperanga matematica da desvalorizagao cambial, e a variancia 

do custo dos recursos externos e dada pela variancia da flutuagao cambial.

Admite-se que o tomador de recursos residents no Brasil dividira sua 

carteira de obrigagoes entre creditos junto a outros residentes, D^, e titulos 

negociados com estrangeiros, D^, e que essas duas dividas constituem seu 

portfolio de obrigagoes, DT .

Admitiremos tambem que o tomador de recursos atribui uma fungao 

utilidade a sua divida, definida pela media, r, e pela variancia da taxa de juros 
das obrigagoes da carteira, oj, e que U'f <0 e U^r <0, ou seja, um aumento dos
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(3.82)

ou em sua forma geral:

(3.83) = <P(ra

ao

A taxa de retorno do credit© concedido ao Brasil nao e, portanto, uma 

certeza, devendo ser estimado a partir de uma fungao de probabilidade com 

media E(rBR) = E(r* +s+D) = (r +5) e variancia V\rBR) = o2d .

E>ext dom->r *{***>■>

Dext =

du as taxas

U <r,' *

Logo, a oferta domestica de divida externa e uma fungao do custo interno 

do credito, do custo do credito externo para o tomador residente, da variancia 

da taxa de cambio, da utilidade do custo dos recursos para o tomador, da sua 

aversao ao risco e da dimensao de seu patrimonio.

O detentor estrangeiro de recursos, por sua vez, tern como opgoes 

emprestar a residentes no exterior ou a residentes no Brasil. De acordo com a 

abordagem dos estoques e a teoria de portfolio, ele tomara essa decisao 

examinando as condigoes de retorno e risco de cada operagao, de forma 

analoga ao captador desses capitals.

Caso empreste seus recursos a residentes no exterior, a taxa de retorno 

recebida sera r*, a taxa de juros internacional. Essa taxa e firmada em contrato 

e conhecida com antecedencia. Ja nas operagoes de credito a residentes da 

economia brasileira, o cedente recebera uma taxa de juros, rBR, composta pela 

taxa de juros internacional (r‘) e pelo spread (5). Este spread remunera o risco 

do credito ao pais. Embora essas duas taxas sejam conhecidas 

antecipadamente, por estarem firmadas em contrato, admitiremos que a taxa de 

retorno pode flutuar em fungao de condigoes especificas a economia brasileira 

que podem dificultar ou impedir os pagamentos e as remessas de pagamentos 

devidos. Denominaremos de D a variave! que representa essas condigoes, com 

media igual a zero e variancia de o^.
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O cedente dos recursos tambem atribui uma fungao utilidade para sua

uma elevagao das taxas de retorno aumenta a utilidade da carteira e uma

determinar a proporgao de cada obrigagao no portfolio, a partir da hipotese que

= 1.

resolvendo o sistema de equagoes formado pelas condigoes de primeira ordem

resulta:

(3.84) CBR =

(3.85)

possui uma

por:

(3.86) C = ^BR

que de forma generica pode ser escrito como:

(3.87)

relagao constante com o patrimonio total do cedente, &.W*, o estoque de 

obrigagdes de residentes no Brasil na carteira do credor internacional sera dada

carteira, que admitimos ser definida pela taxa de retorno media esperada, e 

pela variancia desse retorno, representada por U = U(J,o2i), onde U e a 
utilidade dos creditos concedidos. Admite-se que U->0 e <0, ou seja, que

u;

Admitindo-se que a carteira de creditos concedidos, CT,

= \~CBRCEXT

expansao da variancia desse retorno reduz a utilidade.

Sendo entao a carteira do cedente dos recursos, CT, dividida entre 

creditos aos estrangeiros, C^, e creditos a residentes no Brasil, CBR, e possivel

esse credor procura maximizar sua utilidade sujeito a restrigao que a soma das 

proporgoes de CBR e em CT, somam 1, ou seja +cBR 

Escrevendo a fungao de Lagrange, 0 = U(i, 'BR 1) ’ 6

_ C-BR ~ Y(.rL
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(3.82)

(3.86) CBR =

(3.88)

(3.80)

(3.89)

tem-se;

(3.90)

O sistema de equagbes (3.82) e (3.86) tern tres variaveis endbgenas, 
e rBR e dessa forma nao e possivel soluciona-lo. Entretanto, de (3.80)

e da definigao da taxa de retomo obtida pela concessao de creditos ao Brasil:

^"efetrvo ^2

EXT ■

=(r*+s)<S?

^EXT =

c '-BR ~ ®EXT

A equagao (3.86) indica que a demanda por obrigagbes de residentes no 

Brasil sera tanto maior quanto maior o retorno ofertado pela divida nacional, 

quanto menor o retorno pago pela divida internacional, quanto menor o risco de 

nao se efetuarem os pagamentos pelo Brasil, quanto menor a aversao dos 

cedentes ao risco, quanto maior sua atragao pelo retorno e quanto maior seu 

patrimonio.

Admitindo que o mercado de titulos da divida brasileira e equilibrado, e 

possivel determinar o estoque de divida externa e a taxa de retorno, ou custo, 

de equilibrio a partir das equagbes (3.82) e (3.86). A primeira e a fungao de 

oferta domestica de obrigagbes a nao residentes e a segunda a fungao de 

demanda externa por titulos de divida nacionais. Tem-se, assim, um sistema de 

equagbes em que (3.88) e a condigao de equilibrio:

~BR 8e

-r^-kW

rBR =r +s
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(3.91)

onde:

(3.92) ft - 1 — y.Se

(3.93) y < 0

Resolvendo-se o estoque de

obrigagoes emitidas por residentes na carteira dos credores estrangeiros

equivalent© a divida externa brasileira, tem-se:

(3.94) Dt

onde:

(3.95) 8e a> 0

Em (3.94) e possivel observar que, dado ser a>0, um aumento da taxa

de juros internacional ou da desvalorizagao cambial promove um desestimulo a

0 termo

recursos e dos tomadores, da utilidade da taxa de retorno para o credor e da

utilidade do custo do credit© para o devedor, de modo que elevagoes dessas

desvalorizagao cambial, dos riscos da flutuagao da taxa de cambio e do credito

ao Brasil e da aversao ao risco do devedor e do credor, fazendo com que

expansao da divida externa, enquanto uma elevagao da taxa de juros domestica 

incentive a contratagao de credito externo.

D'ext >

Agora o sistema pode ser resolvido para D^

1 , , 
rBR=~^ (r

a e uma fungao inversa dos patrimonies dos cedentes dos

expresso em termos de rBR.

Resolvendo-se para rBR tem-se:

*EXT — - (rc 
2a

U:

o sistema de equagoes para

t//' w

7 = —

e rBR, pois pode ser

variaveis provocam a diminuigao de a, enquanto estimulam o crescimento da 

divida externa brasileira. Esse termo e tambem uma fungao direta da

\ cr2
U; kW
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enquantodessasexpansdes variaveis deaumento ao

Na analise do estoque de divida externa brasileira, as medidas de

que pode ser escrita como:

(3.96) = %.rc

onde as derivadas parciais de 0 para cada variavel serao:

r.

3.4 RESUMO

abordagem dos fluxos,

internacionais de capitais.

macroeconomico com fluxos de capitais.

A cada abordagem teorica seguiu-se a apresentagao de criticas, 

demonstrando as limitagoes de sua utilizagao para a explicagao dos fluxos

■*.,r•,&, aj,, , u;, u\, u;, U \, Z, W,w )

provoquem 

desestimulam o crescimento da divida externa.

incentive e pressao adotadas pelo governo para a captagao de recursos 

externos, tambem devem ser levadas em consideragao. Assim, incluimos um 

vetor Z, representando essas politicas na forma generica da equagao (3.94),

D^XT

■*>„ > 0,

U'f,U\,U\<0

Z,U;,W,W*>Q

A escolha do enfoque para o embasamento da analise e dos testes 

empiricos, relativos aos movimentos de capitais externos ao Brasil, recaiu sobre 

a teoria dos estoques, combinada com a teoria de selegao de portfolio, de

a dos estoques de equilibrio e

Neste capitulo, foram apresentados tres enfoques teoricos ao tratamento 

teorico formal dos movimentos internacionais de capital, quais sejam: a 

um modelo
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capitais no exterior.

a

equagbes estimadas no capitulo seguinte.

Admitiu-se que, por princfpio, todos os movimentos sao determinados 

pelo objetivo de constituir-se um portfolio eficiente, cuja definigao envolve 

consideragoes de retorno e risco e e restrita pelo nivel de riqueza do detentor de

A partir dessa definigao, desenvolveu-se um modelo de portfolio simples. 

Buscava-se a construgao de um modelo geral, que demonstrasse o efeito das 

variaveis chaves na decisao de investimento e de concessao de credito.

Markowitz e Tobin. A razao basica para tai escolha foi a maior adequagao dessa 

abordagem as questdes que se desejava responder e ao enfoque da analise, 

que e a btica do cedente dos recursos.

e as
Em seguida foram elaborados modelos especificos a cada um dos tipos 

de capital e as condigbes prevalecentes na economia brasileira e 

disponibilidade de dados. Esses modelos sao utilizados como base para as
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CAPITULO 4

UMA ANALISE ECONOMETRICA DOS FLUXOS DE CAPITAIS ESTRANGEIROS

AO BRASIL

As estatisticas empregadas nos modelos sao indicadas de forma sumaria,

uma vez que sua descrigao detalhada, assim como as fontes dos dados sao 

tratados no Anexo I. As series estatisticas sao apresentadas no Anexo II.

terceira segoes, respectivamente. Na ultima segao os resultados sao comparados e 

sao apresentadas as conclusdes.

Neste capitulo sao estimadas as equagoes especificas a cada modalidade 

de capital estrangeiro, com base nos modelos elaborados no capitulo anterior.

Foi dividido em quatro segoes. Na primeira e apresentada a equagao do 

modelo elaborado para o estoque de capitals estrangeiros no pais, resultante do 

fluxo de investimentos estrangeiros diretos, e os resultados da regressao. O mesmo 

e realizado para os estoques de capitals de portfolio e de credito, na segunda e na
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4.1 UMA ESTIMATIVA PARA OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS NO

BRASIL

4.1.1 A EQUAQAO DE ESTIMAQAO

(3.69)

onde:

p : taxa de retorno esperada dos investimentos estrangeiros diretos no

Brasil;

relativamente a variancia da taxa de retorno da carteira, indicando sua

aversao ao risco.

Prosseguindo no processo de adaptar esse modelo ao caso brasileiro, de 

modo a chegar a uma expressao que possa ser estimada empiricamente, algumas

consideragoes adicionais devem ser realizadas:

a) a taxa de retorno esperada do investimento no pais deve ser considerada em 

moeda estrangeira, uma vez que ao investidor estrangeiro, de maneira geral,

r* : taxa de retorno esperada dos investimentos diretos no exterior;
cr : variancia da taxa de retorno dos investimentos no Brasil;

rM ’

U'f
ZU’.cr o; r-

jf

A equagao que indica o estoque otimo de ativos brasileiros na carteira do 

investidor estrangeiro, KJEDut. deduzida no capitulo anterior foi:

investidor pelo maior retorno;
U\: derivada de primeira ordem da fungao utilidade do investidor

W*: riqueza dos investidores estrangeiros;

U'f‘. derivada de primeira ordem da fungao utilidade do investidor 

relativamente a taxa de retorno da carteira, indicando a preferencia do
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interessa o retorno em sua propria moeda. Assim, a variavel representativa da

taxa esperada devera ser mensurada em moeda internacional ou analisada apbs

quantificagao e, por essa razao, nao serao incluidos na equagao a ser estimada.

Admite-se que o comportamento dos investidores relativamente as taxas de

retorno e a variavel representando o risco reflitam parcialmente o grau de sua

indica a importancia da consideragao do risco do investimento no

pais. Sua mensuragao para a realizagao de testes empiricos e bastante

complexa, pois representa a percepgao dos investidores quanto ao risco do pais

abordagem teorica, optou-se por representa-la pela variancia da taxa de retorno

esperada dos investimento diretos no Brasil;

concedidos pelo governo para tornar os investimentos no pais mais atraentes

aos investidores internacionais. Esses estfmulos foram: a regulamentagao das

conversbes de creditos adquiridos em investimentos no pais, o Programa

Brasileiro de Conversbes de Credito em Investimentos, a extingao do imposto

suplementar de renda pela Lei n2 8383/91, a redugao da alfquota do imposto de

renda sobre as remessas de lucres e dividendos e a estabilizagao dos pregos da

economia a partir de 1994. Esses incentives as inversoes serao representados

2 A descri^ao dessas politicas, assim como sua evolugao estao nos itens 1.7.2, 1.12.1 e 1.12.2 
do Anexo I.

dedugao das variagoes cambias esperadas;1

b) a aversao dos investidores ao risco e sua atragao pelo maior retorno da carteira, 

indicados pelas derivadas de primeira ordem da fungao utilidade, sao de dificil

pela variavel dummy LEG,2

aversao a este aspecto e sua atragao por aquelas; 
c) a variavel cr *

d) outro aspecto a

e do investimento em si. Apesar dessa dificuldade e consoante com a

ser considerado sao os incentives, diretos e indiretos,

1 A descriQao dessa varidvel encontra-se na se^ao 1.7 do Anexo I.
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Com base nessas considerapoes a equapao estimada foi:

W* + a2.YBR+a3.LEG + n(4.1) K,

onde K

J

!

Como variavel representativa da riqueza dos investidores foi utilizado o 

indice de produpao industrial dos paises industrializados 4 Esse indice demonstra a

3 Abandonou-se o subscrito BR porque tratamos apenas dos investimentos diretos estrangeiros 
no pais.

4 Os paises industrializados considerados sao: Estados Unidos, Canada, Australia, Japao, Nova 
Zeiandia, Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Franpa, Alemanha, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, 
Luxemburg©, Paises Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Su6cia, Suipa e Reino Unido.

■ JED ~ &0 ^1 '

—”/ED3 e uma funpao da razao entre a diferenpas das taxas de retorno interna e 

externa e a variancia da taxa de retorno brasileira multiplicada pela riqueza do 

investidor estrangeiro, do nivel de produpao da economia brasileira dos 

estimulos governamentais aos investidores (LEG) e de o erro estocastico.

Espera-se que os parametros apresentem os seguintes sinais: aj,a2,a3 >0

P~r

>

e) o evolupao da economia receptora tende a influenciar as expectativas dos 

investidores quanto ao desempenho das empresas nela instaladas. Para captar 

essa influencia sera incluida uma variavel representando a trajetoria da produpao 

nacional. Admite-se que o efeito de curto prazo do desempenho da economia ja 

esteja parcialmente incorporado na expectativa das taxas de retorno para o 

periodo, no entanto, a influencia sobre as expectativas de longo prazo dos 

investidores, que requerem antecipapoes de investimentos, nao sao captados 

por aquela taxa.
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pregos na economia. Nos demais anos a variavel assumiu valor nulo.

a taxa no pais, testes preliminares utilizando a taxa media de retorno do capital

Nesses testes a taxa de retorno esperada dos investimentos no exterior foi

mundo, que nao o Brasil, decorreu do fato de os investidores desse pais

naquele pais sao considerados como de risco reduzido, sendo sua rentabilidade

utilizada como parametro de comparagao com as demais alternatives.

responderem por cerca de um tergo do estoque de capital estrangeiro no Brasil, 

constituindo o maior investidor singular. Alem desse aspecto, os investimentos

representada pela rentabilidade das corporagoes manufatureiras dos Estados 

Unidos, mensurada pela razao entre o lucro apos o impost© de renda e o 

patrimbnio das referidas corporagoes. A opgao pelas estatisticas dos Estados 

Unidos como proxy para os investimentos em empresas em diversos paises do

estrangeiro ja investido e a rentabilidade media do patrimbnio das quinhentas 

maiores empresas do pais, de acordo com as estimativas da publicagao Maiores e 

Melhores, foram realizados.

Quanto as variaveis representativas das taxas de retorno esperadas dos 

investimentos no Brasil e no exterior, algumas alternativas foram examinadas. Para

em 1991, 1992, 1994 e 1995, devido aos incentivos concedidos pelas alteragoes 

tributaries, autorizagao para participagao na privatizagao e estabilizagao dos

O desempenho da economia brasileira foi representado pelo indice de 

produgao industrial, setor no qual os investimentos estrangeiros se concentraram 

na maior parte do periodo em analise.

A variavel dummy LEG assumiu valor unitario nos anos de 1982 a 1984 e em 

1988, devido aos estimulos concedidos a conversao de creditos em investimento,

trajetbria da produgao internacional dos investidores estrangeiros, sendo um 

indicador de seu estimulo ao investimento.



168

s

r/1

7 A opgao entre as series trimestrais e anuais se deu em fungao da qualidade das estatisticas, 
que tendem a ser melhores em periodos maiores. O periodo coberto pela regressao foi definido em 
fungao da disponibilidade de dados da taxa de retorno brasileira.

6 Ver tese de Eduardo M. Suplicy, “Os Efeitos das Minidesvalorizagdes na Economia Brasileira' 
(Tese de doutorado, Michigan State University, 1973).

nas regressoes apresentam dados anuais, cobrindo o 

e o metodo de estimapao aplicado foi o de minimos

5 As crfticas as estatisticas constam do itens 1.7 do Anexo I, assim como a metodologia de 
elaboragao dessas series.

Os resultados das estimapbes utilizando essas variaveis, entretanto, nao 

foram satisfatorios, com os coeficientes das variaveis nao sendo significativas, com 

um nivel minimo de 10% de significancia. Esses resultados podem ser atribuidos a 

fragilidade das estatisticas utilizadas,5 mas tambem ao fato de elas representarem 

a taxa de retorno media dos investimentos realizados no passado, acumulados ate 

o presente, nao constituindo proxies consistentes com a expectativa de retorno 

para os investimentos novos.

A estatistica empregada para representar a taxa de retorno esperada dos 

investimentos estrangeiros no Brasil foi a taxa over-selic efetiva deduzida da 

desvalorizapao cambial, enquanto a proxy para a taxa de retorno dos investimentos 

no exterior foi a taxa LIBOR.

Importante ressaltar que a utilizapao dessas variaveis como indicativas das 

taxas de retorno demonstram uma evolupao na disponibilidade de estatisticas, uma 

vez que, em outros estudos,6 variaveis como o crescimento do produto da 

economia receptora eram utilizados como proxy dos rendimentos ofertados pela 

economia receptora.

As series utilizadas

periodo de 1975 a 1995,7
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quadrados ordinaries.8 As estatisticas e suas fontes foram detalhadamente

4.1.2 OS RESULTADOS DA REGRESSAO

internacionais ao pais.

8 O software utilizado em todas as regressoes foi o MicroTSP 7.03.

externa e a variancia da taxa de retorno brasileira, multiplicada pelo indice da 

produgao industrial dos pafses industrializados, foi positivo e diferente de zero a um 

nivel de significancia de 10%. Esse resultado indica que um crescimento da taxa 

de retorno brasileira relativamente a taxa internacional, deve provocar um influxo de 

investimentos diretos que expande o estoque desses capitals no pais. Permite 

concluir tambem que o crescimento da riqueza internacional tende a produzir um 

fluxo de investimentos ao Brasil.

A estimagao dos parametros da equagao (4.1) para o estoque de 

investimentos diretos no Brasil apresentou coeficientes com os sinais esperados e 

estatisticamente significativos.

O coeficiente da razao entre a diferenga das taxas de retorno interna e

descritas no Anexo I e estao apresentadas no Anexo II.

Os resultados da regressao estao apresentados na tabela 4.1.

Esse movimento pode ser desencorajado, porem, pela elevagao da variancia 

nas taxas de retorno, que tende a ter um efeito desestimulador sobre essas 

inversbes, pelo risco que representa.

Convem lembrar que a taxa de retorno dos investimentos no Brasil e 

diretamente influenciada pela desvalorizagao cambial, podendo um aumento na 

flutuagao da taxa de cambio ter um efeito inibidor do fluxo de investimentos diretos
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estoque em US$ 4,3 milhoes.

0 desempenho da economia brasileira tambem e uma variavel relevante na

explicagao do estoque de capitals estrangeiros. Seu coeficiente positive e

estatisticamente diferente de zero, a urn nivel de confianga de 99%, sugere que o

crescimento do pais exerce um efeito de atragao sobre esses recursos.

estoque de US$ 759,53 milhdes.

O coeficiente da variavel dummy LEG tambem foi positive, conforme se

esperava, e significative com 5% de significancia, indicando que as politicas

atragao maior que aquelas que elevam o diferencial nas taxas de retorno, conforme

as mensuramos no estudo.

governamentais de atragao de inversoes estrangeiras, por meio de conversdes de 

creditos em investimento, extingao e redugao de impostos, tiveram efeitos positives 

sobre o movimento desses capitais. Tambem a estabilidade dos pregos, ocorrida 

ao final do periodo coberto pela regressao, aparentemente incentivou o movimento 

de capitais de investimento ao pais.

Interessante observar que esse capital estrangeiro e menos sensivel ao 

diferencial das taxas de retorno e ao risco que ao desempenho da economia 

brasileira. Enquanto a elasticidade do estoque de capitais externos de investimento 

a variavel que incorpora o diferencial das taxas de retorno e o risco e de 0,0087, a 

elasticidade desse capital ao desempenho da economia e de 1,539, sugerindo que 

politicas que conduzam ao crescimento da economia nacional tern um poder de

A sensibilidade do estoque de investimentos estrangeiros a flutuagao na 

produgao industrial do pais, mensurada pela elasticidade, e de 1,539, o que 

permite inferir que o crescimento desse produto em 1% induz uma expansao do

A sensibilidade do estoque desse capital as taxas de retorno, ao risco e a 

riqueza do investidor, mensurada pela elasticidade no ponto medio, e de 0,0087, 

implicando que o aumento de 1% nessa variavel promove uma elevagao do
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4.2 UMA ESTIMATIVA PARA OS INVESTIMENTOS EM PORTFOLIO NO BRASIL

4.2.1 A EQUACAO DE ESTIMAQAO

estoque de capital de portfolio ao Brasil foi:

(3-79)

onde:

77: da taxa de retorno esperada dos ativos brasileiros;

periodo anterior, t-1;

e\ erro estocastico.

A regressao explicou 84,5% do fluxo de IED ao pals entre 1975 e 1995, 

segundo o coeficiente de determinagao, e 81,8% desse movimento quando se 

considera o coeficiente de determinagao ajustado. A confianga nesse coeficiente e 

atestada pela estatistica F, com valor de 31,0 ao nivel de 99% de confianga. A 

estatistica Durbin-Watson de 1,75 permite aceitar a hipotese de que os residues da 

regressao sao independentes entre si com 1% de significancia?

9 Tabela Savin-White para as Estatfsticas de Durbin-Watson (John Johnston, Econometric 
Methods, 3rth ed. (Singapore: McGraw-Hill, 1991), 554-555).

A equagao resultante do modelo desenvolvido no capitulo anterior para o

+b2

i*: taxa de retorno dos ativos estrangeiros;
: variancia da taxa de retorno dos ativos brasileiros;

A^: estoque de capitals de portfolio de investidores estrangeiros no pais no

■^BRt — ^0

: estoque de capitals de portfolio de investidores estrangeiros no periodo t
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A expectativa quanto aos sinais dos coeficientes e de que b} > 0 e b2 > 0.

A taxa de retorno dos investimentos de portfolio no Brasil foi representada

pela variagao mensal do indice FGV100 e a taxa internacional pela variagao mensal

agdes negociadas em mercados de valores mobiliarios. O criterio de selegao das

representatividade na economia e negociabilidade das agoes.11

Optou-se por um indice de rentabilidade de agoes do mercado dos Estados 

Unidos como proxy para a taxa de retorno desses investimentos em nivel

do Standard & Poor 500 (Standard & Poor’s Composite Index). Ambos referem-se 

as variagoes nos valores das agdes de um numero determinado de empresas com

Mobiliarios mantidos no pais por investidores institucionais estrangeiros. Embora o 

capital internacional de portfolio existente no pais seja superior ao estoque dessa 

Carteira,10 a hipdtese de que uma proporgao expressiva da totalidade dos 

investimentos estrangeiros no pais ocorre atraves desse instrumento de captagao, 

incentive sua utilizagao nas estimagdes. Nesse context©, admite-se que os 

investidores institucionais estrangeiros tern um comportamento analogo ao dos 

demais investidores do mercado, sendo possivel inferir a sensibilidade do capital 

de portfolio a partir da analise deste estoque especifico.

10 Embora nao seja possivel assegurar que a proporgao dos fluxos ingressados para essa 
Carteira e os destinados a outras modalidades de investimento de portfolio seja igual a proporgao 
existente entre seus estoques, assume-se a relevancia dos estoques de ativos da Carteira dos 
Investidores Institucionais com base em estimativas, nao oficiais, de que os fluxos ingressados ao 
amparo do Anexo IV a Resolugao 1289/87, representam 70% do influxo total. As estatisticas 
disponlveis para os fluxos de investimentos estrangeiros em portfolio, suas caracteristicas e crrticas 
podem ser encontradas no item 2 do Anexo I.

As estatisticas disponlveis dos estoques de investimentos estrangeiros de 

portfolio no Brasil referem-se ao valor dos ativos nas Carteiras de Valores

11 Para descrigao detalhada ver itens 2.1 e 2.2 do Anexo I.

empresas, nos dois casos, diz respeito ao seu desempenho economic©,
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coberto pela regressao - Janeiro de 1994 a dezembro de 1995- representaram em

media 83% do valor total dessas carteiras.

internacional, devido a expressiva facilidade com que os capitals de portfolio se 

desIocam entre os principals mercados dos paises industrializados o que tende a 

levar as diversas taxas de remuneragao a uma equalizagao.

Uma vez que a rentabilidade indicada pelo indice FGV100 e em moeda 

nacional, da variagao mensal do indice foi deduzida a variagao cambial, admitindo- 

se, por hipotese, que o investidor estrangeiro tern interesse em dispor, ao final de 

cada periodo, dos ganhos havidos em dolares dos Estados Unidos.

Fez-se a opgao por taxas de retorno de agoes pelo fato de esses ativos 

constituirem a maior parte da carteira dos investidores institucionais. No periodo

A avaliagao do risco dos investimentos em economias como a brasileira, 

elaborada pelos investidores estrangeiros em portfolio, tende a ser bastante 

rigorosa, o que torna esses capitals potencialmente volateis. Ao longo do periodo 

coberto pela regressao a economia brasileira vivenciou a implantagao de um 

programa de estabilizagao, um choque externo, promovido pela expressiva 

desvalorizagao da moeda mexicana, e duas mudangas de politica cambial.

A implementagao do programa de estabilizagao e a primeira alteragao na 

politica cambial nao promoveram significativas alteragdes na avaliagao do risco dos 

investidores. As medidas que seriam adotadas no ambito do piano de estabilizagao 

eram anunciadas com antecedencia, de modo a nao surpreender os agentes e nao 

estimular a formagao de expectativas negativas. Tambem a passagem de uma 

politica cambial, em que diariamente as taxas eram anunciadas pelo governo, para

A definigao da estimagao com dados mensais decorreu da reduzida 

dimensao da serie para o estoque de capitals, 24 observagbes, desaconselhando a 

utilizagao de dados trimestralizados.
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Ja a crise mexicana, em dezembro de 1994, e a significativa desvalorizagao

estrangeiros relativamente ao Brasil.

unitario nos meses de dezembro de 1994 a margo de 1995, e valor nulo nos demais

meses.

Dessa forma, a equagao estimada tern a seguinte formulagao:

(4.2)

Os resultados da aplicagao do metodo de minimos quadrados ordinaries 

para a estimagao dos valores dos parametros da equagao estao apresentados na 

tabela 4.2. Convem lembrar que as estatisticas empregadas estao descritas no 

Anexo I e as series apresentadas no Anexo II.

esperando-se que os coeficientes apresentem os seguintes sinais: £>, > 0, Z>2>0 e 

b. <0.

passados, que foi a proxy empregada para representar esse risco. Assim, 

buscando verificar o efeito desses eventos negativos, um choque externo e uma 

politica interna, introduzimos a variavel D na equagao a ser estimada, com valor

Esses dois eventos provocaram uma alteragao na avaliagao de risco dos 

investimentos no pais nao captados pela variancia da taxa de retorno em periodos

A suspeita de uma desvalorizagao significativa da moeda brasileira nos 

primeiros dias de implementagao do regime de bandas cambiais, em margo de 

1995, tambem teve um efeito negative sobre as expectativas dos investidores

outra, em que as taxas seriam fixadas pelo mercado, mas com o governo mantendo 

a disposigao de intervir, ocorreu sem sobressaltos.

na taxa de cambio da moeda daquele pais promoveram uma reavaliagao do risco 

dos investimentos em economias latino-americanas em desenvolvimento, o que 

incluia o Brasil.

+ b2D + £■^BRt -b0+bx
( A

+ b2 A
‘M Jt
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4.2.2 OS RESULTADOS DA REGRESSAO

relevancia de cada uma dessas variaveis na decisao dos investidores institucionais

estrangeiros. A elasticidade do estoque de capitals desses investidores no pais a

um aumento do estoque de US$ 68,74 milhoes. Desse resultado e possivel inferir

no pais.

O coeficiente positive e estatisticamente significative da variavel que inclui a 

variancia da taxa de retorno dos ativos brasileiros sugere que todos os fatores que 

induzem a aumentos nesta variancia tendem a desestimular o crescimento do

a dos investimentos estrangeiros diretos as mesmas variaveis.

Note-se que a diferenga entre as taxas de retorno nao resulta apenas das 

rentabilidade das agoes em bolsa, mas tambem da variagao da taxa de cambio no 

Brasil. Nesse sentido, desvalorizagdes cambiais significativas que provoquem uma 

redugao neste diferencial, tendem a promover redugoes no estoque desse capital

que politicas economicas que induzam a um crescimento no diferencial das taxas 

de retorno e na contragao na variancia da rentabilidade dos ativos brasileiros 

constituem medidas de atragao desses capitals

Interessante observar que a sensibilidade demonstrada pelos capitals de 

portfolio ao diferencial da taxa de retorno e ao risco e significativamente maior que

uma variagao naquela razao e de 0,40, indicando que uma elevagao de 1% na 

diferenga entre as taxas de retorno divididas pela variancia da taxa interna induz a

A estimagao da equagao (4.2) apresentou os coeficientes das variaveis 

explicativas com os sinais esperados, sendo ambas estatisticamente diferentes de

zero a um nivel de significancia ate 5%.

O coeficiente positivo e significativo da razao entre a diferenga das taxas de 

retorno interna e externa e a variancia da taxa de retorno interna evidencia a
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estoque de capitals de investidores institucionais no pais. Ou seja, aumentam o 

risco e inibem os influxes desses recursos.

O nivel do estoque de capitals dos investidores institucionais no pais 

estimula a continuidade do influx© desses recursos. Isso pode ser inferido pelo 

coeficiente, positivo e significant© a 1%, do estoque defasado. E possivel atribuir 

maior conhecimento do mercado domestico e aesse comportamento ao 

agregagao dos rendimentos auferidos ao estoque de capital.

O coeficiente da variavel dummy introduzida para representar o efeito da 

alteragao na percepgao do risco avaliado pelos investidores, decorrente da crise 

mexicana e da inseguranga gerada pelo anuncio da mudanga do regime cambial, 

em 1995, apresentou o sinal negative esperado, sendo diferente de zero a urn nivel 

de confianga de 99%. Esse resultado deixa claro o efeito negativo que eventos 

dessa natureza exercem sobre as expectativas e comportamento dos investidores.

A regressao nao apresentou autocorrelagao de residues, o que pode ser 

afirmado com base na estatistica de Durbin de valor 0,57. O valor do coeficiente de 

determinagao, 86,0%, e sua variagao ajustada ao numero de variaveis, 83,8%, 

indicam um poder explicative satisfatbrio da regressao. A estatistica F, de valor 

40,80 indica ser possivel confiar nestas estatisticas com 1% de significancia.
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CONCEDIDOS AO BRASIL

4.3.1 AS EQUAQOES DE ESTIMAQAO

externo autonomo e a divida provocada pela suspensao das remessas de

13 Essa questao foi discutida com maiores detalhes nos itens 3 e 3.9 do Anexo I.

12 O periodo coberto pela an&lise econometrica foi limitado pela disponibilidade de estatisticas. 
Dados trimestrais da produ^ao de bens de consumo na economia brasileira sao disponiveis apenas 
a partir de 1975. o limite de 1988 decorre da interrupgao da serie trimestral de estatisticas para a 
divida externa, que 6 retomada em 1990, e novamente interrompida em 1992.

comportamento dos credores internacionais, diante da suspensao de pagamentos 

determinada pelo governo brasileiro no primeiro trimestre desse ano, e pela 

alteragao de postura dos tomadores residentes no Brasil, frente a mudanga na 

trajetdria de crescimento da economia brasileira e as medidas adotadas pelo

pagamentos e pelo recebimento de capitals compensatdrios.13 Por essa razao, na 

serie elaborada para o periodo de 1983 a 1988, em que foi estimada a divida

A divisao em subperiodos possibilitou que a analise empirica, ate 1982, fosse 

efetuada para cada agente tomador. Assim, as estimagoes foram realizadas para a 

divida externa registrada do setor privado, do setor publico e total. Essa sistematica 

nao pode ser empregada no exame do segundo periodo. Isso porque as 

estatisticas publicadas nao distinguem, para cada tomador, o endividamento

As estimagoes dos parametros foram realizadas subdividindo-se o periodo 

total considerado, de 1975 a 1988, em dois.12 O primeiro subperiodo estendeu-se 

de 1975 a 1982, enquanto o segundo iniciou-se em 1983 e finalizou em 1988.

externa autdnoma, nao foi possivel segmentar a divida total por agente.

O corte da analise em 1983 tambem e adequado pela mudanga no

4.3 ESTIMATIVAS PARA OS CREDITOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS
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controlar a aceleragaogoverno para

inflacionaria.

A alteragao nos contextos interno e externo iniciado em 1982, mas tornado 

evidente em 1983, provocou mudangas significativas na composigao do fluxo de 

capital de credito e sugere variagoes nas respostas dos agentes as variaveis

relevantes na analise da concessao e captagao de credito externo.

A equagao (3.94), resultante do modelo desenvolvido no capitulo anterior,

nao e linear e nao pode ser estimada pelo uso de logaritmos, uma vez que a 

diferenga entre as taxas de juros pode resultar negativa. Entretanto, na forma em 

que se encontra, sua estimagao e complexa, pois as variaveis explicativas sao 

combinadas de tai maneira que a utilizagao de uma proxy inadequada pode levar a

resultados insatisfatorios da regressao.

estimagao empirica da equagao (3.94), algumas

simplificagdes foram realizadas:

a) a atragao dos credores por retornos mais elevados, a inibigao dos devedores 

diante de custos mais altos e a aversao desses dois agentes pelos riscos das 

operagbes de credito, indicados pelas derivadas de primeira ordem das fungoes 

utilidade de cada agente, sao de dificil quantificagao e, por essa razao, nao

aversao a cada uma das variaveis;

b) a variavel crD indica a importancia da consideragao do risco do credito ao Brasil 

quando da avaliagao dos determinantes da divida externa do pais. No modelo

honrar os compromissos externos e

Para possibilitar a

desenvolvido, esse risco foi representado pela variancia da taxa de retorno, que 

poderia flutuar em fungao de condigoes especificas a economia brasileira, que 

poderiam dificultar ou impedir os pagamentos ou as remessas desses

serao incluidas nas equagoes a

comportamento dos credores e dos tomadores relativamente as taxas de juros e 

as variaveis indicadoras do risco refletem parcialmente seu grau de atragao e de

serem estimadas. Admite-se que o
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entao por incluir essa variavel como argument© independente na equagao, em 

separado. Admite-se que os meses de importagao financiaveis pelas reservas 

existentes afeta a decisao de conceder credito ao pais com defasagem de um

vez que se admite que quanto maior o numero de meses de importagoes, menor 

seria o risco do credito e maior o estimulo a concessao de recursos. Optou-se

pagamentos. A mensuragao desse risco pela variancia da taxa de juros cobrada 

pelos credores internacionais nao constitui uma boa representagao do risco do

credito ao Brasil, pois as taxas de retorno sao estabelecidas em contrato, e e 

dificultada pela indisponibilidade de estatisticas relatives ao spread medio das 

operagbes para todo o periodo. Alem disso, dificuldades individuais dos 

credores, pela elevagao das taxas de juros flutuantes, quando for esse o caso, 

tendem a ser solucionadas com as garantias, habitualmente expressas nos 

contratos. A avaliagao dos credores quanto a possibilidade de o pais enfrentar 

problemas de liquidez, o que poderia induzir uma suspensao dos pagamentos, 

parece ser mais apropriada como indicadora do risco do credito. O nivel de 

reservas internacionais do pais, avaliado pelos meses de importagao que e 

capaz de sustentar, e um indicador da capacidade da economia honrar seus 

compromissos financeiros externos e, portanto, do risco do pais. A inclusao 

dessa variavel na posigao de c^>, no entanto, causa problemas a estimagao, uma

periodo, uma vez que a mensuragao e a divulgagao dessa variavel nao se dava 

rapidamente nas decadas de 70 e 80;

c) ao longo do periodo em analise o governo adotou medidas que tendiam a 

influenciar a captagao de creditos no exterior, por meio da alteragao nos custos 

ou no risco envolvido na operagao. Como medida para reduzir o risco do credito 

externo permitiu que se realizassem depbsitos junto ao Banco Central, que 

arcava com os custos relativos a variagao cambial enquanto os recursos 

estivessem sob sua guarda; para elevar o custo da captagao, em alguns
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independente;

d) uma preocupagao recorrente do governo era com o alongamento do perfil da 

divida externa e, nesse sentido, periodicamente eram criados incentives fiscais 

para as operagoes com prazos mais longos. De maneira geral esses incentives 

traduziam-se em redugoes das aliquotas do imposto de renda incidente sobre as 

remessas de juros e demais encargos. A aliquota tributaria resultante da fruigao 

desses beneficios poderia ser introduzida como custo da operagao, entretanto 

isso nao seria recomendavel, uma vez que parcela significativa, mas nao 

determinada, das operagbes de credito tinha prazos inferiores aos necessaries 

para usufruir os beneficios oferecidos, alem do que os emprestimos e 

financiamentos de interesse nacional poderiam pleitear beneficios ainda maiores. 

Ja a inclusao dessa variavel como argument© da equagao a ser estimada e 

inadequada pelas caracteristicas do beneficio, que era concedido e ampliado 

em periodos de grande liquidez no mercado internacional e reduzido ou extinto 

em periodos de escassez. Nestes ultimos periodos, ampliavam-se, porem, as 

vantagens concedidas a luz da Lei n2 1215/72, que restituia, isentava ou reduzia 

os impostos recolhidos sobre os juros e demais encargos, de modo que a 

atuagao concomitante e contraria dessas medidas tende a gerar resultados 

pouco elucidativos.

Com base nessas consideragbes, a equagao inicialmente estimada para o 

estoque de divida externa foi:

Brasil introduziu-se a

mementos obrigou a realizagao de depbsitos compulsbrios, durante os quais o 

devedor pagava os encargos e era responsavel pela variagao cambial. Medidas 

dessa natureza sao de dificil quantificagao, embora sejam relevantes na analise 

dos tomadores de credito. Para apreender a influencia dessas medidas sobre o 

influxo de creditos ao Brasil introduziu-se a dummy D como variavel
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(4.3)

t

onde:

concede creditos no exterior;

MESIMPt_x: meses de importagbes suportados pelas reservas internacionais;

D: variavel dummy para capturar as politicas economicas de estimulo a

esperando-se que os sinais dos parametros sejam: dx,d2,d3>Q.

Os parametros dessa equagao foram estimados para as dividas externas do

segao 3 do Anexo I.

10%. Alem disso, nao foi possivel aceitar a hip6tese nula de que os residuos eram

Infelizmente os resultados da regressao nao foram satisfatorios. Embora o 

coeficiente da variavel composta pela diferenga entre as taxas de juros, pelos 

patrimdnios do credor e do devedor, pela desvalorizagao cambial e pela variancia 

da taxa de cambio tenha sido positivo, conforme se esperava, nao pode ser 

considerado estatisticamente diferente de zero, a um nivel de significancia de ate

setor privado, do setor publico e total, utilizando-se o metodo de minimos 

quadrados ordinaries. As estatisticas, com frequencia trimestral, estao descritas na

captagao de credit© externo;

(j.. erro aleatdrio;

W: patrimonio do tomador dos recursos;

W‘: patrimonio do cedente dos recursos;

— d0 + dx.DexTi

8e \ desvalorizagao da taxa de cambio;

cr& : variancia da taxa de cambio;

rdom: ° custo da captagao de credito interno no Brasil;

r’: a taxa de juros internacional, recebida pelo credor externo quanto

r, -r’.<5e aom

8e
-------------------------------------—«■

W WJ

+ d2. MESIMPt_x + d3.D + /i

^ext ; divida externa registrada;
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procura

realizadas.

14A correlagao serial dos residues nao provoca estimadores viesados, mas pode induzir que os 
erros padrao resultantes da estimagao sejam menores que os reais, fazendo com que se rejeite a 
hipdtese nula quando na verdade nao deveria ser rejeitada. Ou seja, pode-se admitir que os 
coeficientes das variaveis sejam estatisticamente diferentes de zero quando na realidade nao o sao.

foram expressivamente utilizadas apos 1983.

Na regressao para o periodo de 1983 a 1988 os resultados tambem nao 

foram satisfatorios, apresentando os mesmos problemas das estimagdes anteriores.

Esses resultados podem decorrer da inadequagao das simplificagbes 

realizadas quando da adequagao do modelo desenvolvido ao caso brasileiro ou da 

impropriedade das estatisticas escolhidas para representar as variaveis da 

equagao, dada sua particular especificagao. Esta possibilidade ja havia sido 

apontada no inicio da segao. No entanto, a limitagao de estatisticas disponiveis 

para quantificar as variaveis do modelo impdem que simplificagdes sejam

pagamentos a credores internacionais, substituindo 

importagao sustentados pelas reservas internacionais. A segunda, D2, 

verificar o efeito dos pianos antiinflacionarios de 1986 e 1987 sobre o fluxo de 

capitals de credito. A variavel dummy D incluida nas regressoes para o periodo de 

1975 a 1982 foi excluida desta equagao porque as medidas que representava nao

independentes, mesmo apos a aplicagao do processo Cochrane-Orcutt.14 Os 

resultados foram semelhantes para todas as series de dividas externas.

No caso da regressao para a divida externa autdnoma, no periodo entre 

1983 e 1988, foram incluidas duas variaveis dummy. A primeira, Dx busca captar a 

avaliagao do risco do credito no pais quando das suspensdes de remessas de 

a variavel meses de

Optou-se entao pela estimagao de uma equagao derivada da anterior, na 

qual sao mantidas as variaveis explicativas, apresentado, porem, outra 

especificagao funcional. Enfatiza-se que as variaveis representatives da media- 

variancia que caracterizam a abordagem de portfolio, foram mantidas.
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Nesse sentido, a equagao estimada para a divida externa, entre 1975 e 1982

foi:

(4.4) D. -r*.8e,) + e2Wt+e3W; +e4 MESIMPt t

apenas o hiato entre o custo interne e o externo para o tomador de recursos, mas

tambem a possibilidade de o cedente dos recursos elevar o spread cobrado sobre

16 Ver itens 3.7 e 3.8 do Anexo I.

a proxy para a taxa de juros internacional e a taxa LIBOR.15

Observe-se que, uma vez que a diferenga entre as taxas de juros considera 

a taxa externa acrescida da desvalorizagao cambial, esse diferencial indica nao

As estatfsticas utilizadas na regressao da equagao (4.4) sao as mesmas 

empregadas na estimagao dos parametros da equagao (4.3). Assim, a proxy para o 

custo da captagao interna de credito e a taxa de financiamento de capital de giro e

onde as variaveis tern o significado anteriormente descrito. A expectativa quanto ao 

sinal dos coeficientes e que eI?e2,e3,e4,e6 >0 e e5<0.

15 Essas estatfsticas foram tomadas em termos nominais, assim como a desvalorizagao 
cambial. O exame das series do diferencial das taxas de retorno, utilizando variaveis nominais e 
variaveis reais, nao revelou nenhuma diferenga substancial entre elas, de modo que optou-se por 
aquela que induziria a menores distorgoes.

os creditos concedidos ao pais, aumentando seu retorno.

Como proxies para os patrimonies do tomador e do cedente dos recursos 

utilizou-se, respectivamente, o indice da produgao de bens de consume no Brasil e 

o indice de produgao industrial dos paises industrializados.16

Os meses de importagao financiaveis com as reservas disponiveis foram 

estimados a partir do valor das importagbes medias de cada trimestre e das 

reservas internacionais, no conceito de liquidez internacional. Essa estatistica tern

>EXT, ~ e0 + ei • (rdomt
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considerando a defasagem entre a implantagao das medidas e o influxo dos

17 Depdsitos semelhantes podiam ser realizados por bancos, que captassem linhas de credito 
externamente para serem repassadas a tomadores residentes, ao amparo da Circular n2 230/74.

como vantagem dimensionar as reservas permitindo uma interpretagao estavel ao 

longo do tempo.

A variavel dummy D, introduzida para captar o efeito das politicas de 

incentive a busca de capitals de credito no exterior e diferente nas equagbes para 

as dividas do setor privado e publico. Essa opgao decorreu do tratamento desigual 

dado pelo governo a cada um dos setores.

A principal politica de estimulo a contratagao de creditos estrangeiros ao 

setor privado foi a autorizagao para a realizagao de depdsitos em moeda 

estrangeira junto ao Banco Central, executada essencialmente ao amparo da 

Resolugao n9 432/77.17 Esses depositos funcionavam como um mecanismo de 

protegao cambial, pois enquanto os recursos permaneciam no Banco Central essa 

instituigao arcava com o onus dos juros, dos demais encargos e da variagao 

cambial. Dessa forma, cada vez que a expectativa de desvalorizagao cambial dos 

tomadores crescia, esses depdsitos elevavam-se. Em abril de 1979, esse incentive 

a captagao foi parcialmente compensado pela obrigatoriedade de retengao, junto 

ao Banco Central, de 50% do valor dos creditos ingressados para o setor privado 

(Resolugao n2 532/79). Essa retengao nao era remunerada nem recebia corregao 

cambial, constituindo uma penalizagao a captagao. Em dezembro desse mesmo 

ano, essa retengao foi suspensa, mas o estimulo representado pela Resolugao n2 

432/77 foi diminuido com o ’congelamento' dos depdsitos realizados ao seu 

amparo e em janeiro de 1980 pela determinagao da realizagao de depdsitos 

transitdrios de 75% dos valores captados pelo setor privado a partir de janeiro de 

1980. Em 1982, a retengao dos valores depositados no Banco Central foi levantada 

e essa medida deveria voltar a estimular a busca de credito extern©. Assim,
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Quanto ao setor publico e suas empresas, eles foram compelidos a tomar

recursos no exterior como forma de financiar as necessidades do balango de

externas publica e total assumiu valor urn entre o quarto trimestre de 1977 e o

segundo de 1982, exceto no primeiro trimestre de 1980, quando tern valor dois,

como nos dois ultimos trimestres de 1982. Nestes periodos buscou-se compensar a

considerada especialmente ardua em um pais como o nosso, onde controles 

quantitativos, medidas administrativas, restrigoes e incentivos refletem a influencia

contragao da captagao privada com recursos para o setor publico. Nos demais 

trimestres a variavel assume valor nulo.

estatisticas utilizadas tern frequencia trimestral e estao apresentadas no Anexo II, 

sua descrigao detalhada pode ser encontrada no Anexo I.

Se a tarefa de buscar os determinantes dos movimentos de capitals pode ser

O metodo de regressao utilizado foi o de minimos quadrados ordinaries e os 

resultados estao apresentados nas estimagbes (1), (2) e (3) da tabela 4.3. As series

pagamentos, principalmente devidos a conta petroleo, mas posteriormente tambem 

decorrentes dos dispendios com pagamentos de juros e despesas com os 

depositos amparados pelas Resolugao n2 432/77 e Circular n2 230/74.18 Uma das 

formas que a indugao a captagao externa assumia foi a restrigao do acesso ao 

credito domestico.19 A dummy D incorporada nas equagoes para as dividas

recursos para o setor privado, a dummy D tern valor unitario entre o primeiro 

trimestre de 1978 e o primeiro trimestre de 1980 e nos quatro trimestres de 1982, 

sendo nula nos demais trimestres.

19 Eduardo Luiz Lundeberg, ‘O Orgamento Monetario e a Socializagao dos Prejufzos da Crise 
Cambial," Revista de Economia Politica 5 n21 (1985), 152.

18 Discussao mais detalhada da postura do govern© nesse periodo pode ser encontrada no 
Capftulo 1, item 1.4.
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agentes.

essencialmente por financiamentos e por creditos intracompanhias. Esses creditos

tendem a possuir outros determinantes alem do diferencial de custos e dos riscos.

Ainda assim, buscou-se verificar a influencia dessas variaveis naqueles movimentos

de capital.

Na estimapao da equapao (4.3) onde a variavel dummy D foi substituida por

satisfatorios, como era possivel prever. Os coeficientes das variaveis apresentaram

os sinais esperados, exceto a proxy representativa do risco do credit© ao pais, mas

estimadores.

de fatores extra-mercado - dificeis de quantificar - sobre o ingresso liquido de 

capitals, a estimapao dos determinantes da divida externa brasileira no periodo

apenas as variaveis dummy poderiam ser consideradas relevantes para explicar o 

movimento de capitals de credit© autonomo naquele periodo. Alem disso, a 

existencia de correlapao serial nos residues reduz a confianpa na eficiencia dos

entre 1983 e 1988, traz consigo dificuldades ainda maiores que as habituais. Isso 

porque, nesse periodo, as suspensoes nas remessas de pagamentos de juros e 

amortizapdes devidas a bancos estrangeiros privados e ao Clube de Paris 

alteraram significativamente a perceppao de risco do pais pelos credores, 

constituindo uma barreira a captapao internacional dos recursos.

Internamente tambem houve uma inflexao na trajetdria da economia. Em 

resposta a dificuldade na manutenpao do movimento de capitals necessario ao 

equilibrio do balanpo de pagamentos e ao financiamento do crescimento e tambem 

devido ao recrudescimento do processo inflacionario, o governo adotou medidas 

que desaqueceram a economia e promoveram revisbes nas expectativas dos

e ao

Nesse context©, os recursos autdnomos recebidos eram compostos

DI e D2, representando, respectivamente, a politica de suspensao das remessas 

de pagamentos e os programas antiinflacionarios, os resultados nao foram
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(4-5)

Nesta equapao o custo dos recursos internos aparece como argumento 

independents da taxa de juros internacional, essa pratica tambem foi utilizada por 

Hodjera (1976) com a justificativa que o movimento de capitals tern elasticidades 

diferentes a cada uma das taxas de juros, que dessa forma pode ser mensurada.

Os resultados da estimagao dessa equapao tambem nao foram satisfatorios. 

Embora os coeficientes de todas as variaveis tenham apresentado os sinais 

esperados, nao foi possivel ter confianga nas estimativas, uma vez que novamente 

os residues se apresentaram autocorrelacionados.

Optou-se entao pela estimagao de uma equapao que utilizasse a taxa de 

variapao das variaveis. Assim, a estimativa dos determinantes da dfvida externa 

brasileira, composta pelos fluxos de creditos autonomies, entre 1983 e 1988, foi 

realizada a partir da seguinte equapao, que incorpora as variaveis de retorno e 

risco da abordagem de portfolio:

Em seguida estimou-se uma equapao semelhante a (4.4) na qual os 

argumentos eram o diferencial das taxas de juros, considerando a desvalorizapao 

cambial, os patrimonies dos credores externos e do Brasil, a variancia da taxa de 

cambio e as variaveis dummy ja mencionadas. Introduziu-se na expressao o saldo 

da balanpa comercial defasada de um periodo e excluiu-se o numero de meses de 

importapao financiados pelas reservas internacionais. Esta variavel foi excluida 

porque o risco de soberania ja estava representado pela dummy para as 

suspensdes das remessas de pagamentos. O saldo da balanpa comercial foi 

incluido para captar o efeito dos aumentos relatives das importapoes sobre o 

endividamento.
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trimestres.

O custo do credito domestico foi representado pela taxa de financiamento de 

capital de giro, enquanto a taxa de juros internacional foi a taxa LIBOR. Observe-se 

que ambas estao expressas em termos nominais. Esse procedimento se justifica 

por estarmos considerando as taxas de variagao das variaveis.

O patrimonio dos tomadores de recursos e dos cedentes foi introduzida em 

termos relatives, ou seja, o argument© representa a taxa de crescimento do 

patrimonio dos devedores, relativamente aos credores. Como proxies foram 

utilizados os indices do produto industrial brasileiro e dos paises industrializados.

A variavel dummy DI representa o risco da cessao de credito, decorrente 

da suspensao das remessas de pagamentos devidos a credores externos. Os 

periodos mais criticos nas relagoes com os credores internacionais foram o 

primeiro ano de suspensao das remessas e a interrupgao dos pagamentos, 

inclusive das obrigagoes de curto prazo, em 1987. Portanto, DI tern valor unitario 

nos quatro trimestres de 1983, no primeiro de 1984 e nos dois ultimos de 1987; tem 

valor menos um (-1) no primeiro trimestre de 1988, quando o Brasil paga os juros 

retidos pela Resolugao ns 1236/87, que interrompeu as remessas em 1987, e 

retoma as negociagoes com os credores. A variavel assume valor nulo nos outros

A dummy D2 foi introduzida para captar o efeito dos programas 

antiinflacionarios, que podem ter inibido a cessao desses recursos pela incerteza 

que as mudangas das regras provocam, ou ter estimulado a captagao pela 

exepctativa de estabilizagao e aquecimento da economia domestica que os 

programas geravam. Foi atribuido valor um a variavel nos dois primeiros trimestres 

de 1986 e nos dois ultimos de 1987, nos demais trimestres seu valor e zero.

Embora a inclusao de variaveis dummy deva ser evitada, pela mudanga de 

comportamento que representam, as interrupgoes nas remessas de pagamentos 

aos credores externos tiveram um impacto forte na avaliagao do risco do Brasil
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e

O metodo de regressao empregado foi o de minimos quadrados ordinaries, 

com os resultados sendo apresentados na estimagao (4), da tabela 4.3.

A fonte dos dados, suas limitagoes e detalhamentos da elaboragao das 

series estatisticas utilizadas nesses regressoes constam da segao 3 do Anexo I.

esses aspectos. Ja a variavel dummy D foi excluida desta regressao, porque as 

politicas que representavam nao mais foram relevantes neste periodo.

Espera-se que as derivadas parciais de primeira ordem da equagao anterior 

tenham os seguintes sinais:

pelos cedentes de recursos no exterior, afetando significativamente o acesso do 

pais ao mercado financeiro internacional. No entanto, a mensuragao dessa 

avaliagao de risco e dificil, validando a opgao pela introdugao de variaveis dummy. 

Alem disso, em urn context© de negociagbes quase continues com os credores 

externos, ao longo da decada, suspensoes unilaterais como a de 1987 e 

posteriormente em 1989 tiveram efeitos sobre os fluxos desses capitais, cujas 

dimensbes extrapolam os movimentos explicados pelas variagoes nas taxas de 

juros ou no patrimbnio dos agentes envolvidos.

Por razao analoga foi introduzida a variavel dummy representativa dos 

programas antiinflacionarios de 1986 e 1987, ou seja: a implementagao desses 

pianos provocava uma mudanga na postura dos tomadores e cedentes de recursos 

incapaz de ser explicada apenas pelas variaveis retorno e riqueza.

Vale lembrar que as variaveis D\ e D2 nao foram consideradas na anaiise da 

divida externa do periodo anterior porque nenhum desses fatores havia ainda 

ocorrido, nao havendo como os tomadores e credores desses capitais reagirem a

^><0
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4.3.2 OS RESULTADOS DAS REGRESSOES

e o quarto trimestre de 1982, atenderam a maior parte das expectativas.

Os coeficientes do diferencial entre as taxa de juros interna e externa,

considerada estatisticamente

elevagoes relatives no custo interne dos recursos estimulam a captagao externa. Ja

do spread tornavam menos vantajoso aos devedores internes o endividamento

externo.

Interessante observar que tambem a divida do setor publico mostrou-se

sensivel ao diferencial entre as taxas de juros. Pesquisas anteriores para o periodo

nao encontraram resultados positivos nesse sentido.20 Dutra (1988), no entanto,

tambem constatou essa sensibilidade, embora tenha trabalhado com as taxas de

valores internacional, mantinhamexpressivos umno

juros interna e externa como argumentos independentes.

Esse resultado sugere que as empresas do setor publico, captadoras de

argumento decorre da suposigao de que com taxas de juros internacionais mais 

elevadas, poderao obter no exterior o mesmo retorno que recebiam dos devedores 

brasileiros com um risco menor, ao mesmo tempo em que essas taxas acrescidas

a elevagao das taxas de juros internacionais ou da desvalorizagao cambial inibem a 

busca desses recursos ao mesmo tempo em que podem desencorajar os cedentes 

internacionais de recursos a concede-los a devedores brasileiros. Esse ultimo

Os resultados das estimagao da equagao (4.4) para as dividas externas 

privada, publica e total, no periodo compreendido entre o terceiro trimestre de 1975

20 Nesse sentido, ver Marta Castelo Branco, "O Dilema de Polftica Cambial no Brasil: Origens e 
Debate no Inicio dos Anos 80," (Dissertagao de mestrado, Departamento de Economia, Pontiffcia 
Universidade Catdlica do Rio de janeiro, 1981) e Claudio L. S. Haddad, "Emprestimos Extemos e 
Politica Monetdria no Brasil," Revista Brasileira de Mercado de Capitals V, n9 4 (1979), 301-25.

a desvalorizagao cambial, foram positivos e 

diferentes de zero em todas as equagbes. Esses coeficientes sugerem que

mercado financeiro
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comportamento semelhante ao do setor privado. Embora pressionadas pelo

governo a buscarem recursos no exterior, essas empresas procuravam minimizar

seus custos.

A sensibilidade do setor privado ao diferencial entre o custo interno e externo

de recursos, indicado pela elasticidade no ponto medio, foi superior a demonstrada

pelo setor publico. Enquanto a elasticidade do primeiro alcangou 0,0299, a do

segundo foi 0,0205 (tabela 4.4). Esse resultado nao surpreende a medida que

parte da divida do setor publico foi contraida com o interesse de solucionar os

problemas do balango de pagamentos e nao minimizar custos.

A elasticidade da divida externa total a flutuagoes no diferencial entre as

taxas de juros foi de 0,0241, indicando que uma elevagao de 1% nesse diferencial

tende a expandir o estoque de divida em US$ 15,62 milhdes.

VARIAVEIS

0,0152

0,4615

Chama-se a atengao para a relevancia da politica cambial nas decisbes de

captagao de credito externo. Desvalorizagoes expressivas elevam os custos dos

emprestimos realizados e tendem a desestimular a captagao de novos.

A magnitude da flutuagao na taxa de cambio real, mensurada pela variancia

da desvalorizagao dessa taxa, apresentou coeficientes negatives e significativos

DIFERENCIAL ENTRE O CUSTO
INTERNO E EXTERNO (r<tan - r*)

CRESCIMENTO DO PRODUTO NACIONAL
CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNACIONAL 
MESES DE IMPORTAQAO FINANCIAVEIS 
VARIANCIA DA TAXA DE CAMBIO
CUSTO DO CREDITO INTERNO
TAXA DE JUROS INTERNACIONAL
CRESCIMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA RELATI- 

VAMENTE A ECONOMIA EXTERNA

TABELA 4.4 - ESTIMATIVAS DAS ELASTICIDADES DAS EQUAQOES PARA O ESTOQUE DE EMPRESTIMOS 
EXTERNOS EM MOEDA

0,0299
0,7558

0,1228
0,0241

0,0205
1,0580
1,8433

0,0241
0,9407
1,1327
0,0560
0,0191

0,0309
-0,2590

1983-1988
D autOnoma totalDext. prwada D EXT TOTAL

1975-1982
0 EXT PUBUCA
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crescimento economiada na

uma expansao da sua divida externa em US$ 176,10 milhoes. A sensibilidade do

setor publico a esse crescimento foi maior, 1,058, indicando que uma expansao de

tanto recursos externos se faziam necessaries.

externa total, sendo nao significativo na equagao da divida externa do setor 

privado. Embora essa variavel tenha sido empregada como proxy para a 

disponibilidade internacional de recursos para credito, e importante lembrar que o

O crescimento da patrimonio dos credores internacionais, representado pelo 

indice de produgao industrial dos paises desenvolvidos, apresentou coeficientes 

positives e significativos para a divida externa do setor publico e para a divida

1% daquela produgao conduz a uma elevagao de sua divida externa em USS 

440,40 milhoes. Vale lembrar que no periodo coberto pela regressao a participagao 

do setor publico no parque produtivo nacional e na construgao de infra-estrutura 

que possibilitasse o desenvolvimento dos demais setores era significativa, e para

estrangeiros. Os coeficientes dessa variavel apresentaram-se positives e foram 

significativos com um grau de significancia de 1% em todas as regressoes.

A sensibilidade do setor privado, mensurada pela elasticidade foi de 0,7558, 

sugerindo que um crescimento de 1% na produgao de bens de consume induz a

significativo 

determinagao do estoque de obrigagdes brasileiras no portfolio dos credores

empresas do setor publico na divida externa desse setor.

A sensibilidade do setor privado a essa variavel e, porem, superior a

em todas as equagbes. Ou seja, o risco de aumentar o custo dos emprestimos e 

dos financiamentos externos representado pela maior desvalorizagao da taxa de 

cambio real mostrou-se relevante para todos os segmentos, mesmo para o setor 

publico. Novamente esse resultado pode ser atribuido a representatividade das

apresentada pelo setor publico. Enquanto aquele apresenta uma elasticidade de 

0,0241, a elasticidade do segundo e de 0,0152.

O brasileira mostrou-se
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menos desenvolvidos.

Esse aspect© do credito ao setor publico tambem deve ser considerado 

quando da interpretagao dos coeficientes da variavel representative do risco do 

credito ao Brasil. Os coeficientes da variavel numero de meses de importagao

financiaveis pelas reservas internacionais do pais foram positives em todas as 

regressoes, mas estatisticamente diferentes de zero na estimagao da equagao da 

divida do setor privado e da dfvida total. Esses resultados levam a crer que havia o 

cuidado com o grau de solvencia do pais quando da concessao dos creditos ao 

setor privado e que niveis de reservas mais baixos desencorajavam essa pratica. 

Ja o setor publico e os devedores que conseguiam o seu aval, desfrutavam de 

maior credibilidade, tornando essa variavel menos representativa.

Os coeficientes das variaveis dummy indicadoras das medidas de estimulo a 

captagao de capitals externos foram positives e significativas em todos os casos, 

apontando para a relevancia das medidas adotadas pelo governo, no que toca ao 

endividamento do pais, e para seu sucesso em criar condigbes de menores (ou 

maiores) risco e custo.

O poder explicative das regressoes foi elevado, sempre acima de 90%, tanto 

quando mensurado pelo coeficiente de determinagao simples como quando 

medido por esse coeficiente ajustado ao numero de variaveis. A confianga nessas 

estatisticas e estabelecido pelo estatistica F, superior ao valor minimo determinado 

pelo numero de parametros e de graus de liberdade, com 1% de significancia. As

crescimento da produgao nos pafses industrializados faz com que os produtores 

daqueles paises concorram com os tomadores de recursos nacionais pelo mesmo 

capital. No caso da divida do setor publico, ela e muitas vezes intermediada por 

organismos internacionais, cuja disponibilidade de recursos cresce com o 

crescimento da riqueza de seus membros, e tende a concede-los aos paises
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As estatisticas das elasticidades das dividas externas registradas, total e

sensibilidade do setor privado, comparativamente ao setor publico, ao diferencial

Chama-se a atenpao, porem, para o fato de o capital de credito apresentar

comportamento semelhante ao investimento estrangeiro direto no que toca a

desempenho da economia interna do que ao diferencial entre as taxas de juros.

Ressalta-se, no entanto, que, enquanto a elasticidade demonstrada pelo

credito e maior que a dos investimentos diretos frente ao diferencial na taxa de

retorno ou custo, a sensibilidade do investimento estrangeiro ao crescimento da

economia brasileira e superior que a verificada para o endividamento. Admitindo-se

estao apresentados na tabela 4.3.

a capacidade de o govern© influenciar, com suas politicas economicas, tanto o 

hiato entre as taxas de juros interna e externa quanto o desempenho da economia, 

faz sentido supor que o governo pode influenciar o fluxo de recursos ao pais, tanto

sensibilidade ao diferencial entre taxas de juros e desempenho da economia 

brasileira. Essas duas modalidades de capital sao mais sensiveis a flutuapdes no

entre as taxas de juros. O inverso ocorre quando a variavel e a proxy para a riqueza 

do tomador.

no que toca a sua magnitude quanto a modalidade.

Para a analise do periodo compreendido entre o primeiro trimestre de 1983 e 

o quarto trimestre de 1988, a regressao foi calculada para a divida externa total, 

composta por creditos autonomos. Os resultados da estimapao dessa equapao

21 Tabela Savin-White para as Estatisticas de Durbin-Watson (John Johnston, Econometric 
Methods, 3rth ed. (Singapore: McGraw-Hill, 1991), 554-555).

desagregada por setor, apresentadas na tabela 4.4, demonstram a maior

de significancia,21 indicam que os residues nao apresentaram autocorrelapao.

estatisticas Durbin-Watson superiores ao limite dv de 1,707, estabelecido com 1%
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divida externa.

recursos internes.

Note-se que a elasticidade-juros internes da divida autonoma e bastante 

proxima da elasticidade apresentada pela divida do setor privado relativamente ao 

diferencial da taxa de juros dos anos entre 1975 e 1982, em torno de 0,03, sendo 

ambas superiores a sensibilidade da divida externa total. Essa semelhanga deve 

resultar do fato de os recursos captados no periodo destinarem-se ao setor

privado.

O coeficiente da taxa de juros internacional foi negative e estatisticamente 

significativo, sugerindo que flutuagdes nessa variavel sao relevantes na definigao 

da captagao de recursos externos e que elevagdes desestimulam o movimento 

desses capitais ao Brasil.

Comparando-se a elasticidade do capital de credito a taxa de juros 

internacional no periodo 1975-82, com a indicada no periodo 1983-88, verifica-se 

que os fluxos de capitals de credito tornaram-se mais sensiveis a flutuagao daquela 

taxa, sendo inclusive sua resposta mais intensa que a variagoes no custo dos

Nesse periodo, como no anterior, o custo da captagao de creditos no pais foi 

relevante para a busca desses capitals no exterior. O coeficiente do logaritmo da 

taxa de juros interna foi positive e significativo com 1% de significancia, indicando 

que elevagdes do custo domestico dos recursos tiveram como efeito expandir a

o risco da

O coeficiente da taxa de crescimento da riqueza dos devedores 

relativamente a dos cedentes apresentou um coeficiente positive e significativo (1% 

de significancia). A elasticidade do endividamento a essa variavel indica que a 

cada expansao percentual do crescimento relative das riquezas o estoque da 

divida eleva-se em USS 501,17 milhoes.

Ja a variancia da desvalorizagao cambial, representando 

captagao de credito extern© nao se mostrou relevante na determinagao do nivel de
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endividamento autonomo. Uma possivel explicagao para esse resultado pode ser a

reduzida expressivas, apdscambiasexpectativa de corregoes a
maxidesvalorizagao de fevereiro de 1983 e o sucesso na reversao da balanga

comercial, a partir de 1984. Alem desses aspectos, a variancia tendia a elevar-se

quando da implantagao dos programas de estabilizagao, sendo a taxa de cambio

usualmente fixada, o que estimulava as captagoes, e quando a taxa de cambio era

O coeficiente negative da variavel dummy D\ mostra o efeito adverse das

estatistica F, 48,24, indica que e possivel afirmar com 99% de confianga que os

coeficientes da equagao nao sao todos iguais a zero.

Interessante ressaltar a semelhanga, em linhas gerais, dos resultados da

estimagao da equagao para a divida externa entre 1975 e 1982 e entre 1983 e

a variagao no

O coeficiente de determinagao simples e ajustado, respectivamente, de 

94,5% e de 92,5%, demonstram o signiticativo poder explicative da regressao. A

A regressao nao apresentou autocorrelagao de residues, o que e atestado 

pela estatistica Durbin-Watson com valor prdximo a 2,0.

suspensoes das remessas de pagamentos sobre a concessao de creditos ao pais. 

Ja o coeficente positive da variavel dummy D2 demonstra que a implantagao dos

programas de estabilizagao tinha como efeito estimular a busca de capitals 

internacionais. Esses dois coeficientes sao significativos com 99% de confianga.

elevagoes

desvalorizagao real da taxa de cambio tendiam a promover e estancar os fluxos.

1988. Em ambas o endividamento reagia mais intensamente 

patrimonio dos tomadores que ao custo dos recursos internes e a taxa de juros 

internacional.

Dessa forma,

novamente flexibilizada e desvalorizada aceleradamente, o que desencorajava a 

busca de recursos externos. na variancia da
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4.4 CONCLUSOES

em termos de politicas economicas para a atrapao de capitals externos.

TABELA 4.5 - ELASTICIDADES ESTIMADAS DOS CAPITAIS INTERNACIONAIS

VARIAVEIS

0,0087 0,03090,3990 0,0241

de credito e de investimento direto, ao pais.

Neste capitulo foram estimadas as equagdes especificas a cada modalidade 

de capital. Assim, foram estimados os coeficientes dos parametros das equagoes 

para o capital de investidores estrangeiros diretos, para o capital de investidores 

institucionais externos e para o estoque de capital de credito concedido ao pais.

com o previsto pela teoria, validando os modelos elaborados.

Embora os periodos compreendidos para cada analise empirica nao tenham 

sido os mesmos e os modelos sejam distintos, a homogeneidade da abordagem 

tebrica avaliza a realizagao de algumas comparagbes dos resultados e inferencias

Os resultados obtidos, em termos de significancia e sinal dos parametros 

estimados, podem ser considerados satisfatorios, sendo consistentes e de acordo

INVESTIMENTO

ESTRANG. DIRETO
CAPITAL

DE PORTFOLIO

DiVIDA EXTERNA_____________________
TOTAL (1975-82) |aUT0nOMA (1983-88)

JUROS (RETORNO) NO
NO BRASIL 1/

PRODUTO INDUSTRIAL
DO BRASIL a__________________1,5392_______________________________0,9407_____________ 0,4615________

v Eiasticidades das varidveis independentes que incorporam as taxas de juros ou de retorno esperadas no pals. 
z Eiasticidades das variaveis independentes que incorporam o Produto Industrial ou a ProduQfio de Bens Intermediarios.

Nesse sentido, a taxa de retorno oferecida pelo Brasil, em comparapao a 

ofertada no exterior, mostrou-se significativa em todas as regressoes. Tambem o 

crescimento da economia receptora mostrou ser relevante na definipao dos fluxos,



201

crescimento da economia e a taxa de retorno oferecida, conclui-se ser possivel

apresentada pelas demais modalidades de capital externo a esse aspecto, indica

De forma semelhante, as variaveis dummy incorporadas para representar a

capital aos argumentos das equapoes estimadas podem ser utilizadas na definipao

estrangeiros, demonstraram o forte efeito negative que as suspensdes de remessas 

de pagamentos e mudanpas de regras tern sobre o fluxo de capitals ao pais.

A conclusao de que as diferentes sensibilidades de cada modalidade de

na politica tributaria e programas de conversao de creditos em investimentos, 

evidenciaram a influencia positiva dessas medidas sobre os movimentos de 

capitais ao pais.

De modo semelhante, as politicas de desaquecimento da economia, que 

buscam reduzir o ritmo de crescimento do produto, tendem a desencorajar mais 

fortemente os investimentos estrangeiros diretos que os fluxos de credito.

que politicas economicas que induzem a elevapao das taxas de retorno oferecidas 

pelo Brasil tendem a atrair mais intensamente esses recursos.

Nesse sentido, a elevada sensibilidade demonstrada pelo capital de portfolio 

ao diferencial entre as taxas de retorno no Brasil e no exterior, superior a

tornar a economia nacional atraente ao capital externo, assim como criar condipdes 

especificas a atrapao da modalidade de capital desejada.

No entanto, a sensibilidade de cada modalidade de capital a essa variaveis 

foi distinta, evidenciando que sao dadas respostas de diferentes intensidades a 

variapdes em cada um desses aspectos pelos fluxos externos (tabela 4.6). Essas 

sensibilidades distintas confirmam as hipbteses formuladas no segundo capitulo.

As variaveis dummy incluidas nos modelos para captar os estimulos aos 

influxes representados por politicas governamentais especificas, como alterapoes

perceppao de risco do pais pela avaliapao dos investidores e credores

Admitindo-se entao que politicas economicas podem influenciar o
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de politicas de atragao e inibigao dos fluxos de capitals externos, incita a avaliagao 

das politicas econdmicas voltadas ao capital extern© adotadas pelo governo. Esse 

avaliagao e realizada no prdximo capitulo.
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ANALISE DAS POLITICAS BRASILEIRAS VOLTADAS PARA O CAPITAL 

ESTRANGEIRO
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CAPITULO 5

ANALISE DAS POLITICAS BRASILEIRAS VOLTADAS PARA O CAPITAL

ESTRANGEIRO

Neste capitulo as politicas economicas brasileiras voltadas para o capital

ocorreu a crise no mercado financeiro internacional. O segundo estendeu-se de

1983, quando o Brasil suspended pela primeira vez a remessa de alguns

influxes de capitais de credito em 1990, avangando ate 1995. O capitulo foi

entao dividido em tres segdes, cada uma abrangendo um periodo.

pagamentos ao exterior, a 1989, quando foi realizada a terceira interrupgao 

unilateral das remessas. O terceiro iniciou-se com a aparente retomada dos

estrangeiro sao analisadas com base nas sensibilidades, para cada modalidade 

de recurso externo, e nas estimagdes empiricas efetuadas nesse trabalho.

O periodo coberto pela analise, de 1970 a 1995, foi subdividido em tres, 

usando-se como criterio as mudangas na trajetoria dos fluxos ao pais. Essas 

mudangas nao ocorreram nos mesmos anos, em cada modalidade de capital,

mas foram suficientemente prdximas para permitir a segmentagao.

O primeiro periodo compreendeu os anos de 1970 a 1982, quando
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e

restrigoes a essas

importagdes, os investimentos diretos sob a forma de bens foram menos

representatives.

foramOs distribufdosreinvestimentos dividendos

expressivos, tanto em valor, US$ 1,1

5.1 O PERIODO DE 1970 A 1982: A PREDOMINANCE DO FLUXO DE 

EMPRESTIMOS.

Os capitals novos recebidos tomaram principalmente 

investimentos em moeda, em media 92,7% desse fluxo. Ja os ingressos por 

importagao sem cobertura cambial representaram, em media, 3,9% do fluxo. 

Esta forma de investimento tende a aumentar em volume e representatividade

1 Os valores em ddlares, especificados neste capitulo, foram atualizados para 1994 pelo 
indice de Pregos no Atacado - Geral dos Estados Unidos (coluna 63 do International Financial 
Statistics, publicado pelo Fundo Monetario Internacional).

O interesse do governo no recebimento de investimentos estrangeiros 

diretos ja havia sido indicado pelas alteragoes realizadas, em 1964 e em 1965, 

na legislagao basica que regula os capital's externos no pais, de 1962. A 

estabilidade na legislagao que se seguiu sinalizava, aos investidores, a redugao 

do risco de arbitrariedades no comportamento governamental, uma vez que as 

diretrizes do tratamento dado ao capital externo estavam explicitadas.

O influxo de investimentos estrangeiros diretos totais no Brasil, entre 1970 

e 1982, foi crescente, passando de US$ 1,4 bilhao em 1970, para US$ 4,2 

Esse fluxo de

participagao no investimento total, em media 36,2%.

dada a abundancia de cambiais e a redugao nas

a forma de

nos periodos em que as importagdes e a aquisigao de divisas sao controladas, 

dificultando a importagao de equipamentos e materias-primas. Nos anos 70,

bilhoes, em 1979, e US$ 3,7 bilhoes, em 1982 (tabela 5.1).1 

investimentos era composto por recursos novos e pela parcela dos lucres 

dividendos reinvestidos.

bilhao anuais medios, quanto na

dos lucres e
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Nesse periodo, eram reinvestidos em torno de 60% do retorno distribufdo

dos investimentos externos, considerando-se como retorno distribufdo os lucros

e dividendos remetidos e os reaplicados em atividades economicas no pais.

Essa proporpao elevada e um indicio do nivel de interesse dos investidores

externos pelo pais.

(tabela 5.2).

O crescimento e as estabilidades politica e economica eram os principais

conversoes de divida externa em investimento direto.

A avaliapao da eficacia dessa medida deve, no entanto, ser realizada

com cuidado, pois as estatisticas sobre investimentos diretos ate 1978, quando

porem, que a desagregapao da serie tenha decorrido de uma expansao dessas

individualmente.2

A manutenpao do crescimento dos investimentos diretos sob a forma de

moeda, enquanto as conversoes eram ampliadas, sugere que houve uma

complementariedade entre as duas sistematicas de inversao havendo, portanto,

uma expansao do fluxo total possivelmente em decorrencia dessa politica.

instrumentos de atrapao definidos pelo governo para atrair esse capital. Apenas 

ao final da decada foi implementada uma medida direta de estfmulo, no caso, as

2 As estatisticas tendem a ser desagregadas quando algum de seus componentes passa a 
ser considerado significative.

a legislapao foi editada, agregavam as informapoes relatives aos investimentos 

em moeda e sob a forma de conversoes de credito em investimentos. Infere-se,

A trajetoria ascendente dos montantes de inversoes estrangeiras diretas 

no Brasil pode ser atribuida as estabilidade legal e politica, as elevadas taxas de 

retorno oferecidas e, principalmente, ao acelerado crescimento da economia

conversoes, estimulando a Autoridade Monetaria acompanhar os fluxos
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crescimento elevava a disponibilidade de recursos para inversbes.

A magnitude dos influxes de investimentos externos no pais no periodo 

sugere que as politicas adotadas foram bem-sucedidas na atragao desses

Os estimulos assumiam a forma de redugao dos custos e dos riscos das 

captagoes externas e da elevagao dos custos do credito interne.

Ressalta-se que a politica de conversbes era especifica a atragao de 

investimentos estrangeiros diretos, mas o incentive representado pelo 

crescimento da economia e pela estabilidade resultavam de um programa mais 

amplo de desenvolvimento. No entanto, promovendo a expansao da economia o 

governo atraia o investimento externo pela elevada sensibilidade que possui

3 O programa BEFIEX, de incentivo as exportagoes, foi idealizado para as empresas com 
participagao estrangeira, conforme discutido no item 1.4 do capftulo 1. Outros incentives 
concedidos para estimular as exportagoes estao apresentados no mesmo item.

esse aspecto.

A implementagao de medidas especificas que elevassem a taxa de 

retorno ou reduzissem o risco dos investimentos, foi deixada para segundo 

piano. As medidas que cumpriam esse papel eram as politicas de estimulo as 

exportagoes,3 nas quais as empresas com participagao estrangeira foram 

significativamente beneficiadas, e a protegao a industria nacional, embora nao 

fossem estes os seus objetivos principals.

Esses aspectos internos favoraveis a atragao dos investimentos diretos 

externos eram reforgados pela evolugao da economia mundial, uma vez que seu

capitals.

Nao obstante as condigoes favoraveis ao recebimento de investimentos 

estrangeiros e a intengao do governo em atrai-los, o interesse principal era a 

captagao de credito externo. Isso pode ser inferido pela frequencia e 

intensidade com que o governo buscava criar condigoes favoraveis a captagao 

desses recursos.

mas o
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autoridade monetaria,

variances cambiais.

Esse incentive foi estendido, em 1977, as empresas que captassem

os recursos no

para usufruir as taxas de retorno internas. Quando havia a expectativa de uma

desvalorizapao cambial mais acentuada, utilizavam-se dos depbsitos para

captados

substancialmente o risco cambial, estimulou a captapao de recursos externos

A redupao do risco foi proporcionada pela autorizapao & constituipao de 

depositos em moeda estrangeira junto a autoridade monetaria (Circular n2 

230/74 e Resolupao n2 432/77). Esses depositos foram inicialmente permitidos

recursos. A elevapao das taxas de juros internas foi mais acentuada apbs o 

primeiro choque do petrbleo, quando as taxas externas tambem aumentaram.

A conjugapao das taxas de juros internas elevadas e da possibilidade de 

depositarem-se os recursos captados no Banco Central, reduzindo

Alem dessas vantagens, o govern© elevou o custo interno dos recursos, 

tornando-os expressivamente maiores que as taxas de juros internacionais, 

induzindo a captapao de capitals ao mercado financeiro externo ao mesmo 

tempo em que viabilizava retornos expressivos aos cedentes externos de

recursos diretamente no exterior. Enquanto nao precisassem dos recursos 

ingressados, poderiam efetuar os depdsitos voluntaries, eximindo-se do custo 

da captapao e do risco da variapao cambial.

A diminuipao do custo dos recursos externos era buscada atraves da 

diminuipao da aliquota, da restituipao ou da isenpao, do imposto incident© sobre 

as remessas de juros e encargos dos creditos quando assumida pelos 

devedores e em operapoes de interesse nacional, ou pela concessao de 

beneficios pecuniarios fiscais quando da contratapao dessas operapoes por 

prazos mfnimos determinados.

para as instituipdes financeiras internas que captavam linhas de credit© no 

exterior e as repassavam a tomadores finals no pais. Nessas operapoes os 

valores captados e nao repassados poderiam ser depositados junto a

que arcaria com os custos dos juros, encargos e
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esse fim elevassem o nivel das reservas internacionais, essa pratica implicava a

utilizagao dos estimulos de forma distorcida e causava um onus para o governo,

do governo e das empresas do setor publico na realizagao de vultosos

recursos e ao risco da captagao.

protegao, retirando os recursos em seguida. Dessa forma beneficiavam-se 

tambem da variagao no valor da moeda nacional. Embora as captagbes para

poupanga interna em nivel adequado ao ritmo dessa expansao, ja atuava no 

sentido de estimular a busca de credito no exterior. Alem disso, a participagao

governo no acesso dessas empresas ao mercado interne de credito.

Tambem a maior estabilizagao cambial, promovida pela politica de 

minidesvalorizagbes cambiais, embora nao tivesse sido implementada com esse

investimentos foi financiada por emprestimos e financiamentos externos, tanto 

devido a magnitude do capital necessario como pela restrigao imposta pelo

Vale ressaltar que nos penodos em que o governo adotava medidas para 

inibir a busca de recursos ou seu ingresso, tambem manipulava as condigbes 

de retorno e risco. Assim, os depbsitos compulsbrios permanentes, utilizados no

4 Quanto mais esteivel a taxa de cambio real, tanto menor o risco de desvalorizagdes 
elevarem o custo das captagdes. Quando as regras de corregao do cambio sao conhecidas, o 
mercado tern maior seguranga em suas avaliagoes do custo das operagdes, reduzindo-se, 
dessa forma, a percepgao do risco da transagao. A expectativa de desvalorizagao eleva o custo 
das operagbes realizadas em moeda estrangeira, desestimulando os tomadores a realiz^-las.

objetivo, colaborava no sentido de reduzir o risco da captagao de credito.4

Essas medidas foram bem-sucedidas na criagao de condigbes que 

incentivavam o influx© de capitals de credito, usufruindo a elevada sensibilidade 

desses recursos ao crescimento da produgao interna, ao custo interno dos

que arcava com o custo da variagao cambial e do diferencial dos juros.

Alguns dos efeitos do programa de desenvolvimento economico, 

entretanto, por si sbs incentivavam a captagao de credito externo. Nesse 

sentido, o acelerado crescimento da economia, dada a insuficiencia de
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inicio da decada de 70 e em 79, elevavam o risco e o custo das operagdes, ja

(tabelas 5.3)

nao sao comprometidos com programas de governo ou transagdes comerciais.

recursos, com a credibilidade do pais e das empresas tomadoras. Isso porque 

os emprestimos respondem mais intensamente as condigoes do mercado 

internacional e as caractensticas do tomador do que os financiamentos, pois

O recebimento bruto de credito de medio e longo prazos elevou-se, de 

USS 4,7 bilhoes em 1970, para USS 24,7 bilhoes, em 1978, e USS 21,9 bilhoes, 

em 1981, um influxo medio anual de USS 15,2 bilhoes entre 1970 e 1982

enquanto os depbsitos compulsdrios transitbrios retardavam o ingresso dos 

capitals, mas nao oneravam os devedores. Todas essas medidas afetavam as

5 Denominam-se emprestimos privacies as captagoes amparadas pela Lei n2 4131/62, 
quando o tomador final dos recursos vai buscA-los diretamente no exterior, e pela Resolugao n2 
63/67, quando o tomador final utiliza uma linha de credito externa, captada por um banco no 
pais. Enfatiza-se que a caracteristica privada do credito 6 devida ao cedente e nao ao tomador 
dos recursos, podendo ser utilizada por governos, empresas estatais e iniciativa privada.

A maior parte desses recursos, cerca de 77,3%, era de emprestimos 

privados,5 ou seja, nao tinham destinagao especifica, como os financiamentos, 

que respondiam em media por 22,7% do influxo bruto. Esses financiamentos 

eram constituidos dos recursos dos organismos internacionais, vinculados a 

projetos especificos, e dos creditos das agendas governamentais e de 

supplier’s e buyer's credit, ligados a operagdes comerciais (exportagbes e 

importagoes).

E possivel relacionar a relevancia dos emprestimos no influxo total de

as redugdes nos beneficios fiscais concedidos aumentavam os custos,

condigdes avaliadas pelo captador dos recursos, 

circunstancias adversas aos credores.

nao sendo criadas
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prazos, bastante populares no inicio do seculo, foi marginal na decada de 70,

respondendo por cerca de 3,5% do total dos influxes.7

proporcionais (tabela 5.4).

parcialmente atribuido as limitagoes no sortimento de instrumentos no mercado

Os fluxos de investimentos de portfolio para o pais, nesse periodo, eram 

muito reduzidos. As estatisticas foram desagregadas apenas a partir de 1973 e 

indicam que entre esse ano e 1976 os ingressos brutos representavam, em 

media,

credito, incentivando o governo brasileiro a intensificar a utilizagao de medidas 

de estimulo .

80, a menor liquidez do mercado financeiro internacional e a elevagao das taxas 

de juros tornaram o contexto externo crescentemente adverso aos tomadores de

no mercado financeiro internacional, ao longo da decada de 70, e pelo 

relativamente reduzido custo desses recursos. Ao final da 1979 e inicio dos anos

As condigdes internas da economia brasileira e as politicas de atragao de 

capitals de credito foram favorecidas pela elevada disponibilidade de recursos

Nesse periodo, a maior parte dos emprestimos tinha a forma de creditos 

bancarios, amparados pela Lei n9 4131/62 e Resolugao n9 63/67 (tabela 5.3).6 A 

emissao de bonus, notes e outras modalidades de credito de medio e longo

7 Essas modalidades tambem poderiam ser denominadas de emprestimos privados, uma 
vez que os tftulos emitidos sao comercializados nos mercados privados internacionais. No 
entanto, por apresentarem uma sistemAtica de captagao diversa, prescindindo muitas vezes da 
intermediagao banc&ria para captar e repassar recursos, sua analise serd realizada de forma 
individualizada.

O governo buscou atrair esses investimentos autorizando a criagao de 

Sociedades de Investimento para o Capital Estrangeiro, em 1975, o que 

significava criar um acesso desse capital ao mercado nacional. O sucesso da 

medida foi, no entanto, limitado (tabela 5.4). Esse resultado pode ser

6 Essas modalidades de credito estao definidas no item 3 do Anexo I.

12,6% do investimento direto, sendo decrescentes em termos
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de capitals brasileiro e no desenvolvimento precario dos mercados secondaries,

somado a falta de estabilidade nas normas que regulavam esses mercados, que

se traduziam em rentabilidades reduzidas frente ao risco dos investimentos.

Alem desses aspectos, uma serie de restrigoes impostas ao capital de

portfolio que ingressasse, como um periodo minimo de permanencia de tres

anos, repatriagao limitada a 20% por semestre do estoque investido e controles

asobre a composigao das carteiras de aplicagbes, impunham limitagbes

volatilidade e atuagao desses capitals, inibindo seu fluxo.

SAIDASANOS
56,22
28,38 
10,50 
22,85 
21,35 
25,47 
33,82
21,98

9,59
21,56

7,26
6,39

19,27
29,70
34,76
17,12

221,36
69,52 

206,99 
2 219,38 
8 812,18 
17 862,10 
21 766,81

(Em USS Milhoes) 
FLUXO LiQUIDO

519,07 
267,11 
205,55 
317,10 
11,51

- 14,63 
-2,60

- 15,68 
17,45 
19,03 
-4,04 
- 2,67

- 12,50 
10,58 
71,49

212,94 
-61,67 
107,33 
597,61

1 751,03
6 735,11
7 279,50
2 214,90

INGRESSOS | 
575,29 
295,49 
216,06 
339,95 
32,86 
10,84 
31,22 

6,30 
27,04 
40,60
3,21 
3,72 
6,77

40,28 
106,25 
230,06 
159,69 
176,85 
804,61 

3 970,41 
15 547,29 
25 141,60 
23 981,71

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

______1995
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Banco Central do Brasil. Departamento 

Econdmico, Balango de Paqamentos (11.10.95 e 30.8.96). 
1/ Dados atualizados para 1994 pelo IPA-GERAL dos Estados Unidos.

TABELA 5.4 - FLUXOS DE CAPITAL DE PORTFOLIO 1/ PARA O BRASIL, 1973-95
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controls sobre a oferta de moeda.

8 Proporgao media entre 1973 e 1982, pois as estatisticas desagregadas sao disponiveis 
apenas a partir de 1973.

A opgao do governo pela atragao mais intensa de capital de credito se 

refletiu na composigao do movimento total de capitals estrangeiros para o Brasil. 

A preponderant dos emprestimos e financiamentos pode ser percebida pela 

sua maior representatividade frente ao produto interne bruto e ao investimento 

interne bruto do pais, comparativamente a correspondente representatividade 

dos investimentos estrangeiros diretos e de portfolio. Assim, enquanto os 

ingressos brutos de capitals de credito corresponderam a cerca de 5,6% do 

produto interne bruto e a 24,4% do investimento interno bruto, entre 1970 e 

1982, os investimentos externos representavam, respectivamente, 1,1% e 4,8%, 

e os capitals de portfolio,8 0,05% e 0,20%.

Um efeito da politica de atragao de capitals de credito foi a expansao da 

divida externa registrada total a taxa media anual de 14,1%, entre 1970 e 1982, 

elevando-se de USS 17,3 bilhoes para US$ 84,6 bilhoes em 1982.

Nesse mesmo periodo o estoque do capital dos investidores estrangeiros 

elevou-se em USS 34,3 bilhoes, o que representa uma taxa media anual de 

crescimento de 11,6%, atingindo USS 46,9 bilhoes em 1982.

A consistencia da politica relativa aos capitals externos era subordinada 

as metas para a economia interna. Ou seja, embora a absorgao de poupanga 

externa fosse desejada e estimulada, em alguns mementos era dificultada pela 

imposigao de medidas que tinham por objetivo o equilibrio interno.

Essa postura e clara na busca por atrair capitals de portfolio. Embora 

fossem implementadas medidas de incentivo ao recebimento desses recursos, a 

tentative de controlar a composigao das carteiras dos investidores externos e 

determinar o periodo de permanencia desses recursos no pais, criavam 

obstaculos ao influxo. Essas tentativas eram realizadas com o intuito de manter o
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capitals de credit© a os

externos sobre a oferta de moeda.

A desvalorizagao cambial acelerada e a maxidesvalorizagao, ambas em

1979, tinham por objetivo colaborar no equilibrio da balanga comercial e, dessa

forma, reduzir a pressao sobre a necessidade de captagao de capitais externos.

No entanto, elevando o risco cambial, essas medidas inibiram principalmente os

investimentos de portfolio e o credito.

credito reduziu-se de US$ 5,2 bilhoes no ultimo trimestre de 1979 para USS 3

bilhoes no primeiro de 1980.

No caso especifico do capital de credito, o governo procurou compensar 

o efeito da elevagao do risco de captagao, decorrente do aumento da variancia 

da taxa de cambio, e do custo efetivo por meio de redugoes e isengoes do 

imposto de renda sobre juros e encargos, pela imposigao de depositos 

compulsorios transitorios e pela pressao sobre as empresas do setor publico 

para que captassem recursos externos.10 Ainda assim, o influxo de capitais de

10 Alem de induzir as empresas do setor publico a captarem extemamente, por meio da 
restrigao de seu acesso ao mercado financeiro nacional (Lundberg, 1985), entre junho de 1979 e 
dezembro do ano seguinte, o governo limitou a expansao das operagdes dos bancos com 
moeda nacional, diminuindo dessa forma a disponibilidade de capitais tambem ao setor privado. 
As taxas de juros praticadas intemamente nao refletem essa limitagao da oferta de credito 
porque os bancos foram obrigados a aplicar urn redutor de 10% sobre as taxas cobradas em 
setembro de 1979, tendo sido liberadas apenas em novembro de 1980.

9 Detalhamento da sistemdtica e periodos de vigencia dos depositos compulsbrios 
permanentes e transitorios, assim como dos depdsitos voluntaries podem ser encontrados no 
item 3.3 do Anexo I.

No que toca ao fluxo de credito, depdsitos compulsorios permanentes9

transitorios. Essa exigencia retardava o

foram exigidos em momentos em que os ingressos de recursos externos 

ameagavam a execugao da politica monetaria, sendo bem-sucedidos em inibir a 

captagao. Outra medida que demonstra o condicionamento da atragao de 

politica interna foram os depositos compulsorios 

impacto do ingresso de capitais
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As tentativas do governo de influenciar no prazo de permanencia dos

capitals de credito no pais eram realizadas reduzindo o custo das operaqdes

que fossem Essasmaiores. medidascontratadas foramcom prazos

relativamente bem-sucedidas em estender o prazo dos emprestimos, entretanto,

nao conseguiram elevar o prazo medio total da divida externa ate 1982 (Tabela

5.5).

ANOS

TABELA 5.5 - PRAZO MEDIO DAS OPERAQOES DE EMPRESTIMOS 
EM MOEDA E DOS SALDOS DA DfVIDA EXTERNA 
REGISTRADA, 1971-94.

PRAZO MEDIO TOTAL
DOS NOVOS INGRESSOS 
DE EMPRESTIMOS

8,1
7.0
6,9
6,2
8,3

8,0 
6,2 
5,9 
5,7 
7.1

10,3 
9,0 
8,2 
8,1 
6,0
8,7 
9.5

(Em Anos) 
MEDIA DOS SALDOS 
EXISTENTES DE DIVIDA 
EXTERNA REGISTRADA 

4.8 
4,2 
5,0 
5,5 
5,3 
4,8 
4,3 
4,4 
4,8 
5,0 
4,9 
4,8 
4,6 
4,5 
4,5 
4,3 
5,3 
6,7

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

______1994
FONTE: Banco Central do Brasil, Boletim Especial, Series Histdricas do

Setor Externo- 1971-1985, vol. 24, n2 1, jan. 1988;
_______Suplemento Estatlstico, vol. 29, n9 4-5-6, abr., mai. e jun.

1993, e vol. 32, r^S, mar. 1996.
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de juros e amortizagoes sendo predeterminados, nao estao vinculados ao

do periodo de

implicam a

contratagao de novos creditos para o seu pagamento.

Tendo em vista o prazo medio de 4,8 anos dos saldos de dfvida externa

registrada entre 1971 e 1982, e os investimentos em infra-estrutura e no

anterior.0,65% dosuperarem ano

desses recursos.

retorno.

A opgao pela atragao mais intensa de capitais de credito induziu a •

A questao do prazo das operagdes de credito esta diretamente vinculada 

ao crescimento auto-sustentado da dfvida externa. Isso porque os pagamentos

O bom desempenho da economia operou como instrumento de atragao dos 

investimentos estrangeiros diretos, em conjunto com a elevagao da taxa de

adogao de medidas que efetivamente resultaram em um influxo maior desses 

recursos. Nesse sentido, a sensibilidade desse capital ao maior crescimento da

Em linhas gerais, do exposto e possivel concluir que as politicas 

economicas de estfmulo ao influxo de capitais externos entre 1970 e 1982 foram 

bem-sucedidas e adequadas as sensibilidade de cada modalidade de capital.

auto-sustentado que a dfvida externa registrada assumiu.11

O prazo de permanencia dos investimentos diretos nao constituiu objeto 

de politicas econdmicas, o que pode ser atribuido ao fato das repatriagoes nao 

Esse

11 Esse aspecto diz respeito principalmente ao endividamento publico, que passou a 
constituir a maior parte da dfvida externa registrada total.

do estoque desse capital 

comportamento confirma a expectativa de penodos de permanencia longos

retorno do empreendimento que recebeu os recursos. Assim, caso essas 

maturagao dos 

necessidade da

desenvolvimento de setores do parque produtivo nacional nesses anos, 

constata-se a incompatibilidade entre os prazos e conclui-se sobre o carater

remessas devam ser realizadas antes

investimentos em que foram empregados,
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constituigao de reservas, nao havendo redugao ao estimulo a captagao quando

este estoque se elevava.

No caso especifico dos capitals de portfolio, o interesse do govern© em

mantivessem suas caractensticas. Ou seja: pode-se atribuir a tentativa do

govern© de descaracterizar o investimento de portfolio, enquanto capital

potencialmente volatil, uma das principals razoes de seu reduzido influxo.

PADRAOPERIODO5.2 DEO IMPASSE NOODE A 1989:1983

FINANCIAMENTO

Nos primeiros anos da decada de 80 o govern© ainda persistiu com a

politica de estimular a captagao de creditos externos, nao obstante seu custo

crescente devido a continua elevagao das taxas de juros internacionais. Para

tanto, ora aumentava o custo dos recursos internes, ora controlava a oferta de

credit© domestic©.

O fechamento do mercado financeiro internacional a demanda de

economia brasileira, comparativamente a dos paises industrializados, estimulou 

o influxo, mas o governo concentrou-se nos instrumentos de incentivo que 

utilizavam a sensibilidade ao custo interno dos recursos, envolvendo as taxas de

12 Neste ano, a Guerra das Malvinas e a declaragao de moratdria da Poldnia promoveram 
instabilidade em nlvel internacional. A inadimplencia de devedores da America Latina gerou uma 
crise no sistema financeiro internacional, provocando um estrangulamento dos fluxos. A 
moratdria mexicana exacerbou fortemente esse comportamento. Houve, entao, o "fechamento" 
do mercado financeiro internacional aos paises dessa regiao, o que, somado ao insucesso da 
tentativa de criagao de um fundo de socorro aos paises ligados ao FMI (decidido na reuniao do

juros domesticas e a tributagao, e a avaliagao do risco, do devedor e do credor. 

0 cuidado com a percepgao de risco do credor pode ser inferido pela

atrai-lo nao era suficientemente forte para permitir que esses recursos

recursos dos paises em desenvolvimento, ocorrido ao final de 1982,12
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governo, no inicio de 1983, determinou a centralizagao cambial e interrompeu

unilateralmente as remessas de pagamentos de juros e amortizagoes a bancos

sua reavaliagao do risco do pais. Essa atitude, em um momenta em que a

US$ 9,9 bilboes em

representando uma queda de 43,5% no movimento desses capital's. Excluindo-

se os repasses, que eram os emprestimos, a tomadores residentes, de parte

dos pagamentos depositados no Banco Central e de parte dos creditos

recebidos pelo pais no ambito dos acordos de renegociagao da divida externa,

a contragao do influx© alcangou 60,6%, uma vez que os ingressos autonomos

foram de USS 6,9 bilhoes (tabelas 5.3 e 5.6).

determinou o estancamento da politica de crescimento com endividamento 

adotada pelo Brasil. A deterioragao da capacidade de captagao de credito 

extern© reduziu as reserves brasileiras de divisas a um patamar minimo,13 e o

A decisao pela suspensao declarada desses pagamentos externos 

representou a concretizagao do risco de soberania para os credores, induzindo

disponibilidade de recursos internacionais para credito estava contraida e as 

taxas de juros externas elevadas, inibiu ainda mais fortemente o movimento

FMI de Toronto) em setembro de 1982, provocou grandes dificuldades para o cumprimento das 
obrigagoes externas brasileiras.

13 Em valores de 1994, as reservas ao final de 1982 atingiam USS 4,7 bilhoes, equivalentes 
a 2,5 meses de importances.

14 Essa interrupgao nas remessas constituiu uma retengao dos pagamentos realizados pelos 
devedores, que passaram a ser mantidos em contas-depdsito junto ao Banco Central, em nome 
dos credores. Detalhamento dos credores afetados e da suspensao de remessas executada 
pelo governo pode ser encontrada no item 3.6 do Anexo I.

credores privados estrangeiros e ao Clube de Paris.14

desses capitals ao pais.

O influxo bruto de creditos de medio e longo prazos, que em 1982 havia 

atingido US$ 17,5 bilhoes, reduziu-se a US$ 9,9 bilhoes em 1983,
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ocorridas em 1987 e em 1989.

voluntaries a diversas modalidades de financiamento.15

expansao do produto interne brute tenha atingido niveis semelhantes a alguns

15 Ver item 3.3 do Anexo I.

Embora a politica de atragao de credito externo tivesse se concentrado 

na renegociagao da divida externa, o governo procurou estimular a captagao

brasileira tenha se alterado e que nao era hostil

recursos, a interrupgao dos pagamentos provocou uma alteragao significative 

quanto a credibilidade do pais na percepgao dos credores. A reconstrugao 

dessa credibilidade foi abalada pelas interrupgoes unilaterais nos pagamentos

No entanto, se a politica de elevadas das taxas internas de juros 

encorajava a captagao de credito externo, o crescimento irregular da economia 

domestica e as altas taxas de inflagao inibiam essa busca.

O crescimento economic©, ao qual o capital de credito mostrou-se 

significativamente sensivel, foi descontinuo. Embora entre 1984 e 1986 a

desses recursos tambem atraves da manutengao de custos elevados para os 

creditos internes (tabela 5.6) e da extensao do beneficio dos depositos

Nesse contexto, o governo buscou substituir parte do influx© de capitals 

pela geragao de um hiato de recursos que contribuisse com o equacionamento 

do balango de pagamentos. Concomitantemente buscava recursos junto a

procurava iniciar negociagdes com credores externos.

A negociagao dessa divida e o restabelecimento do fluxo normal de 

pagamento aos credores externos aparentemente constituiam as condigoes 

basicas para a recuperagao do acesso do pais aos recursos externos de 

credito, especialmente na forma em que essa captagao se dava no periodo.

Important© ressaltar que embora nao haja indicios de que a otica do 

governo quanto a relevancia do capital externo para o crescimento da economia 

ao recebimento desses

organismos internacionais, cujos pagamentos nao foram interrompidos, e
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Os incentives ao recebimento de creditos externos nao foram suficientes

entre 1983 e 1989, nota-se uma redupao de 4,4%, enquanto o recebimento de 

emprestimos diminuiu mais acentuadamente, cerca de 66,7%. Com efeito, os 

financiamentos que no periodo anterior representavam menos de um terpo dos

0 estimulo da redupao da aliquota fiscal foi mantido ate meados de 1985, 

sendo entao suspense. Essa medida nao implicou, contudo, a contrapao dos 

fluxos autbnomos, indicando uma menor relevancia desse fator de custo no 

periodo.

anos da decada de 70, o crescimento medio entre 1983 e 1989 foi de 3,4%, 

significativamente inferior a 7,1% a.a. do periodo anterior.

A acelerapao do processo inflacionario e a insuficiencia de poupanpa 

interna, entretanto, dificultavam a implementapao de medidas de indupao ao 

crescimento economico por meio do estimulo a demanda, devendo esse 

objetivo ser perseguido pelo incentive a expansao da oferta. Essa alternativa, 

contudo, era dificultada pelas elevadas taxas de juros internas, que por sua vez 

deveriam encorajar o influxo de capitals de credito.

Ressalta-se que a estimapao empirica indicou que os programas 

antiinflacionarios de 1986 e de 1987 tiveram um efeito positive sobre a captapao 

de emprestimos e financiamentos externos.

para que o influxo autonomo desses recursos tivesse magnitude compativel com 

os pagamentos de juros e amortizapoes realizados. Enquanto o influxo bruto foi 

da ordem de USS 7,2 bilhbes anuais medios, entre 1983 e 1989, os pagamentos 

efetivos de amortizapoes e de juros foram, respectivamente, USS 4,4 bilhbes e 

USS 12,3 bilhbes em media ao ano (tabela 5.3).

A elevada perceppao do risco do credito, traduzida na baixa 

credibilidade no pais, pode ser inferida a partir da maior contrapao nos fluxos de 

emprestimos, relativamente a dos financiamentos. Quando se compara o 

ingresso bruto medio de financiamentos entre 1970 e 1982, com o fluxo medio
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dessesinvestimentos diretos. ao

deve ter

avaliagao do risco era menos negativa.

A politica de controle do crescimento econdmico, adotada para permitir 

as transferencias ao exterior exigidas pelo endividamento externo e limitar a 

aceleragao da inflagao, deve ter exercido influencia tambem sobre o fluxo de 

fluxosestrangeiros 

desempenho da economia sugere que a trajetoria irregular dessa variavel 

desestimulou seu fluxo para o pais.

Adicionalmente, apesar de esses capitals nao terem sido diretamente 

atingidos pela centralizagao cambial e pela suspensao das remessas de 

pagamentos, a possibilidade da interrupgao nas remessas dos lucros e 

dividendos e das repatriagoes deve ter exercido influencia sobre as 

expectativas dos investidores.

A manutengao de taxas de retorno internas elevadas, a retomada do 

crescimento das economies desenvolvidas e a redugao das taxas de retorno 

internacionais compensaram parcialmente a redugao nas taxas de crescimento 

da produgao nacional como fatores de estimulo aos fluxos de investimento 

direto. Entretanto, esse movimento so apresentou magnitude semelhante aos da 

decada de 70, quando o Programa Brasileiro de Conversao de Divida Externa 

em Investimento foi implementado, em 1988 (tabela5.1).

fluxos de credito, passaram a responder por 45,8% desse movimento (tabela 

5.3).

Importante destacar que a contragao dos financiamentos pode ser 

atribuida aos controles exercidos sobre as importagdes, reduzindo a magnitude 

dos supplier’s e buyer’s credit e dos creditos de agendas governamentais, e ao 

menor crescimento da economia brasileira, que ja nao obtinha recursos junto as 

instituigoes multilaterais para o financiamento de projetos de desenvolvimento.

Ressalta-se tambem que cerca de 71,5% dos emprestimos externos 

voluntaries ingressados entre 1983 e 1989, eram creditos intracompanhias, ou 

seja, creditos concedidos entre empresas de um mesmo grupo, quando entao a

A sensibilidade
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criado 1987,Brasileiro masem

Os leiloes foram interrompidos em 1989, com a fixagao de um desagio 

para as conversoes que viessem a ocorrer posteriormente, e o programa foi 

extinto em 1990 com o argumento da renegociagao da divida externa.16

Interessante observar que o fluxo de investimentos diretos sob a forma de 

moeda foi contrafdo enquanto o programa de conversoes estava em vigor, 

repetindo a trajetdria verificada em 1983 e 1984. Isso aponta para um efeito

no entanto, ainda foi suficiente para estimular essas operagoes.

Ressalta-se, contudo, que o fato de esse programa ter sido criado em um 

momento que o governo novamente suspendera as remessas de pagamentos 

aos credores externos, inclusive das obrigagoes de curto prazo, potencializou 

sua possibilidade de sucesso.

16 A reestruturaQao da dfvida externa no Smbito do Plano Brady implicava a troca dos tftulos 
existentes por outros, havendo a necessidade do levantamento e controle dos estoques 
disponiveis de cada modalidade de obriga^ao.

A polftica de conversoes ja havia apresentado resultados favoraveis, em 

termos de incentive ao recebimento desses capitals, em dois momentos 

anteriormente. Em 1978, quando foi autorizada a conversao em investimentos de 

creditos do proprio investidor, e em 1982, quando foi permitida a conversao, 

pelo valor de face, de titulos de credito adquiridos no mercado secundario. A 

aquisigao de tftulos de credito de terceiros, em um periodo em que o governo 

brasileiro havia suspense as remessas de pagamentos ao exterior, podia ser 

realizada com um desagio expressivo. A posterior conversao desses ativos pelo 

valor de face resultava em um ganho expressivo para os investidores, elevando 

a taxa de retorno dos investimentos. Esse resultado estimulava a substituigao do 

investimento sob a forma de moeda pelas conversoes de creditos.

No Programa Brasileiro de Conversao, 

implementado com maior vigor em 1988, essa vantagem da conversao ainda 

existia, mas era dividida com o governo, uma vez que o valor recebido pelos 

investidores na conversao era determinado por um leilao. A vantagem oferecida,
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para indicar sua sensibilidade a esse estimulo.

promover um influxo expressive de recursos.

A polftica de atragao de investimentos de portfolio buscou elevar a taxa 

de retorno e ampliar o acessos dos investidores externos ao mercado nacional, 

mediante a isengao fiscal dos ganhos de capital e a criagao de novos 

instrumentos de captagao desses recursos externos para aplicagao no pals. 

Essas medidas exerceram um efeito positivo sobre a atratividade do pals, 

elevando expressivamente o influxo desses recursos a partir de 1987 (tabela 

5.4). Entretanto, a magnitude relativa desse movimento, comparativamente as 

demais modalidades de capital internacional, era ainda reduzida.

se elevado entre 1983 e 1989, os reinvestimentos diminulram. Essa contragao 

ocorreu mais fortemente apos a tributagao desses reinvestimentos em 1988. A 

eliminagao desse tribute no inlcio de 1989 nao reverteu, porem, a trajetoria de

A menor atragao dos investimentos diretos exercida pelo pals nesse 

periodo pode ser percebida tambem pela contragao na parcela dos lucres e 

dividendos reinvestidos, 31%. Embora o valor absolute medio dos retornos tenha

queda desses investimentos.

O incentive concedido ao afluxo de investimentos diretos por meio do

substituigao e nao apenas de complementagao, como se desejava. Essa 

constatagao nao valida, porem, o argumento de que essa polltica nao incentiva 

os investimentos, pois estes teriam sido realizados sob a forma de moeda. A 

alteragao na magnitude dos investimentos novos e suficientemente significativa

programa de conversoes, foi muito limitado diante da necessidade de recursos 

externos que o pals apresentava. Ja os estlmulos nao especlficos, 

representados pelo incentive as exportagbes e protegao do mercado interne, 

refletiam-se nas expectativas da taxa de retorno, mas nao foram suficientes para
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equilibrio da economia interna dificultavam a utilizapao das sensibilidades dos

capitals de investimento direto e de portfolio para sua atrapao.

5.3 O PERIODO DE 1990 A 1995: A EMERGENCI A DO CAPITAL DE PORTFOLIO

O programa antiinflacionario implementado pelo governo, que assumiu

em 1990, nao foi bem-sucedido, mas algumas iniciativas foram mantidas

parcialmente os juros do setor publico, assim como as remessas relativas a

parte das amortizapoes.

pagamentos externos elevou uma barreira ao retorno do pais ao mercado 

financeiro internacional de creditos bancarios, enquanto as dificuldades no

protecionistas e o programa de desestatizapao. Essas politicas buscavam 

reduzir a intervenpao e a presenpa do Estado na economia, procurando 

incentivar uma maior participapao dos setores privados nacional e extern©.

A existencia de uma parcela da divida externa nao paga e nao negociada

As evidencias apresentadas sugerem que nao houve, ate o final da 

decada de 80, uma decisao firme do governo de alterar a composipao dos 

capitals estrangeiros que financiavam a economia brasileira, o que nao 

colaborava com a substituipao do padrao de financiamento baseado no credito.

As politicas adotadas dao indicapoes de algum interesse, por parte do

aparentemente procurando demonstrar boa vontade nas negociapdes, a partir 

de 1991 foram liberados os pagamentos de juros do setor privado e

a liberalizapao cambial,

governo, pelas outras modalidades de capital, nao obstante a atenpao 

dispensada ao credito ainda fosse preponderante. Entretanto, a interruppao nos

posteriormente, como a redupao das barreiras

Nesse sentido,

continuava sendo um obstaculo ao acesso do pais ao mercado financeiro 

internacional, principalmente ao de creditos bancarios.
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porte, reconhecidas no mercado internacional.

Em 1991 novo estimulo

exterior. Estendeu-se as notes,

17 A primeira empresa a retomar a emissao desses ativos foi a Petrobras, em 1991. O ultimo 
langamento de titulos dessa natureza havia ocorrido em 1982.

foi concedido a emissao de obrigagbes no 

aos bonus e aos certificados de depbsitos a 

pelos commercial papers, quando os titulosisengao tributaria ja usufruida

possuiam prazos maiores que um minimo fixado pelo governo. Dessa maneira 

incentivava-se a captagao ao mesmo tempo em que se procurava gradualmente 

alongar o perfil da divida externa.

Essas medidas foram bem-sucedidas em ampliar o fluxo de capitals de 

credito ao pais, elevando os valores dos emprestimos, que a partir de 1991 

voltaram a constituir a maior parte desses fluxos, como ocorrera na decada de

No entanto, outras medidas foram adotadas para incentivar a retomada 

dos fluxos de capitals de credito ao pals. Nesse sentido autorizou-se que os 

bancos emitissem commercial paper no exterior para captar recursos e repassa- 

los internamente. Esse titulo tradicionalmente nao e emitido por instituigao 

bancaria, mas foi uma forma encontrada para viabilizar o acesso ao mercado 

financeiro externo, na epoca com grande liquidez, sem utilizar o credito bancario 

internacional, cujas portas estavam fechadas aos tomadores brasileiros.

Alem disso, o governo induziu a que empresas do setor publico emitissem 

bonus no exterior, abrindo caminho para as empresas do segmento privado.17 

Os titulos anteriormente langados nao sofreram interrupgbes em seus 

pagamentos, de modo que seus detentores nao foram diretamente afetados 

pelas interrupgbes nas remessas ocorridas na decada de 80. Adicionalmente, a 

taxa de retorno oferecida eram elevadas. Os primeiros langamentos desses 

titulos pelas empresas do setor publico decorria da influencia que o governo 

exercia sobre sua gestao, da necessidade do pagamento de taxas de 

remuneragao elevadas e tambem do fato de constituirem empresas de grande
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70. Chama a atengao mudanga na constituigao desses capitais. Sea
anteriormente prevalecia o credito bancario, em 1991, 75,5% dos emprestimos

autonomos foram captados por meio de emissao de bonus e commercial paper,

sendo os emprestimos amparados na Lei n2 4131/62 e Resolupao n2 63/67

Essa alteragao no perfil da captapao de

credito no exterior e acentuada ate 1995, quando ganham importancia as

emissoes de notes e securities.

TABELA 5.7 - INGRESSOS DE CAPITAIS DE CREDITO17, POR MODALIDADE, 1990-95.

18 Embora a captapao atraves de emissao de titulos no exterior tambem seja amparada 
pela Lei n2 4131/62 e Resolupao n2 63/67, que constituem a legislapao basica das operapdes de 
crddito, os procedimentos para a obtenpao desses capitais e diversa, dal utilizar-se outra 
denominapao. As operapdes denominadas ‘Lei n2 4131/62* indicavam que tomadores finals 
residentes no Brasil buscavam credito diretamente junto a bancos ou empresas no exterior. Ja as 
operapdes chamadas "Resolupao n2 63/67“ apontavam captapoes de linhas de credito por 
bancos instalados no Brasil, que eram repassadas intemamente. A mudanpa na natureza das 
captapoes atraves de titulos e que estes passam a ser emitidos e negociados em mercados e 
nao buscados junto a bancos, principals fomecedores de recursos nas decadas anteriores. As 
emissoes privadas, quando todo o lanpamento e adquirido por um unico credor, tambdm 
ocorrem, mas sao compreendidos como semelhantes as emissoes publicas no que tange a sua 
natureza.

19901 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

267,29 
964,14 

2 781,91 
1 652,84 
5 398,89

1992
1 293,97
1 016,96
1 902,40

0,00
901,30

8 167,78
1 665,51

31,40
9 864,69

1993
852,62
509,29

6 999,80
705,45

1 086,12
11 008,88
1 463,85

20,82
12 493,55

588,63
1 765,04
8 335.61
480,05

1 099.80
13 996,83
3 391,63

0,00
17 388.43

1991 
2 000,68
1 154,68

0,00 
0,00 

320,18 
4 181.48
2 212,71 
550,29

6 944,48

_____ (Em USS Milhdes) 
1994| 1995

353,55 
203,31 

6 971,74 
273,97 
634,56 

10 483,90 
2 400,53 

1.81 
12 886,54

menos significativos (tabela 5.7).18

MODALIDADES___________

COMMERCIAL PAPER 
BONUS 
NOTES * 

SECURITIES

INTERCOMPANY LOANS

EMPRESTIMOS AUTONOMOS 
FINANCIAMENTOS 
REPASSES
CREDITO TOTAL a__________________________________________________

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Banco Central do Brasil. Departamento Econfimico. Bal^ngo de Paqamentos,

(11.10.95 e 30.8.96).

Valores constantes de 1994, atualizados pelo IPA-Geral dos Estados Unidos.
® Em 1992 os valores ingressados via notes e securitizagPes estao agregados.
* Inclui repasses

NOTA: Os commercial paper, bdnus, notes, securities e intercompany loans nao representam os emprestimos autdnomos 
totals.
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retorno oferecida e ao risco.

O influxo medio anual bruto de credito autonomo de medio e longo

especialmente sensivel.

Important© notar que o movimento de capitais de credito ao pais eleva-se 

antes do aumento das taxas de crescimento da economia, o que sugere que 

tenha sido provocado utilizando-se essencialmente sua sensibilidade a taxa de

prazos, entre 1993 e 1995, foi 114% maior que o ocorrido entre 1990 e 1992 e 

266,8% superior ao de 1983 a 1989. Esses valores indicam que o pais voltou a 

ter acesso ao mercado financeiro internacional e que as medidas de estimulo a 

captagao de recursos externos podem ser consideradas bem-sucedidas.

Os incentivos concedidos aos investimentos estrangeiros diretos, nos 

primeiros anos da decada de 90, foram menos intensos que ao capital de 

credito, talvez por isso a magnitude do fluxo desse capital ao pais s6 apresentou 

uma alteragao significativa de tendencia a partir de 1993.

A autorizagao concedida aos investidores estrangeiros para participar na 

privatizagao de empresas de propriedade do governo e a extingao do imposto 

suplementar de renda aparentemente compensaram o fraco desempenho da 

economia brasileira entre 1990 e 1992, desempenho ao qual esse capital 6

As condigoes favoraveis ao recebimento de capitais de credito se 

ampliam em 1992, quando o governo e os credores externos chegam a um 

acordo sobre a estrutura da renegociagao da divida externa, cujo acordo final 

foi assinado em 1993. Tambem a manutengao das taxas de juros internas 

elevadas e positivas, enquanto as taxas de juros internacionais eram reduzidas 

e em alguns anos declinantes, devia estimular o movimento desses capitais ao 

pais.

O crescimento economic© a taxas positivas e significativas, a partir de 

1993 e a estabilidade dos pregos e do cambio, apds 1994, tambem atuavam 

como fatores de atragao desses recursos, tendo em vista a expressiva 

sensibilidade demonstrada a esses fatores.
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Os investimentos estrangeiros diretos totais triplicaram entre 1993 e 1995, 

podendo-se atribuir essa expansao a sua sensibilidade ao crescimento

Embora os investimentos diretos em moeda tenham se elevado, essas 

medidas nao promoveram um influxo macigo de recursos. Isso ja devia ser 

esperado, pois tratava-se basicamente de medidas sinalizadoras do interesse 

do governo nesses recursos, mas que nao afetavam, no curto prazo, as taxas de 

retorno ou

essa expansao 

economico, as condigbes de elevagao nas taxas de retorno e a redugao do 

risco. As repatriagoes e as remessas de lucres e dividendos, no entanto, 

tambem foram expressivamente aumentadas. Esses fluxos de saida sugerem 

que ainda prevalecia um nivel elevado de incertezas relativamente a economia 

brasileira, uma vez que as mudangas nao estavam consolidadas. Essa 

conclusao pode, entretanto, ser contestada diante do grande influxo de recursos 

novos. Essa fato, porem, reforga a hipbtese do clima de incertezas que produz

pregos, e estimulou a elevagao da taxa de retorno, pelo crescimento do 

mercado consumidor como resultado da incorporagao de proporgao expressiva 

da populagao de baixa renda, constituindo um fator de atragao dos 

investimentos externos.

o risco dos investimentos. Isso porque a participagao nas 

privatizagbes era limitada e com restrigoes ao prazo de permanencia, enquanto 

a extingao do impost© suplementar de renda representava a eliminagao de um 

obstaculo que poucos enfrentavam e que podia ser evitado atraves da 

transferencia de lucros por outros mecanismos.

Estimulos mais efetivos ao influxo desses investimentos estrangeiros 

foram a redugao na aliquota do imposto de renda sobre as remessas de lucros e 

dividendos aos investidores estrangeiros em 1991, que elevava a taxa de 

retorno dos investimentos realizados a partir daquela data, e a estabilizagao da 

economia, a partir de 1994.

O programa de estabilizagao diminuiu o risco dos investimentos, a 

medida que manteve a estabilidade cambial e promoveu a estabilizagao dos
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apropriadamente como a redupao de barreiras ao influxo.

expectativas divergentes entre os investidores que ja estao instalados na 

economia e os que decidem faze-lo.

Vale ressaltar que embora as repatriapoes tenham aumentado em valor, 

sua dimensao relativamente ao estoque desse capital no pais ainda e inferior a 

1%. Essa reduzida proporpao leva a confirmapao da hipbtese da reduzida 

volatilidade desse capital.

Interessante notar que, com o processo de abertura da economia e sua 

exposipao a concorrencia internacional, notadamente a partir de 1990, houve

externos diretos a esses aspectos e estimulado seu influxo.

Ressalta-se, porem, que as redupbes nas aliquotas e a participapao nas 

capital externo

estrangeira no transporte maritime de cabotagem.

Essas medidas nas se traduzem, porem, em um programa de atrapao de 

capital externo de investimento direto, podendo ser compreendidas mais

privatizapoes, promover a estabilizapao dos prepos 

crescimento da economia tenham usufruido a sensibilidade dos investimentos

e o

privatizapoes constituem medidas que procuram dar ao 

tratamento semelhante ao recebido pelo nacional. Coerente com essa postura, 

em 1995 foram aprovadas emendas constitucionais que extinguiram a distinpao 

entre empresa de capital nacional e empresa nacional e o veto a participapao

atingir 30% dos influxos novos no quarto trimestre de 1987.

Diante do exposto, e possivel concluir que as medidas adotadas pelo 

governo no sentido de reduzir a carga tributaria, autorizar a participapao nas 

e do cambio

uma simplificapao e redupao dos custos das importapbes, o que promoveu uma 

contrapao nos investimentos diretos sob a forma de bens. Com as barreiras e 

limitapoes impostas as aquisipoes externas ao longo dos anos 80, essa 

modalidade de investimento havia aumentado expressivamente, chegando a
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ampliado pela autorizapao para a criapao de Carteiras de Valores Mobiliarios a

serem mantidos no pais por investidores Institucionais, cujo portfolio no exterior

19 O crescimento do portfolio desses investidores pode ser inferido pelo valor dos ativos dos 
investidores institucionais dos Estados Unidos, Canadd, Japao, Alemanha e Reino Unido, que 
passou de USS 9,0 bilhoes, em 1990, para mais de USS 13,0 trilhoes em 1993 (International 
Monetary Fund, International Capital Markets: Developments, Prospects, and Policy Issues 
(Washington: I MF, 1995).

A transformapao mais significativa foi a do influx© de investimentos de 

portfolio. De magnitude desprezivel ate 1990, a partir de 1991 expandiu-se a 

umataxa media de 245,30% a.a. ate 1994, mantendo-se estavel em 1995.

Os incentives concedidos na decada de 90 seguiram essa tendencia, 

mas enfatizando a elevapao das taxas de retorno.

Em 1991 o acesso desses recursos aos ativos do mercado nacional foi

21 Autorizou a constituipao de 'Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro* e "Fundos de 
Conversao - Capital Estrangeiro", al6m de permitir a diversificapao das operapdes.

20 O Anexo V a Resolupao n2 1289/87 foi criado atraves da Resolupao n2 1848, de 31.07.91, 
e permitia o investimento pelos mecanismos de ADRs - American Depositary Receipts - e IDRs - 
International Depositary Receipts-. Em maio de 1992, nova redapao foi dada ao anexo, 
extinguindo os ADRs e IDRs e normatizando os DRs - Depositary Receipts. Estes recibos de 
depdsitos constituem certificados representatives de apdes ou outros valores mobiliarios que 
representam direitos de apdes, emitidos no exterior por instituipao depositAria, com lastro em 
valores mobiliarios depositados em custddia especffica no Brasil.

empresas brasileiras pelo mecanismo de Depositary Receipts (DR’s).20

Nos anos seguintes, o aumento do rol das alternatives de acesso ao 

mercado interno prosseguiu,21 enquanto era alargado o espectro de ativos, que 

esses investidores estrangeiros poderiam adquirir e de operapoes que podiam

era crescente,19 e por meio da autorizapao de investimentos em apdes de

Os estimulos a atrapao dos investimentos de portfolio em 1987 foram no 

sentido de criar novos mecanismos de acesso ao mercado de capitals 

brasileiro, reduzir a carga tributaria e aumentar a liberdade na movimentapao 

dos capitals, o que se traduz, respectivamente, em aumento da taxa de retorno 

e redupao do risco.
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taxas de jurosConcomitantemente,

ultimo trimestre do mesmo ano.

Adicionalmente, o tratamento fiscal dispensado a esse capital e mais

lucres e dividendos.

redugao do risco do investimento no pais.

Diante da elevada sensibilidade desses recursos ao diferencial entre as

favoravel que o relative a outras modalidade de capital externo, uma vez que os 

ganhos de capital sao isentos do imposto de renda quando da remessa, sendo 

imposta a mesma aliquota que ao investimento direto quando da remessa de

taxas de retorno e ao risco, as medidas adotadas constituiram forte atrativo a 

esse capitals, que ingressaram macigamente. Entre 1991 e 1995, a media 

mensal do afluxo bruto foi de USS 67,7 milhoes, USS 333,6 milhoes, USS 1305,7 

milhoes, USS 2111,9 milhoes e USS 2012,5 milhoes, respectivamente, induzindo 

que urn estoque aproximado de USS 1,7 bilhao em 1990, em 1995 acumulasse 

liquidamente USS 20,2 bilhoes.23

Alem dessas condigoes, era proporcionado ao capital de porfolio ampla 

liberdade de movimentagao e estabilidade cambial, o que contribuia com a

22 Taxas over-selic efetiva mensais anualizadas, descontadas da variagao da taxa de 
cambio ocorrida no mes.

realizar. Nesse sentido cita-se, alem das agbes, as debentures, os titulos 

publicos, as quotas de fundos de aplicagoes financeiras e as operagoes nos 

mercados de derivativos.

o governo buscava manter as 

elevadas, contribuindo para a manutengao de taxas de retorno expressivas para 

os recursos investidos. Entre 1991 e 1993, a taxa de retorno media, descontadas 

as variagbes cambiais, foi de 22,3% a.a., variando entre -29,6% a.a. e 65,1% 

a.a..22 A magnitude do diferencial entre as taxas de juros interna e externa foi 

suficientemente elevada para compensar, por exemplo, a elevagao das taxas 

internacionais de 3,8% a.a. no primeiro trimestre de 1994 para 6,3% a.a., no
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reservas

capitais de credito.

o

investidores externos de capitais.

Essa medida aparentemente nao teve por objetivo estancar os fluxes. 

Quanto ao afluxo de capitais de emprestimo, buscava diminui-los, e no caso do 

ingress© de capitais de portfolio, procurava redireciona-los em favor das

preferencia do governo pelos recursos que nao foram tributados.

Chama-se a atenqao tambem para o fato que o controle do ingresso dos 

recursos foi realizado penalizando-se o tomador dos recursos de credito, e nao 

o cedente, e que foram penalizadas apenas algumas aplicagoes disponiveis ao 

investidor em portfolio, de modo que a medida nao hostilizava a totalidade dos

Note-se que a incidencia da aliquota sobre o valor ingressado torna 

imposto maior que a mesma aliquota aplicada sobre os lucros e dividendos e 

que o tributo nao incidiu igualmente sobre todas as modalidades de capitais 

estrangeiros, tendo sido direcionada, principalmente, aos emprestimos e 

capitais de portfolio aplicados em fundos de renda fixa, sinalizando a

Os significativos ingressos de capitais aumentaram as 

internacionais, o que reduzia a percepqao de risco do pais pelos credores e 

pelos investidores estrangeiros e estimulava a continuidade do movimento. A 

magnitude dos recursos, porem, pressionava a expansao da base monetaria, o 

que aparentemente estimulou a adoqao de medidas que reintroduziam o risco e 

desestimulavam o ingresso de capital para alguns fins. Assim, em novembro de 

1993 foi instituido um imposto sobre operaqoes de credito, cambio e seguro e 

sobre os recursos ingressados para os Fundos de Renda Fixa, e em marqo de 

1994, sobre outras operaqoes relativas a titulos e valores mobiliarios. Esse 

tributo era cobrado no ingresso dos recursos e as aliquotas eram fixadas de 

modo desestimular o ingresso de alguns capitais de portfolio e a captaqao de



239

do hiato de recursos.

26 O ingresso medio de capital de portfolio entre 1993 e 1995, de USS 21,6 bilhoes/ano, foi 
51,2% superior ao influxo medio de credito e 618,2% acima do de investimento direto no mesmo 
periodo (tabelas 5.1, 5.3 e 5.4).

Importante observar que a ampliagao das alternativas para o investimento 

de portfolio e o desenvolvimento do mercado de capitais nacional criaram as 

condigoes basicas para viabilizar esses investimentos, mas foram as elevadas 

taxas de retorno e o nivel de risco que fizeram com que esse capital emergisse 

como uma fonte alternativa ao credito e ao investimento direto no financiamento

24 As estatisticas divulgadas nao permitem verificar se houve uma alterapao na compositjao 
da carteira total dos investidores estrangeiros de portfolio no Brasil, mas supde-se que tenha 
ocorrido. Quanto aos influxes de credito, a sensibilidade desse capital ao aumento do custo dos 
recursos induz a conclusao que os influxes foram inferiores ao que teriam sido caso o tribute nao 
tivesse sido imposto.

aplicagoes com maior risco, o que por sua vez poderia levar a uma redugao dos 

influxes.24

As politicas economicas implementadas nos ultimos anos promoveram 

uma alteragao na composigao dos capitais internacionais recebidos pelo pais. O 

fluxo de credito, predominante na decada de 70, e que entre 1983 e 1992 

possuia um valor equivalente a 1,5% do Produto Interno Bruto, elevou-se a 2,1% 

entre 1993 e 1995.25 Entretanto, o investimento em portfolio, cujo ingresso anual 

medio correspondia a 0,02% do PIB entre 1983 e 1992, aumentou para 2,1% do 

PIB. As proporgoes do influxo bruto de investimentos diretos nesses periodo 

foram, respectivamente, 0,7% e 0,4%.26

Essa mudanga na composigao dos fluxos de capitais extemos ao pais 

tern reflexos em seu prazo de permanencia, pois enquanto a taxa de repatriagao 

do investimento direto foi inferior a 1 % ao ano, em media, durante todo o periodo 

em analise, e o fluxo de credito tern um prazo de permanencia superior a 4 

anos, o investimento de portfolio caracterizou-se pela sua volatilidade. Entre

25 Utilizou-se nessas proporgoes o influxo de credito autonomo bruto.



240

Em

5.4 CONSIDERAQOES FINAIS

internacional,

A adogao de politicas consistentes de atragao dos capitals externos, 

entre 1983 e 1989, foi prejudicada pelo fechamento do mercado financeiro 

pela reduzida credibilidade desfrutada pelo pais ap6s a

1995, 

correspondentes a 90,8% do afluxo, confirmando a volatilidade desses recursos 

e demonstrando que se movem nos dois sentidos, para o pais e para o exterior.

O efeito desses movimentos rapidos de ingressos e refluxo e promover 

expansoes e contragoes indesejadas da oferta de moeda, exigindo redobrado 

cuidado das autoridades monetarias na execugao da politica monetaria.

As politicas economicas de estimulo ao influxo de recursos externos, entre 

1970 e 1982, foram bem-sucedidas na criagao de condigdes a atragao dos 

capitals externos. A preferencia recaiu sobre o capital de credito, que recebeu 

maiores incentives por meio da diminuigao do risco e da elevagao do custo 

interno dos recursos. A expansao do influxo decorria tambem do crescimento da 

economia, que estimulava a captagao de poupanga externa diante da escassez 

da disponibilidade interna.

Criaram-se condigdes favoraveis tambem ao investimento estrangeiro 

direto, principalmente atraves do bom desempenho da economia, mas tambem 

pelo aumento da taxa de retorno, propiciado por mercados internos protegidos 

e exportagoes beneficiadas.

As politicas relativas ao capital de portfolio nao foram bem-sucedidas, o 

que pode ser atribufdo a tentativa de subordinagao daquele capital aos 

interesses do governo por meio da limitagao a sua volatilidade e liberdade na 

escolha dos ativos de sua carteira.

1991 e 1995 as saidas de capitals de portfolio representaram, em media 60,0% 

dos ingressos, com tendencia crescente. Em 1995, reflufram valores
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No que tange ao investimento estrangeiro direto, nao pode ser afirmado 

que o governo possuisse uma polttica especifica a atragao de longo prazo

interrupgao da remessa de pagamentos devidos a credores externos e pelo 

persistente processo inflacionario interno.

Nesse periodo nao houve uma alteragao na composigao dos capitals 

externos recebidos pelo pais, nem se verificou um esforgo do governo nesse 

sentido. Houve incentives diferenciados e pontuais para o investimentoe pontuais para o 

estrangeiro direto, que podem ser considerados bem-sucedidos, e para o 

capital de portfolio, menos eficazes, mas que nao podem ser traduzidos como 

uma busca pela mudanga do perfil do movimento de capitals ao pais.

Nos anos 90, o interesse pela atragao de todas as modalidades de capital 

e sugerida pela multiplicidade de estimulos adotada, mas a intensidade das 

medidas indica a preferencia pelos capitals de credito e de portfolio. Em sua 

essencia, as medidas buscaram elevar as taxas de retorno, reduzir o risco, 

ampliar o conjunto de alternatives de investimento e aumentar o acesso ao 

mercado financeiro internacional.

O resultado foi uma expansao dos influxes de capitals de todas as 

modalidades, mas mais acentuado dos recursos que receberam maiores 

incentives. A consequencia foi a alteragao na composigao do fluxo de capital's 

externos ao pais indicando a efetiva capacidade do governo em interferir na 

modalidade de recurso que aflui a economia.

Embora no periodo analisado, especialmente entre 1970 e 1982 e de 

1992 a 1995, o governo tenha criado condigoes favoraveis a atragao de capitals 

externos, apenas na decada de 90 define uma alteragao na composigao do 

fluxo de capitals ao pais. A preferencia pelo capital de credito na maior parte do 

tempo e indicada pelas medidas economicas adotadas, mesmo quando o 

mercado financeiro internacional encontrava-se fechado as demandas do paises 

latino-americanos em desenvolvimento.
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desses recursos, que indicasse uma oppao por essa modalidade de capital 

como fonte de financiamento do crescimento do pais.
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CAPITULO 6

CONCLUSOES

Este estudo teve por objetivo analisar os movimentos de capitais 

internacionais para o Brasil e colaborar na busca de seus determinantes. A 

enfase da analise foi na otica do cedente dos recursos, que avalia as economias

receptoras, a postura dos governos e os incentivos concedidos por cada uma 

delas para atrair recursos externos.

crescimento da economia receptora. Admitindo-se que se esses aspectos 

podem ser influenciados pelas politicas economicas, o governo teria entao 

capacidade de definir uma politica de atragao ou inibigao dos capitais 

internacionais, que pode ser dirigida especificamente ao capital sobre o qual 

deseja exercer influencia.

Os capitais internacionais que fluem entre paises foram classificados em 

investimentos estrangeiros diretos, investimentos de portfolio e capitais de 

credito, buscando apreender sua natureza em termos do controle dos recursos, 

sua destinagao, prazo de permanencia na economia receptora, liquidez dos 

ativos, taxa de retorno e risco da operagao.

A hipotese basica do estudo e que a diversidade na natureza de cada 

modalidade de capital induz que possuam sensibilidades diferentes a aspectos 

como o diferencial entre as taxas de retorno interna e externa, risco e
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A modalidade de capital estrangeiro que demonstrou maior sensibilidade 

ao diferencial entre as taxas de retorno foi o de portfolio, indicando ser o fluxo 

que responde mais intensamente e em maior velocidade a esse aspecto.

Esses resultados confirmam a hipotese formulada de que os capitals 

respondem com diferentes intensidades aos fatores elencados, permitindo 

concluir-se que o governo tern capacidade de influenciar as decisdes de 

alocagao de recursos internacionais no pais. As diferentes sensibilidades de 

cada modalidade de capital a cada fator sugerem ser possivel definir politicas

1 Convem lembrar que o exame empfrico dos movimentos de credito ao pais foi realizado 
com base na oferta brasileira de obrigagbes e na demanda estrangeira por elas.

A analise empirica, inspirada na abordagem dos estoques do movimento 

internacional de capitals, foi realizada com cada fluxo de capital estrangeiro ao 

Brasil, individualmente, sendo que os resultados indicaram que esses capitals 

apresentam sensibilidades diferentes a cada aspecto incluido nas equagdes.

Os investimentos estrangeiros diretos mostraram-se mais sensiveis ao 

desempenho da economia brasileira do que ao diferencial entre as taxas de 

retorno esperadas para o periodo do investimento, ao risco da flutuapao das 

taxas de retorno de curto prazo e ao crescimento da riqueza dos investidores. 

Esse resultado sugere que politicas indutoras do crescimento da economia 

tendem a provocar uma resposta mais intensa desses capitais do que as 

politicas que elevam o diferencial da taxa de retorno.

O capital de credito apresentou maior sensibilidade a evolugao da 

riqueza do tomadores, representada pelo crescimento da economia nacional, do 

que ao diferencial do custo dos recursos internes e externos.1 A sensibilidade 

desse capital ao crescimento da economia nacional, no entanto, e menor que a 

demonstrada pelos investimentos estrangeiros diretos, sendo no entanto 

superior quando se trata do diferencial entre as taxas de retorno/custo no Brasil 

e no exterior.
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alterando-se

recurso do que anteriormente.

Ate o final da decada de 80, os incentives ao afluxo de capital’s de

portfolio eram significativamente mais tfmidos, quando comparados ao ofertados

ao credito.

As medidas de incentivo ao recebimento dos capitals estrangeiros

inconsistencies na politica relative a esses recursos em alguns periodos. Nesse

manipulavam as condigoes de risco e as taxas de retorno e subordinavam-se as 

condigoes de equilibrio interno e extern© da economia, o que induziu a algumas

A partir do Plano de Metas fica clara a indentificagao de papeis e a 

formulagao de expectativas diferentes relativamente a cada modalidade de 

capital, sendo as politicas de incentivo adotadas mais especificas a cada

decorriam, de maneira geral, da protegao dada a produgao nacional, das 

restrigoes cambiais e dos incentives a exportagao. Embora algumas medidas 

beneficiassem mais intensamente o investimento estrangeiro, em detrimento do

Da avaliagao da postura do governo e da economia diante dos fluxos de 

capitais estrangeiros ao pais e possivel concluir, em linhas gerais, que havia 

interesse em receber esses recursos sendo que o governo adotou diversas 

medidas de estimulo ao seu ingresso.

Nao se constatou uma opgao clara dos dirigentes pela modalidade de 

capital a ser recebido entre 1947 e 1956, embora nesses anos, como no

restante do periodo analisado, a intensidade e multiplicidade de medidas de 

estimulo ao recebimento de capitais de credito e o empenho do governo em 

criar condigdes favoraveis ao fluxo, sugiram a preferencia por esses recursos.

Os incentives concedidos ao influxo de investimentos estrangeiros diretos

de atragao especificas para cada fluxo, alterando-se a composigao do 

movimento total de capitais de acordo com o contexto externo e da economia 

interna.

nacional, comparando-as as medidas relatives a captagao de credito, e possivel 

afirmar serem menos intensas.
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sentido,

refletia na composigao do movimento de capitals ao pais. Mesmo apds a

anos anteriores.

de portfolio, as alternativas de

sua elevada sensibilidade a esses aspectos, promoveram a alteragao na 

participagao de cada modalidade de capital no fluxo total destinado ao Brasil. 

Essa mudanga evidencia a capacidade de o governo influir na definigao dos 

fluxos ao pais e na sua composigao.

Outro aspect© que aponta para essa capacidade do governo e a 

semelhanga da periodizagao quando o criterio foi as alteragoes na postura dos 

governos diante da captagao e do recebimento desses capitals, avaliada por 

meio das politicas economicas implementadas, e quando o criterio foi as 

mudangas na trajetdria dos fluxos ao pais.

As medidas adotadas pelo governo criaram um padrao de financiamento 

do crescimento da economia brasileira fundamentado no credito externo, que se

suspensao de pagamentos a credores externos, na decada de oitenta, em um 

contexto externo diferente do vigente na decada anterior, a opgao ainda foi 

manter a composigao do movimento de capitals ao pais que prevaleceu nos

investimento estrangeiro direto, que reagiu 

maior liberdade concedida aos capitals 

investimento com risco reduzido e as elevadas taxas de retorno, combinadas a

Nos primeiros anos da decada de 90, a partir da resposta do capital de 

portfolio aos estfmulos concedidos, a intensificagao da politica de atragao desse 

capital provocou uma alteragao expressiva na composigao do fluxo de capitals 

estrangeiros ao pais. A partir de 1993 o ingresso bruto de capital de portfolio 

supera o influx© de investimentos estrangeiros diretos e em 1994 os de credito.

Embora tenham sido criadas condigoes favoraveis ao afluxo de capitals 

elevou significativamente,

mais lentamente aos incentives, a

e ao

a redugao do risco proporcionada pela Resolugao 

contrapunha-se ao aumento de custo provocado pela imposigao de depositos 

compulsorios permanentes.

de credito, cuja captagao tambem se

n2 432/77
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da Noeconomia. caso a

podem provocar efeitos

expansionistas monetariabasecontractor! istas proporgoese emna

indesejaveis, constituindo um desafio a politica monetaria.

brasileiro, particularmente, 

incapacidade de pagamento das dividas contraidas nos prazos contratados, em 

media 4,8 anos entre 1971 e 1982, induziu a captagao de novos creditos para 

amortizar e remunerar os antigos. Nesse contexto, o fechamento do mercado 

financeiro internacional provocou uma crise de liquidez que culminou com a 

interrupgao das remessas dos pagamento.

Os investimentos estrangeiros diretos, por sua vez, tern sido repatriados a 

uma taxa inferior a 1% a.a., o que ratifica a hipdtese de constituir um capital com 

prazo de permanencia 

tendencia de ser longo.

Ja o investimento de portfolio tende a ser volatil. Concentrado em ativos 

de curto prazo e com mercados secundarios desenvolvidos, seu prazo de

aparentemente decorreu da intensidade e da velocidade de sua resposta aos 

incentives oferecidos, contribuindo para a elevagao do nivel de reservas, que 

aumentou de USS 9,4 bilhdes em 1991 para USS 51,8 bilhdes em 1995. No 

entanto, a escolha dessa modalidade de recurso externo para o financiamento 

do crescimento da economia no longo prazo deve ser analisada, entre outros 

aspectos, pela estabilidade desse capital, admitindo-se por estabilidade o prazo 

de permanencia dos recursos na economia receptora.

O efeito da preferencia pelo credito como forma de financiamento foi o 

endividamento

permanencia e indeterminado, mas tende a ser reduzido. Isso pode ser

A opgao pelos capitals de portfolio nos ultimos anos da analise,

na economia receptora indeterminado, mas com

comprovado pela experiencia brasileira. Embora os influxos desses recursos 

tenham sido expressivos (tabela 5.4), as saidas tambem o foram, de modo que o 

fluxo liquido representou em media, no periodo 1991-1995, cerca de 40% do 

influxo total. Adicionalmente, uma vez que esses fluxos sao de grande dimensao 

e se movimentam em velocidade expressiva,
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atinge 10%.

Em sintese, as diferentes sensibilidades de cada modalidade de capital 

aos fatores pesquisados permitem ao governo a elaboragao de politicas de 

atragao dos recursos externos direcionando-as a modalidade selecionada. No 

entanto, chama-se a atengao que nessa selegao, as demais caracteristicas 

desses capitals devem ser levadas em consideragao, sendo o periodo de 

permanencia na economia receptora urn dos aspectos a ser analisados.

Interessante notar que embora o governo tenha mantido uma postura 

favoravel ao recebimento de investimentos estrangeiros diretos, principalmente 

apos 1964, nao houve a definigao de um conjunto de medidas de atragao 

desses recursos. Essa conclusao e reforgada pela reduzida participagao do 

Brasil no fluxo total de capitals de investimento, inferior a 1%, e quando 

considerados apenas os valores investidos em economias emergentes nao
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ANEXO 1

DEFINIQAO E MENSURAQAO DAS VARIAVEIS

Procede-se,

representa-los.

publicado pelo Fundo Monetario Internacional.

Colonial Times to 1970, produzido pelo Departamento de Comercio dos Estados 

Unidos, e entre 1949 e 1995 o International Financial Statistics, coluna 63,

Ressalta-se que as series elaboradas em valores monetarios nominais 

foram convertidas em valores de final de 1994, utilizando-se como fator de 

atualizagao o Indice de Pregos no Atacado - Geral dos Estados Unidos. A fonte 

dessas estatisticas ate 1948 foi o Historical Statistics of the United States:

a seguir, a descrigao estatistica das variaveis que 

representam os fluxos de capitals externos para o pais, bem como daquelas 

capazes de influenciar a magnitude e o sentido de cada movimento. Essa 

variaveis sao utilizadas nas regressoes econometricas e nas analises efetuadas.

O objetivo da descrigao das variaveis e sua definigao, levantamento das 

estatisticas disponiveis para a elaboragao de series, critica aos dados e analise 

das fontes, principalmente no que tange aos fluxos de capitals externos.

No caso dos fatores capazes de exercer algum efeito sobre os 

movimentos de capital para o Brasil, em alguns mementos foram realizados 

levantamentos e, em outros, foram feitas opgbes por variaveis proxy capazes de
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A segao foi dividida em tres partes. Na primeira, descrevem-se as

variaveis relativas ao fluxo de investimento estrangeiro direto; na seguinte, as

relatives ao movimento de capitals de portfolio, e na ultima, as vinculadas ao

fluxo de capitals de credito.

1 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO

E o capital que flui ao Brasil para adquirir participagao em uma empresa

no pats ou constituir um empreendimento. Pode ingressar sob as formas de

moeda,

investimentos.

1.1 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO EM MOEDA

Definem-se como investimento estrangeiro em moeda os recursos que

fluem para o pats com o objetivo de participar de investimento produtivo e

A serie dos investimentos diretos sob a forma de moeda foi construida

com base nos dados utilizados no balango de pagamentos. Estas estatisticas

sao obtidas a partir das operagoes de cambio contratadas e liquidadas, com as

seguintes naturezas cambiais: investimento em subsidiaries e filiais, investimento

2 Adotaremos a sistem&tica do Banco Central de nao considerar como investimento direto 
os emprestimos e financiamentos realizados entre companhias de mesmo grupo, nem os 
recursos que afiuem em especie e nao investidos legalmente. Os primeiros por terem as 
caracteristicas de capital de credito, conforme descrito no item 2.1, e, no segundo caso, pela 
inexistencia de dados. Estao considerados, porem, os investimentos em moeda nacional.

1 Tambem denominados de importagao sem cobertura cambial, por tratar-se do 
recebimento de bens do exterior sem que se efetive quaiquer pagamento.

ingressam sob a forma de moeda, dando origem a contratos de cambio.2

creditos emde bens1 (ou mercadorias) e de conversao de
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recursos.

Esses dados independem da solicitapao de registro do investimento junto 

ao Banco Central, sendo computados os valores no mes de efetivo ingresso dos

para participapao em empresas nacionais e investimento para aquisipao de 

imoveis.

A serie apresentada difere da relativa aos investimentos registrados, 

divulgada nas separates de Investimentos e Reinvestimentos Estrangeiros no 

Brasil, do Boletim do Banco Central, por duas razoes. A primeira e que dos 

dados de registro constam apenas os investimentos para os quais foi solicitado 

o respective registro junto ao Banco Central, podendo, portanto, nao incluir 

todos os influxos ocorridos. Essa diferenpa, no entanto, e pequena no longo 

prazo, pois a maior parte dos investidores tende a solicitar esse registro visando 

repatriar os recursos e remeter lucros e dividendos legalmente.

A segunda razao para as diferenpas entre as series e mais significative. 

Nas estatfsticas de registro, os investimentos sao incluidos na serie, na data de 

sua capitalizapao. Essa capitalizapao, ate 1994, podia ocorrer longo tempo apos 

a data do ingresso, uma vez que era autorizada a permanencia dos recursos 

recebidos a tftulo de investimento em uma conta denominada ’reserves para 

futures aumentos de capital’. Essa liberalidade permitia que recursos 

ingressados em uma data e disponiveis para uso da empresa nacional fossem 

capitalizados meses depois. Alem desta defasagem, caso o pedido de registro 

ocorresse meses depois da capitalizapao, a serie seria retificada para incluir o 

investimento registrado. Esses fatores fazem com que as estatfsticas obtidas 

relativas aos investimentos registrados sejam alteradas com frequencia, cada 

vez que uma firma solicita a atualizapao dos registros de investimentos e 

repatriapdes. Essas correpdes nas series sao mais frequentes e significativas
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nos investimentos realizados nos ultimos anos, o que desestimula a utilizagao

dessa serie quando se deseja dados recentes.3

Por essas razoes, optou-se pelas estatisticas expressas no balango de

pagamentos, que constituem os influxes efetivamente ocorridos no periodo

considerado.

moedas e sua acumulagao em dolares dos Estados Unidos pressupoe sua

conversao. A esse respeito, a sistematica adotada na divulgagao dos dados dos

investimentos registrados e dos ingressados, que constam no balango de

pagamentos, tambem diferem. O balango de pagamentos tern como objetivo

determinado periodo; assim, a conversao, das diversas moedas em que os

investimentos sao remetidos em dolares dos Estados Unidos, e efetuada no

momento da contratagao do cambio, de forma instantanea.

Ja na divulgagao dos dados de registro a conversao das diversas

moedas, nas quais os fluxos ocorriam, em dolares dos Estados Unidos, era

realizada nas datas de divulgagao dos estoques. A justificativa para esse

procedimento e que o investidor pode repatriar os investimentos realizados, pelo

seu valor contabil, na moeda de registro, ou pelo valor equivalente em dblares,

na data do retorno. Assim, apresentando o valor do estoque em dblares, a

paridade da data especificada, o governo tern condigoes de conhecer o volume

3 Adicionalmente a esses aspectos, as estatisticas divulgadas dos investimentos registrados 
nao sao desagregadas nas modalidades de ingresso: em moeda, em bens e em conversao de 
credito. Em contrapartida, as estatisticas de registro sao desagregadas por setores receptores 
dos recursos e por pais de origem do investidor. No entanto, essas desagregagdes nao sao 
objeto de analise neste estudo.

total de repatriagoes possfvel naquela data.4

4 Devido a essa sistematica, ate 1995, para a elaboragao de serie com os influxes 
periodicos de investimentos diretos a partir dos dados de registro era necessciria a transposigao 
dos valores dos estoques apresentados a uma mesma paridade entre as moedas. A partir de 
outubro de 1995, foram implantadas novas formas de divulgagao dos investimentos estrangeiros

Ocorre, contudo, que os investimentos sao realizados em diversas

registrar as transagoes realizadas entre residentes e nao residentes em
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1.2 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO EM BENS

mas as estatisticas nao sao divulgadas de forma desagregada.

1.3 INVESTIMENTO ATRAVES DE CONVERSAO DE CREDITOS

diretos registrados, informando os valores dos estoques de investimentos registrados com as 
diversas moedas convertidas em ddlares na data da capitalizagao dos recursos pela empresa 
receptora. A nova serie de investimentos externos divulgada, com as diversas moedas sendo 
convertidas em dolares dos Estados Unidos na data da capitalizagao do investimento, permitir^ 
uma comparagao direta com a sdrie fornecida pelo balance de pagamentos.

A conversao de creditos em investimentos pode ser realizada pelo credor, 

que se torna entao investidor, ou por um investidor que adquire tftulos da divida 

externa brasileira e os converte.

Os bens podem ingressar com seus valores especificados em moedas 

diferentes do ddlar dos Estados Unidos. No entanto, a COTEC informa os 

valores convertidos em dolares a paridade do dia do ingresso.

Esses investimentos tambem devem ser registrados pelo Banco Central,

Os investimentos diretos sob a forma de bens sao caracterizados pela 

capitalizagao do equivalente em moeda dos bens entregues pelo investidor a 

firma receptora. Essas mercadorias ingressam atraves de operagoes de 

importagao sem cobertura cambial, nao dando origem a operagoes de cambio.

A serie foi elaborada a partir dos dados de importagdes sem cobertura 

cambial, fornecidos pela Coordenagao Geral de Tecnologia e de Sistemas de 

Informagao (COTEC), do Ministerio da Fazenda, que compoem a conta dos 

investimentos estrangeiros diretos do balango de pagamentos.

Optou-se por essa fonte, devido ao fato de seus dados permitirem a 

apropriagao do investimento no mes do ingresso dos bens, procedimento 

semelhante ao investimento em moeda.
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investi dores,

1987, nas operagoes em que os investidores adquiriam titulos da divida externa

sua conversao, resultando em investimentos inferiores ao valor de face dos

titulos convertidos.

A serie e composta pelos valores registrados que sao incluidos no

balango de pagamentos e correspondem ao valor das conversdes realizadas no

afetada,5 tambem da equipe negociadora da divida externa, sendo fixado um

prazo limitado para a solicitagao do registro.

1.4 REINVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

Os reinvestimentos sao as reservas de lucres mantidas pelas empresas

ou de lucres distribuidos aos nao residentes, participantes de empreendimentos

que indique a data do reinvestimento.

Nesse caso, a unica fonte disponivel dos dados sao as estatisticas de

para converterem-nos em investimentos. Com a implantagao do Programa 

Brasileiro de Conversao, esses titulos passaram a sofrer um desagio quando de

no Brasil, que sao capitalizados na mesma ou em outra firma no pais. Nao se 

trata de recursos externos novos, portanto nao possuem um contrato de cambio

registro do Banco Central. Os reinvestimentos registrados sao informados ao 

departamento responsavel pela elaboragao do balango de pagamentos a cada

5 Divida afetada 6 a parcela da dfvida externa contratada e desembolsada at6 31.12.82, 
com vencimentos a partir de 1983, objeto de renegociagbes posteriores com os credores.

periodo. Nesse caso, a defasagem entre a realizagao do investimento e sua 

capitalizagao e registro e minima, porque cada operagao necessita de 

autorizagao previa das autoridades monetarias e, quando se tratava de divida

No caso de credores que se tornam investidores, o registro do 

investimento e realizado pelo valor integral da divida. O mesmo ocorria, ate
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1.5 REPATRIAQAO DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS

As repatriates dos recursos investidos sao garantidas pela legislagao do 

capital extemo a qualquer momenta, desde que o balango de pagamentos nao 

enfrente graves desequilibrios (artigo 28, da Lei n2 4131, de 1962).

O refluxo desse capital nao e tributado ate o limite do valor nominal dos 

investimentos realizados. Repatriates acima desse valor eram tributados com o 

impost© sobre ganhos de capital, a aliquota de 25%. Essa tributagao gera a 

necessidade de exame, por parte do orgao que efetua o registro, de todas estas 

remessas, sem o que nao ha a baixa do registro existente.

mes. Essas informagoes sao prestadas com os reinvestimentos ja convertidas 

em dolares.

As defasagens na solicitagao dos registros de reinvestimentos realizados 

sao a principal causa de distorgdes entre a serie apresentada pelo balango de 

pagamentos e a de registro. Isso porque os valores de reinvestimento do 

balango de pagamentos referem-se aos registros realizados no periodo, 

enquanto as estatisticas de registro sao elaboradas com base na data de 

capitalizagao dos recursos reinvestidos.

Os reinvestimentos passaram a integrar o balango de pagamentos em 

1978; as estatisticas anteriores a essa data eram coletados e arquivadas pela 

Divisao de Balango de Pagamentos do Departamento Economic© do Banco 

Central, que elabora o balango de pagamentos, seguindo a mesma 

metodologia.

Optou-se pelos dados do balango de pagamentos, apos 1978, e da 

Divisao de Balango de Pagamentos, anteriormente a 1978, para manter a 

coerencia das estatisticas e da fonte das series.
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participat0 em empresas nacionais e investimento para aquisigao de imdveis.

1.6 ESTOQUE DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS

O calculo do capital estrangeiro no pais devido aos investimentos

estrangeiros diretos foi realizado pela acumulagao do influxo de recursos novos

Esse procedimento e justificado pelo fato de o balango de pagamento ser

receptoras, quando da regulamentagao da Lei n2 4131/62, em 1965. Buscava-se

do seculo.

registrados utilizadas no calculo do estoque de capital estrangeiro no pais

elaborado apenas a partir de 1947, enquanto as estatisticas de registro 

remontam ao inicio do seculo. A disponibilidade dessas estatisticas desde 1900

resultou de um amplo trabalho realizado pelo Departamento de Capitals 

Estrangeiros, do Banco Central do Brasil, junto aos investidores e empresas

que, ate 1965, ja haviam sido integralmente repatriados nao constarem das 

estatisticas, essa serie e a mais completa de que se dispoe da primeira metade

que fossem efetuados os registros de todos os investimentos ocorridos no 

passado, assim como os do presente. Apesar de os investimentos realizados e

investimentos registrados ate 1946, seguindo-se a partir de 1947 com os valores 

ingressados, indicados nos balangos de pagamentos.

Nao se optou, entretanto, pelos dados de registro devido a defasagem 

entre as repatriates e o exame dos processes. Foram utilizados os dados 

constantes do balango de pagamentos. Estes resultam da acumulagao dos 

contratos de cambio do tipo 4 (remessas), de mesma natureza cambial do 

ingresso, ou seja: investimento em subsidiaries e filiais, investimento para

utilizando-se as

Interessante ressaltar que as estatisticas de investimentos diretos

e dos reinvestimentos, deduzidos das repatriates, ocorridos a cada ano.

A acumulagao iniciou-se em 1900, utilizando-se as estatisticas de
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1.7 A TAXA DE RETORNO DO INVESTMENT© ESTRANGEIRO DIRETO NO

BRASIL

rt =

onde:

Lt : valor remetido dos lucres de investimentos estrangeiros diretos no

acumulapao das remessas de lucres e dividendos e dos lucres reinvestidos. 

Esses valores podem ser obtidos utilizando-se as estatisticas do balango de

tendem a manter-se constantes, pois todos os interessados em efetuar o registro 

dos investimentos capitalizados antes de 1947 ja devem te-lo solicitado.

no periodo t;

Re/(: valor dos lucres de investimentos estrangeiros reinvestidos no

periodo t;

: valor do estoque de capital’s externos no periodo (t-1).

pagamentos. Assim, a taxa media de retorno dos investimentos realizados e 

dada por:

periodo t;

Dt: valor remetido dos dividendos dos investimentos estrangeiros diretos

Lt + Dt + Re Ic
F

E

Uma estimativa da taxa de retorno esperada dos investimentos diretos no 

pais e a taxa media de retorno dos investimentos estrangeiros ja realizados.

A estimagao dessa taxa pode ser calculada pela razao entre os valores 

dos retornos apresentados nas estatisticas oficiais e o estoque calculado de 

capital estrangeiro no pais ate o ano anterior.

Os valores dos retornos dos investimentos diretos resultam da
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apresentada no balango de pagamentos, incorporar contratos de cambio

relatives a dividendos e bonificagoes auferidos por investidores no mercado de

como contratos de

desses contratos eram nulos ou negligenciaveis,

magnitude.6 Entre 1993 e 1995 esses valores passaram a ser crescentes,

representando, respectivamente, 4,19%, 9,62% e 13,06% da conta de 'lucres e

dividendos' remetidos. Assim, nas estimativas realizadas, estas remessas foram

deduzidas do valor total apresentado na conta.

Outro aspecto a ser considerado, e que implicita nesse calculo esta a

capitalizados no ano t resultam dos retornos obtidos nesse mesmo ano. Os

lucres remetidos e reinvestidos apos periodos de retengao, em conta prbpria no

balango das empresas, nao e distinguido no balango de pagamentos. Esse

comportamento dos investidores pode provocar distorgbes nas estimativas da

taxa media de retorno.

Uma outra questao relevante sao as transferencias de pregos realizadas

por meio de subfaturamento ou superfaturamento de bens e de servigos

comercializados com o exterior.7 Essas sistematicas permitem a remessa de

rendimentos e o recebimento de capitals sem que sejam apropriadamente

registrados no balango de pagamentos. Admite-se que, no caso brasileiro, as

Na elaboragao e interpretagao dessas estimativas alguns cuidados 

devem ser tornados. Um deles decorre do fato da conta 'lucres e dividendos',

7 Essas operagoes sao usualmente denominadas de transfer pricing e ocorrem com maior 
frequencia nas transagdes entre empresas de mesmo grupo. Objetivam a transferdneia de 
recursos e a redugao das despesas com tributagao.

6 Esse fato nao significa que os investimentos em Bolsa e no mercado de capitals nao 
tenham apresentado retornos para os investidores, significa apenas que nao foram remetidos ao 
exterior por meio de contratos com essas naturezas cambiais. A legislagao cambial permite que 
as remessas de ganhos de capital de investimentos em portfolio sejam realizadas juntamente 
com as repatriagdes desses recursos.

devido a sua reduzida

remessas de ganhos de capital de 

investimentos em Bolsa. Ate 1992 os valores enviados ao exterior por meio

capitals, assim

premissa que os lucros e dividendos remetidos e os reinvestimentos
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taxas de retorno medias, resultantes da metodologia de calculo sugerida e 

utilizando-se estatisticas oficiais, sejam bastante subestimadas. No entanto, a 

dificuldade em quantificar essas transferencias de recursos validam a utilizagao 

das estimativas realizadas para a taxa de retorno.

Uma segunda estimativa da taxa de retorno esperada dos investimentos 

estrangeiros diretos no Brasil e a rentabilidade media das empresas instaladas 

no pafs. Publicagbes como Quern e Quern na Economia Brasileira, Balance 

Anual, Conjuntura Econdmica e Maiores e Melhores, mensuram a rentabilidade 

de urn conjunto de empresas, selecionadas pela dimensao de seu patrimdnio, 

faturamento ou desempenho, constituindo fontes para essas estatisticas.

Ao longo do periodo em analise, entretanto, houve alteragoes na 

metodologia de selegao das empresas das amostras e mudangas na sistematica 

de mensuragao da rentabilidade. Embora grosso modo sempre medissem a 

rentabilidade do patrimonio atraves da razao entre lucro liquido e patrimdnio 

liquido, este lucro ora era considerado antes do imposto de renda, ora era 

tornado descontado das provisoes para esse pagamento. Tambem o patrimdnio 

liquido teve por vezes seu conceito ajustado para melhor representar o valor real 

do patrimdnio dos proprietaries ou para melhor mensurar o lucro relativamente 

aos incrementos havidos no patrimdnio das empresas.

A maior parcela das amostras constitui-se de sociedades anonimas, cuja 

contabilidade do balango em 1978 teve de ser adequada a Lei 6404/76, que 

entre outras medidas redefiniu a forma de apresentagao dos balangos, 

promovendo uma uniformizagao desses registros, mas provocando tambem um 

code nas series quando a nova sistematica foi implantada.

Adicionalmente, as maxidesvalorizagoes de 1979 e 1983, as fixagoes das 

taxas de cambio, os programas antiinflacionarios e a aceleragao da inflagao 

promoveram diversas distorgoes na contabilizagao dos resultados da empresas, 

fragilizando sua utilizagao em comparagdes temporais.
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Esses aspectos tornam estas series frageis e por vezes inconsistentes,

excercicio, da uma indicagao do retorno medio

taxa media de retorno dorealizados no passado, de forma semelhante a

investimento estrangeiro direto ja realizado.

rentabilidade do patrimonio

retorno ex post como base para estimar as taxas ex-ante.

Essa opgao reflate a dificuldade na estimagao das expectativas dos 

investidores estrangeiros relativamente as taxas de retorno, principalmente por

dos investimentos estrangeiros diretos no exterior.

A taxa media de retorno dos investimentos realizados e, com frequencia,

se tratar de taxas que podem nao se realizar.

Uma outra estimativa da taxa de retorno esperada parte da premissa de 

que o investidor confronta as receitas marginais das diversas alternativas de

Prachowny e Rocha utilizaram estimativas baseadas nos lucros das corpora^oes (Martin 
Prachowny, "Direct Investment and the Balance of Payments of the United States; a Portfolio 
Approach, in International Mobility and Movement of Capital, ed. Fritz Machlup et al, 443-64, 
National Bureau of Economic Research (New York: Columbia Press, 1972) e Fabiana F. Rocha," 
A Reorienta^ao dos Fluxos Internacionais de Capital e Investimento Direto no Brasil" (Disserta<?ao 
de mestrado, Faculdade de Economia, Adiministragao e Contabilidade, Universidade de Sao 
Paulo, 1989)). Sugere-se ver tambem Agarwal para outros exemplos (Jamuna P. Agarwal, 
Determinants of Foreign Direct Investment: a Survey," Weltwirtschaftliches Archiv 116, n2 4 

(1980), 739-773).

Apesar dessas consideragbes, utilizou-se a

das maiores empresas de acordo com as estimativas da publicagao Maiores e 

Melhores em testes preliminares. A opgao por essa estatistica decorreu da maior 

homogeneidade nos criterios empregados em sua estimagao e de sua 

compatibilidade com a variavel utilizada como proxy para a rentabilidade media

utilizada na estimagao dos fluxos de investimentos estrangeiros, como 

representativa das taxas de retorno esperadas.8 Nestes casos usam-se taxas de

quando se busca elaborar series mais longas.

Ressalta-se que a mensuragao da rentabilidade do patrimonio, quando o 

patrimonio e considerado em sua totalidade e o lucro refere-se ao havido no 

de todos os investimentos
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A taxa over-selic e, porem, uma taxa nominal e reflate o retorno em moeda 

nacional. Quando da utilizagao dessa taxa na estimagao da equagao para o 

estoque de capital dos investidores estrangeiros no pais, deduziu-se a variagao

Assim sendo, assumiu-se, como proxy para a taxa de retorno esperada, a 

taxa de juros dos ativos financeiros, pois e o menor rendimento que conduziria 

ao investimento. Admitiu-se tambem que o investidor tem previsao perfeita da 

taxa de retorno desse ativo.

capital na economia receptora. Essas alternativas podem ser agrupadas em 

dois conjuntos: os ativos financeiros e os ativos de produgao.

Dentre as alternativas propostas, o investidor escolhera aquela que 

maximize seu retorno. Assim sendo, so decidira pela realizagao do investimento 

em ativos de produgao, se a rentabilidade oferecida for maior ou, no minimo, 

igual a taxa de retorno dos ativos financeiros.

A taxa de juros, representativa das taxas dos ativos financeiros, 

empregada no calculo da taxa de retorno esperada, foi a taxa over-selic efetiva, 

que e a base para a formagao de todas as demais taxas do mercado. E 

calculada a partir da taxa over, que e diariamente negociada nas transagoes 

lastreadas com titulos publicos, realizadas entre os bancos, e apresentada em 

termos mensais, considerando um mes de 30 dias. Chega-se a taxa over-selic 

efetiva mediante a acumulagao das taxas over medias diarias, em cada um dos 

dias uteis do mes.

Esse procedimento faz com que a taxa reflita o ganho medio que o 

investidor teria, se mantivesse seus recursos aplicados financeiramente, ao 

longo de todos os dias uteis daquele mes.

A taxa over-selic mensal ate 1979 foi obtida na edigao especial ‘Taxas de 

Juros no Brasil', da Revista ‘Analise Financeira', de 1993. A partir de 1980, 

utilizou-se as estatisticas do Departamento Economic© do Banco Central para 

essa variavel. E importante ressaltar que a metodologia de calculo das duas 

fontes sao coincidentes.
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descontado da variagao cambial esperada.

retornos em termos anuais.

dos lucros auferidos pela empresa receptora do investimento, a sistematica e a

estrangeiro direto baseada na taxa de retorno e a estimagao destas taxas, uma

vez que se trata de taxas esperadas.

publicados, empregados nas estimativas quando se admite que os investidores

cambial esperada para o periodo, de modo a obter-se a taxa de retorno em 

moeda internacional.

As dificuldades na estimagao das expectativas dos investidores decorrem 

das taxas esperadas nao necessariamente se realizarem e dos resultados

A dedugao da desvalorizagao cambial esperada foi realizada com as 

taxas de juros e a variagao cambial especificadas em percentuais mensais. As 

taxas mensais resultantes foram entao capitalizadas, de modo a expressarem os

aliquota sao iguais as aplicadas as empresas nacionais.

Ressalta-se que um dos maiores obstaculos a analise do investimento

A serie com frequencia anual foi obtida a partir da media aritmetica 

simples das taxas mensais anualizadas.9

9 A corregao da taxa de retorno pela desvalorizagao cambial foi realizada na serie mensal, 
com taxas anualizadas, sendo posteriormente calculada a media aritmetica para a obtengao da 
serie com frequencia anual. (Nota incorporada apos a defesa da tese)

A corregao pela desvalorizagao esperada da taxa de cambio e nao pela 

expectativa de variagao dos pregos internes da economia receptora, foi 

realizada por assumir-se que, para o investidor estrangeiro, e relevante o retorno 

em moeda internacional e nao na moeda domestica, inclusive para efeitos de 

comparagao com a taxa recebida em investimentos no exterior. A expectativa da 

o resultado do retorno nominal esperado,taxa de retorno real e, entao,

Nos calculos da taxa de retorno esperada, nao foi descontada a 

tributagao, basicamente porque ela incide apenas sobre os lucros e dividendos 

remetidos ao exterior e nao sobre a totalidade do retorno. Quanto a tributagao
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1.7.1 DESVALORIZAQAO ESPERADA DA TAXA DE CAMBIO

1.7.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS

investimento.

estatisticas a partir de 1990, empregou-se a cotagao do mercado de taxas de 

cambio livres. Os dados originais foram coletados junto ao Departamento 

Economico (DEPEC) do Banco Central do Brasil.

A base de calculo foi a cotagao de venda de final de mes do dolar dos 

Estados Unidos, no mercado oficial de taxas de cambio ate 1989. Para as

formulam corretamente suas expectativas, poderem divergir dos retornos 

verdadeiros. Isso tende a ocorrer porque as estatisticas publicadas referem-se 

ao rendimento medio, no periodo, de todos os investimentos realizados no 

passado e nao explicitam os lucros transferidos a outras empresas atraves de 

mecanismos de transfer pricing.

10 As desvalorizaQoes de dezembro de 1979 e de fevereiro de 1983 foram substituidas pela 
varia^ao do indice geral de pre^os - disponibilidade interna do mes anterior, respectivamente, 
5,56% e 9,05%, admitindo-se que o investidor estrangeiro nao previu as maxidesvalorizagoes 
ocorridas. (Nota incorporada apds a defesa da tese)

A tributagao dos rendimentos e outro aspecto importante quando da 

decisao de investir em uma economia, uma vez que afeta o retorno do

Admitimos que os agentes tern expectativas racionais e completa 

informagao dos fatos economicos. Assim, exceto quando ocorrem erros 

aleatorios de previsao, suas expectativas coincidem com as variagoes cambiais 

ocorridas. Utilizou-se, entao, como variagao cambial esperada, a flutuagao 

efetivamente ocorrida.10



270

criapao de um imposto suplementar de renda. Tai impost© incidiria sobre essas

ao do investimento com moeda externa, de tai modo que passou a ser

11 Artigos 31 e 32, da Lei n2 4131/62, em sua versao original.

A Lei n2 4131/62, norma basica que regula o ingresso e as remessas de 

capitals externos no pais, em seu artigo 43, determina que os lucros e 

dividendos atribuidos a pessoas fisicas ou juridicas, residentes ou com sede no 

exterior, fiquem sujeitos ao recolhimento do imposto de renda na fonte. Em

Foi entao abolida a restripao a efetiva distribuipao de lucros e dividendos 

a nao residentes, embora se procurasse desestimular essa distribuipao pela

remessas, sempre que sua media em um trienio, a partir de 1963, superasse 

12% dos investimentos e dos reinvestimentos registrados.

Observe-se que originalmente a limitapao de remessas a 10% ao ano 

tomava por base o estoque de investimentos registrados, desconsiderando-se 

os reinvestimentos, cujo registro ocorria unicamente em moeda nacional e era

Quanto as repatriapoes, o teto anual era 20% do capital registrado.

No entanto, a Lei n2 4131/62 nao foi aplicada em sua versao original, 

devido a falta de regulamentapao. Isso ocorreu apenas em 1964 e 1965, 

respectivamente, com a Lei n2 4390 e o Decreto n2 55762. Essas normas, alem

realizado paralelamente.

A legislapao de 1964 e 1965 deu um status ao reinvestimento, semelhante

norma complementar, estabeleceu-se a aliquota desse tribute em 25%.

Essa lei basica era bastante restritiva no que toca as remessas anuais 

tanto de lucros e dividendos quanto das repatriapoes do capital investido. As 

primeiras nao poderiam ultrapassar, anualmente, 10% do valor registrado dos 

investimentos externos. O excedente seria considerado retorno do capital.11

de regulamentarem a referida lei, reduziram o seu rigor e criaram novos 

mecanismos de investimento.
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rendimento obtido pelo investimento realizado por urn nao residente. Posto de

outra forma,

investimento,

rendimento.

compensagao na elevagao dos recursos recebidos. Ja o pais exportador de

expectativa do pais de residencia do investidor, no entanto, 6 que o acrescimo

Os acordos sao, em geral, bilaterais e buscam reduzir o onus do 

investidor duplamente tributado. O interesse maior por esses acordos e do pais 

importador de capital, que, embora reduza as aliquotas tributaries, busca

A dupla tributagao decorre da existencia de duas competencies 

tributaries concomitantes incidindo sobre um mesmo fato gerador, qual seja, o

resposta a proporgao dos rendimentos remetidos (tabela A.1).

As aliquotas mantiveram-se estaveis, tanto a do imposto de renda basico

TABELA A.1 - ALIQUOTAS DO IMPOSTO SUPLEMENTAR
DE RENDA

quanto as do imposto suplementar, ate 1991. Investidores de alguns paises 

possuiam aliquotas diferenciadas, mas isso acontecia apenas quando eram 

firmados acordos para evitar a dupla tributagao internacional de renda.

ALIQUOTAS
40%
50%
60%

REMESS AS_______________
acima de 12%, ate 15% 
acima de 15%, ate 25% 
acima de 25%
FONTE: Lei n2 4131, de 3.9.62
Nota: A proporpao das remessas e calculada com base 
nas distribuiqoes ocorridas em um trienio, relativamente 
ao capital e reinvestimentos registrados.

considerado como capital quando do calculo das proporgoes dos lucros e 

dividendos e das repatriagoes remetidos.

O imposto suplementar de renda era escalonado, elevando-se em

capital pode perder receita tributaria com as concessoes realizadas. A

e no pais de residencia do investidor, que recebe esse

o rendimento e tributado no pais-fonte, onde ocorreu o
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no retorno, decorrente dos investimentos externos, no minimo compense a

redugao da aliquota. Esses acordos tendem a constituir um estimulo ao

investimento externo.

Desde a edigao da Lei n2 4131, em 1962, ate 1995, o Brasil havia firmado

1988, os reinvestimentos nao eram tributados, desde que capitalizados ate tres

basica era entao igual a incidente sobre a distribuigao de lucros e dividendos.

A partir de dezembro de 1988, os reinvestimentos passaram a ser

tributados a aliquota de 25%

vantagem de manterem-se no pais os rendimentos auferidos, uma vez que o

custo podia ser semelhante ao de sua remessa e seu posterior ingresso como

23 acordos para evitar a dupla tributagao, abrangendo cerca de 45% do

Muitos dos paises

e o acordo nao constituiu estimulo suficiente para sua elevagao. O Japao e a 

Alemanha, entretanto, apresentaram investimentos crescentes ao longo da

anos apos sua distribuigao. Caso a capitalizagao nao ocorresse, o imposto era 

cobrado juntamente com as multas, devido ao atraso no recolhimento. A aliquota

13 Essa equalizagao de custos nao acontecia, se as remessas de lucros e dividendos da 
empresa se encontrassem prdximas ao limite para a incid^ncia do imposto suplementar de 
renda.

12 Os acordos foram firmados com a Alemanha (6.1.76), Argentina (22.12.82), Austria 
(22.7.76), Belgica (30.7.73), Canada (23.1.86), China (19.2.93), Coreia (2.12.91), Dinamarca 
(20.12.74), Equador (11.2.88), Espanha (2.1.76), Filipinas (25.10.91), Finlandia (17.1.74), Fran<;a 
(12.5.72), Holanda (2.12.91), Hungria (8.3.91), India (27.4.92), Italia (6.5.81), Japao (14.12.67), 
Luxemburgo (18.8.80), Noruega (9.12.81), Portugal (21.12.71), Suecia (19.1.76), Tcheco e 
Eslovaca (25.2.1991). (Informaqao obtida junto a Receita Federal em 15.5.96)

decada de 70, apos a assinatura desses pactos.

A tributagao sobre os reinvestimentos variou com maior intensidade. Ate

recursos novos.13

A pratica da tributagao dos reinvestimentos reduziu significativamente a

estoque total dos investimentos externos diretos no pais.12

com os quais foram firmados tern um volume reduzido de investimentos no Brasil
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impacto maior sobre a visao que os

A Lei n2 4390/64 e o Decreto n2 55762/65 liberaram, alem das remessas 

de lucros e dividendos, as repatriagoes do capital investido. A limitagao inicial 

de 20% anuais do estoque de investimento foi levantada, e decidiu-se que as

estrangeiros.15

15 Esse tratamento discricion^rio foi eliminado com a Lei n2 9249/95, que reduziu a alfquota 
incidente sobre as remessas de lucros e dividendos, auferidos a partir de primeiro de Janeiro de 
1996, a zero. Os ganhos de capital passaram a ser tributados em 15%. Os juros sobre o capital 
investido passou a ser remunerado, embora seja tributado a alfquota de 15% quando da 
remessa. (Texto e nota de rodap6 alterados apds a defesa da tese)

A tributagao dos lucros reinvestidos no pais foi extinta em julho de 1989,14 

quando a necessidade de cambiais se fez mais intensa e qualquer remessa 

deveria

argumento tern como base o fato de as remessas legais de lucros e os lucros 

reinvestidos nao atingirem 12% do estoque em nenhum ano entre 1970 e 1995.

A Lei n2 8383/91 reduziu tambem a alfquota do imposto de renda, 

incidente sobre a distribuigao e remessa de lucros e dividendos, de 25% para 

15%, criando estimulo adicional aos investimentos e reduzindo o tratamento

discricionario relativamente aos investimentos realizados por nacionais e

ser desestimulada. A legislagao, porem, reintroduziu a clausula de 

permanencia minima desse capital, majorando o periodo, que ate 1987 era de 

tres anos, para cinco, sob pena de recolher-se o tribute acrescido de multas.

Ao final de 1991, novo estimulo fiscal foi dado ao investimento externo 

atraves da Lei n2 8383, que cancelava a exigencia do imposto suplementar de 

renda relativamente aos trienios encerrados posteriormente a 31.12.91. Dessa 

forma, todo o rendimento distribuido e remetido aos nao residentes seria 

tributado a mesma alfquota.

Essa extingao deveria ter urn 

investidores tinham do pais e das condigdes de operagao na economia 

brasileira do que sobre os custos efetivos quando das remessas. Esse

14 Lei ne 7799, de 1989, artigo 71.
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repatriates ate valor igual16 ao investimento e reinvestimentos realizados

poderiam ser remetidas sem qualquer onus fiscal. Caso houvesse ganho de

capital, caracterizado por um excedente na venda da participagao do

empreendimento no pais relativamente ao montante investido, seria tributado em

25% no momenta da remessa. As eventuais perdas de capital nao poderiam

constituir creditos fiscais. A forma de calculo do ganho de capital e a aliquota

tributaria foram novamente alteradas pela Lei n9 9249/95. Essa Lei considera a

atualizagao do capital investido, quando da determinagao do ganho de capital,

A tributagao foi utilizada na tentative de direcionarem-se os investimentos

para setores e regioes considerados prioritarios pelo governo. Nesse sentido, ja

a Lei n9 4131/62, em seu artigo 44, indicava que o imposto de renda sobre

lucres e dividendos

seici cobrado com um acrescimo de 20% no caso de empresas aplicadas em

atividades economicas de menor interesse para a economia nacional, tendo em

conta inclusive sua localizagao [...].

A legislagao facultava tambem ao Conselho de Politica Aduaneira reduzir

importagao de maquinas e equipamentos, dependendo das regioes a que se

destinassem.

Alem dessas medidas, a Lei permitia que o Conselho de Ministros

estabelecesse que a inversao fosse realizada em determinadas atividades,

desenvolvidas do pais (artigo 53) e no interesse da economia nacional. Esses

capitals poderiam ser isentos das restrigoes impostas em caso de grave

desequilibrio do balango de pagamentos.

16 Valor igual ao investimento e reinvestimento realizados em moeda estrangeira.

e reduz a aliquota para 15%.

observando uma escala de prioridades, em beneficio de regioes menos

ou aumentar, ate 30%, as aliquotas dos impostas que recaissem sobre a
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ao capital estrangeiro aplicado em atividades produtoras de bens e services de

Eram desestimulados os investimentos em setores produtores de bens de 

consumo suntuarios. Nas normas regulamentadoras de 1964, foi estabelecido 

que

consumo suntuario [...] e limitada a remessa de lucros para o exterior anualmente a

8% do capital registrado na SUMOC. (Lei n9 4390/64, artigo 2s)

Essas tentativas de direcionamento dos investimentos foram 

abandonadas em 1988. Na Constituigao promulgada naquele ano nao consta a 

fixagao de incentives que direcionassem os investimentos para setores e regioes 

especificos, podendo ser fixada em legislagao complementar. Como essa 

legislagao nao foi elaborada, desde aquele ano, nao mais existem estimulos a 

alocagao setorial ou regional no pais.

Em sfntese, entre 1965 e 1995, a politica tributaria relativa aos 

investimentos estrangeiros diretos e seus retornos foi bastante estavel, exceto 

pela tributagao dos reinvestimentos em 1988, pela extingao do imposto 

suplementar de renda a partir de 1992 e pela redugao da aliquota incidente 

sobre as remessas de lucros de dividendos ao exterior a partir de 1994.

A tradugao dessas politicas, em termos quantitativos, para deduzir-se das 

taxas de retorno esperadas, suscita a formulagao de uma serie de hipoteses e 

traz poucos resultados praticos. Isso ocorre porque a aliquota de 25%, mantida 

constante em quase todo o periodo em analise, incidia apenas sobre a parcela 

dos retornos que era remetida ao exterior. A parte mantida na conta ‘lucros 

acumulados", ou reinvestida nao era tributada, exceto durante alguns meses 

entre o final de 1988 e 1989, quando a aliquota sobre os reinvestimentos foi 

igual a dos rendimentos remetidos. Assim, para determinar-se a aliquota 

tributaria aplicada aos retornos dos investimentos diretos, seria necessario 

elaborar uma hipbtese a respeito da proporgao remetida relativamente ao 

retorno total. Alem desse aspecto, a taxa permaneceu constante ao longo de 

praticamente todos os anos, o que desestimula sua dedugao da taxa de retorno.
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Ja a estimativa do imposto suplementar de renda deveria ser realizada a

partir de uma hipdtese ad hoc, a respeito da aliquota atingida pelos remetentes,

uma vez que as estimativas da taxa de retorno media indicam que nao era

atingido o limite de 12% para a cobranga desse imposto.

aliquota tributaria, em 1994, pela variavel dummy LEG incorporada a equagao

conversao de creditos em investimentos.

A variavel dummy assume entao valor unitario em 1992 e em 1994-95,

com valor nulo nos demais anos.

1.8 TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO NO

EXTERIOR

Como proxy para a taxa de retorno esperada dos investimentos

taxa LIBOR. Especificamente, utilizou-se a taxa media ao longo do mbs, no

mercado de Londres, que remunera depdsitos em dblares por seis meses.

A LIBOR e a taxa basica do euromercado de dblares, exercendo um

financeiros semelhantes ao brasileiro.

Assim, optou-se pela representagao dessas alteragbes na tributagao, a 

extingao do imposto suplementar de renda, a partir de 1992, e a redugao da

papel semelhante ao da taxa basica adotada no calculo da taxa de retorno 

esperada no Brasil. E determinada em um mercado cujas dimensbes asseguram 

sua independencia relativamente as taxas de retornos de paises com mercados

realizados em outros paises, cuja estimagao e ainda mais complexa que a 

expectativa de retorno dos investimentos na economia interna, optou-se pela

do estoque de capital de investidores estrangeiros no Brasil. A tributagao sobre 

os reinvestimentos, que vigorou durante oito meses, nao sera representada pela

variavel dummy, pois considerou-se que 

compensado, em termos de fluxos totais, pelos estimulos concedidos a

seu efeito foi mais do que
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passado acumulados ao investimento efetuado no ano em questao.

1.9 DESEMPENHO DA ECONOMIA RECEPTORA

A taxa de retorno dos Estados Unidos e conveniente como proxy para os 

investimentos no exterior, por esse pais representar uma possibilidade de 

investimento com reduzido risco, constituindo a alternativa preferencial dos 

investidores estrangeiros. Alem desse aspecto, o estoque de capital dos 

investidores dos Estados Unidos corresponde a cerca de um tergo do total de 

capital estrangeiro dessa modalidade no pais.

Admitir-se

A fonte dos dados foi o International Financial Statistics, publicagao do 

Fundo Monetario Internacional (FMI).

A serie anual utilizada nas regressoes resulta da media aritmetica simples 

das taxas mensais que compdem cada ano.

Uma proxy alternativa da taxa de retorno dos investimentos no exterior e o 

retorno percentual dos acionistas das corporagoes manufatureiras dos Estados 

Unidos, apos a tributagao da renda. A serie anual esta disponivel no Economic 

Report of the President, encaminhado ao Congress© dos Estados Unidos em 

1995, quadro B-94.

O desempenho da economia receptora foi frequentemente apontado 

como um dos fatores que estimularam a realizagao de investimentos

a taxa de retorno dos acionistas das corporagoes 

manufatureiras ocorrida como proxy para a taxa de retorno esperada constitui 

hipotese semelhante a utilizagao da taxa media de retorno dos IED realizados no 

Brasil como proxy para a expectativa de retorno dos investimentos no pais, pois 

se trata da rentabilidade media de todos os investimentos realizados no
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estrangeiros diretos por indicar o crescimento do mercado interno, propiciando

uma elevagao na taxa de retorno do investimento.17

Para representar essa expansao, optou-se pelo indice da produgao

industrial do Brasil. A serie com dados anuais foi elaborada a partir dos indices

mensais fornecidos pela Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica

da produgao industrial por categoria de uso. Essa estatistica esta disponivel

desde 1975.

PARADISPONIBILIDADE RECURSOSINTERNACIONAL1.10 DE

INVESTIMENTOS DIRETOS

A disponibilidade internacional de recursos para investimentos diretos

decorre da variagao na dimensao do portfolio dos investidores externos, que

admitimos ter forte relagao com a evolugao da riqueza total desse investidores.

Assim, espera-se que a trajetbria da riqueza dos investidores internacionais

influencie o valor dos estoques de investimentos ao pais e, consequentemente,

do fluxo desses capitals.

A dificuldade na mensuragao da riqueza dos investidores estrangeiros

semelhante ao da variavel em questao.

17 Suplicy (1973) utilizou a taxa de crescimento do produto na analise de regressao como 
indicador de oportunidades de lucres para investidores estrangeiros. Bandera & White (1968) e 
Shamsuddin (1994) empregaram essa variavel, o PIB per capita e o valor do PIB em suas 
analises, buscando incorporar outras metas das empresas que nao apenas a maximizagao do 
lucro (Vladimir N. Bandera & Joseph T. White, ‘U.S. Direct investments and Domestic Markets in 
Europe,' Economia intemazionale 21 n2 1 (1968), 117-33; Abul F. M. Shamsuddin, 'Economic 
Determinants of Foreign Direct Investment in Less Developed Countries," The Pakistan 
Development Review 33, n2 1 (1994), 41-51; Eduardo M. Suplicy, "Os Efeitos das 
Minidesvaiorizagoes na Economia Brasileira, (Tese de doutorado, Michigan State University, 
1973).

estimula a utilizagao de uma variavel proxy, cujo comportamento seja
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1.11 RISCO DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS

19 Fdrmula corrigida nesta versa© da tese.

a

A variancia foi calculada tomando-se o valor da taxa over-selic, deduzida 

da variapao da taxa de cambio, dos tres meses anteriores ao mes de 

referenda:19

A teoria de portfolio emprega como indicador do risco de um determinado 

investimento a variancia da sua taxa de retorno. Nesse sentido, calculou-se a 

variancia da taxa over-selic efetiva como proxy para o risco do investimento 

estrangeiro direto no pals.

Admitindo-se que o investidor estrangeiro tern interesse nos retornos do 

investimento expresses em sua propria moeda, a taxa considerada foi deduzida 

da variagao cambial ocorrida no mes de referenda.

A serie utilizada foi a divulgada pelo International Financial Statistics 

Yearbook, publicagao do FMI, de 1996. Esse indice encontra-se disponivel 

desde 1965, com periodicidade anual.

Nesse sentido optou-se pelo indice do produto industrial dos paises 

industrializados como proxy para o patrimonio daqueles investidores, admitindo- 

se que esse indicador mantem uma relagao constante com a disponibilidade de 

recursos para investimentos.18

- V BR, /

p=r-3 p=t—3

~~ ■> 

n~

18 O Fundo Monetdrio International classifica como paises industrializados os Estados 
Unidos, o Canada, a Australia, o Japao, a Nova ZelSndia, a Austria, a Belgica, a Dinamarca, a 
Finlandia, a Franga, a Alemanha, a Grecia, a Islandia, a Irlanda, a Italia, Luxemburg©, os Paises 
Baixos, a Noruega, Portugal, a Espanha, a Suecia, a Suiga e o Reino Unido.
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estimada por:

meses a que se refere.

rendimento e das transapoes comerciais e financeiras com o exterior.

Essa variancia foi estimada por:20

20 Formula corrigida nesta versao da tese.

A mensurapao da variancia anual pelo procedimento descrito, quando a 

taxa de retomo considerada e a taxa media de retomo dos investimentos diretos

ja realizados ou a rentabilidade das maiores empresas no pais, e impedida pela 

inexistencia desses dados com frequencia mensal. Tambem o calculo da 

variancia tomando por base as taxas de retorno verificadas em um conjunto de 

anos passados e desaconselhada pelo numero reduzido de estatisticas

compondo a serie.

Devido a estas limitapoes, nas regressoes em que as taxas medias de 

retomo sao utilizadas empregou-se a variancia da desvalorizapao cambial real 

como proxy para o risco dos investimentos no pais. Essa variavel foi escolhida 

pela sua capacidade de influenciar o retorno a partir das remessas de

investimentos estrangeiros diretos no pais, no mes t;

&t: ea taxa de desvalorizagao cambial nominal mensal em t;

O valor anual da variancia resulta da media aritmetica da variancia dos 12

n: e o numero de observances;

r3R: e a taxa de retorno dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil

1-—
rBR: =

r7
100

100
rr : e a taxa over-selic efetiva mensal, proxy para a taxa de retorno dos

onde:
<rrjut.: variancia da taxa de retomo dos investimentos no Brasil no mes t;
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1.12 OUTROS ASPECTOS

ESTIMULOS A DIVIDACONVERSAO1.12.1 OS EXTERNA EMDA

INVESTIMENTOS

A conversao de creditos em investimentos foi incluida pelo Decreto n2 

55762 na Lei n2 4131/62, em 1965. Em dezembro de 1977, o Decreto-lei n2 1598

periodos de centralizapao cambial e a instabilidade economica.

A mensurapao quantitative desses fatores e bastante dificil, tendo-se 

optado pela sua descripao e posterior avaliapao de seus efeitos sobre os fluxos 

de investimento direto.

Alem dos fatores apontados, outros tres foram relacionados por sua 

possivel relevancia na formulapao das expectativas de retorno e perceppao do 

risco: os estimulos a conversao da divida externa em investimentos diretos, os

8e \ taxa de desvalorizapao real mensal;

n. numero de observapoes.

n 
=“

onde:

: variancia da desvalorizapao cambial real no mes t;

procurou estimular a transformapao de divida externa em capital de risco pela 

criapao de incentives fiscais. Autorizou-se a dedupao, do lucro real das 

empresas, dos dividendos de apdes pertencentes a nao residentes no pais, 

desde que as apoes tivessem sido criadas pela capitalizapao de creditos 

externos registrados ate o final deste ano. Adicionalmente, em 10.4.78, o
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Comunicado FIRCE n2 28 buscou dar impulse

investimento, For esse

regulamento, apenas os detentores dos creditos poderiam converte-los em

cessao dos direitos crediticios.

sujeitos a acordos de reestruturagao da dfvida externa brasileira.

entre empresas de um mesmo grupo (denominados intercompany loans) e dos 

creditos de instituigoes financeiras internacionais, desde que nao houvesse

domiciliadas no Brasil que convertessem em capital social, ate o final de 1983, o 

principal ou os juros de emprestimos diretos em moeda estrangeira e de

Foram mantidas, porem, as conversoes dos creditos com garantia de empresas 

no exterior, celebradas antes de junho daquele ano, dos creditos concedidos

Em fevereiro de 1988, foi editado o Programa Brasileiro de Conversao de 

Dfvida Externa em Investimento, um conjunto de medidas, lideradas pela 

Resolugao n2 1460, de 1.2.88, que deveria estimular a conversao dos creditos

21 O argument© oficiaJ era que esses creditos compunham o conjunto da dfvida externa 
brasileira que estava sendo renegociado junto as instituigoes financeiras internacionais nao 
vinculadas a govemos. Argumenta-se, porem, que a restrigao imposta pela Carta-Circular n2 
1125 resultava tambem da percepgao de que essas conversoes estavam substituindo 
investimentos novos em moeda, ao inves de somaram-se a eles. Esta limitagao permaneceu em 
vigor ate o infeio de 1987.

investimentos nas empresas devedoras.

Novo encorajamento as conversoes foi dado com o Decreto-lei n9 1994,

que cancelou as autorizagbes para conversao dos creditos de instituigoes 

financeiras internacionais vinculadas ao Plano de Financiamento Brasileiro.21

financiamentos para a importagao de bens e servigos.

As operagbes de conversoes foram parcialmente limitadas a partir de 

1984, com a edigao da Carta-Circular n2 1125, de 9.11.84, do Banco Central,

a esse mecanismo de

de 29.12.82, que criou um beneficio fiscal para as pessoas juridicas

disciplinando a conversao da dfvida externa.
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na

recursos.

Com a Resolugao n2 2062, de 12 de abril de 1994, assentiu o governo na 

utilizagao dos novos titulos da divida externa, emitidas no ambito do acordo 

assinado com os credores extemos em 1994, no programa de privatizagao. A 

partir dessa data, os descontos sobre o valor de face dos papeis variavam de 

acordo com o titulo, em uma amplitude entre 0% e 35%.

Ate 1993, porem, uma limitagao a participagao de estrangeiros nas 

privatizagdes, representada pela proporgao maxima de 40% na aquisigao de 

agdes com direito a voto. Naquele ano essa restrigao foi abolida.

Outra condigao imposta aos investimentos estrangeiros que ingressassem 

no ambito do programa de privatizagao era o prazo mfnimo de 12 anos de 

permanencia no pais, a contar da data da realizagao do investimento. Essa 

norma, imposta em margo de 1991, foi relaxada em Janeiro de 1992, sendo o 

prazo reduzido para 6 anos. Essa medida deveria estimular o influxo de

Esse programa foi suspense em 1989, devido a uma nova rodada de 

negociagoes da divida externa que implicaria a substituigao dos titulos que 

poderiam ser convertidos em divida securitizada.

Em 1991, no ambito do Programa Nacional de Desestatizagao, foi 

autorizada a conversao de creditos extemos correspondentes a dividas de 

entidades do setor publico federal. Essas medidas tornaram possivel a 

aquisigao de titulos da divida externa brasileira no mercado secundario e sua 

utilizagao nos leiloes de privatizagao de empresas estatais. O objetivo era 

estimular os investimentos estrangeiros por meio de sua participagao 

privatizagao, ao mesmo tempo em que se reduzia a divida externa.

Os titulos adquiridos por cessao de credito estavam sujeitos a um 

desagio determinado por criterios do mercado, que, apesar disso, deveria ser 

no minimo de 25%, nao se permitindo, dessa forma, que o investidor externo se 

apropriasse totalmente da diferenga entre o valor de face dos papeis e seu valor 

de mercado.
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principal forma de ingresso de investimentos diretos.

penodos em que as conversoes foram estimuladas pela possibilidade de

converter creditos cedidos, em momentos em que as remessas de alguns

pagamentos ao exterior foram interrompidas, e em 1991 e entre 1994 e 1995

pelas razbes citadas. Como essa variavel tambem representa os estimulos

assume valor zero nos outros anos.

de 90, embora mais acentuadamente nos ultimos anos.

A instabilidade economica que resultou do process© de aceleragao 

inflacionaria e dos pianos de combate a inflagao tambem deve ser levada em 

conta quando da avaliagao dos aspectos determinantes dos fluxos de

os cenarios e as alternatives de agao. Os indicadores de inflagao demostram o 

process© de aceleragao ocorrido nas decadas de 70 e 80 e primeira metade da

representados pel alteragao na legislagao tributaria, conforme indicado em 

segao anterior, o estfmulo foi reforgado nos anos de 1992 e 1995. A variavel

A dificuldade na mensuragao dessa politica resultou na inclusao de uma 

variavel dummy, LEG, quando da estimagao da equagao para o estoque desses 

investimentos. Foi-lhe atribuido valor unitario entre 1982 e 1984 e em 1988,

1.12.2 A INSTABILIDADE ECONOMICA PROVOCADA PELA ACELERAQAO DA

INFLAQAO E PELOS PLANOS DE ESTABILIZAQAO DE PREQOS

investimento direto para o pais.

A elevagao recorrente dos pregos e a distorgao nos pregos relatives 

reduzem expressivamente a capacidade de os agentes economicos avaliarem

Ate 1995 os volumes de recursos externos fluindo para a privatizagao nao 

tiveram no Brasil qualquer expressividade, divergindo significativamente do 

ocorrido no Chile, Argentina e Mexico, onde, nos ultimos anos, constituiram a
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112.3 A SUSPENSAO DAS REMESSAS DE PAGAMENTOS DE JUROS E

PRINCIPAL AO EXTERIOR

Entre 1970 e 1994 nao foram implementados vetos ou suspensoes das 

remessas de repatriapdes, ganhos de capital, lucres ou dividendos devidos aos 

investidores estrangeiros diretos pelo governo brasileiro. No entanto, foram 

suspenses, em diversas ocasioes, ao longo dos anos 80, as remessas dos 

pagamentos de juros e amortizapdes de principal devidas a credores externos. 

Em alguns penodos, executou-se, inclusive, a centralizapao das operapoes de 

cambio no Banco Central.

representativa desse fator, que no entanto foi levado em considerapao quando 

das analises realizadas.

Embora nao atingindo diretamente aos investidores estrangeiros, essas 

medidas podiam suscitar o temor de sua extensao a outras modalidades de 

capital externo, colaborando com o desen vol vim ento de expectativas negativas 

e afetando a avaliapao do risco da economia brasileira elaborada por eles.

0 temor da suspensao das remessas devidas aos investidores faz sentido 

a luz do artigo 28, da Lei n2 4131/ 62, que indica que, em face de graves 

desequilibrios no balanpo de pagamentos, ou se houver razoes para prever tai 

situapao, as autoridades monetdrias do Brasil podem impor restripoes as 

remessas a titulo de retorno e de rendimentos dos investimentos e 

reinvestimentos estrangeiros registrados.

Alem desse componente de incerteza, as diversas politicas economicas 

adotadas pelos programas antiinflacionarios implementados na segunda metade 

da decada de 80 e inicio dos anos 90 reduziam ainda mais a capacidade de 

previsao dos agentes economicos.

Nas estimativas econometricas nao foi introduzida uma variavel
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2 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO EM PORTFOLIO

Esses recursos fluem ao pais para adquirir participapbes em fundos de

privatizapao, em fundos de renda fixa, em fundos multiples de investimento em

empresas emergentes, em fundos de investimentos imobiliarios e ainda para

aquisipao de tftulos e valores mobiliarios.

Os investimentos estrangeiros diretos em carteira ingressam sob a forma

de moeda, atraves de contratos de cambio. A acumulapao mensal dos valores

constitui a serie analisada. Essa sistematica de elaborapao das estatisticas

permite conhecer data do ingresso dos recursos com correpao.

No caso dos investimentos de portfolio, a importancia da data de ingresso

e ainda maior do que dos investimentos diretos, devido a volatilidade desses

recursos e a elevada sensibilidade dos investidores a mudanpas nas condipoes

do mercado receptor.

A multiplicidade de moedas nas quais esses investimentos podem ser

realizados nao traz dificuldades a elaborapao das estatisticas, uma vez que os

contratos de cambio em outras moedas, que nao o dolar dos Estados Unidos,

sao convertidos nesta moeda pelo sistema de coleta de informapoes, no

memento em que os contratos de cambio sao fechados.

As repatriapbes desses investimentos tambem sao realizadas atraves de

contratos de cambio especificos e acumulados para seu registro no balanpo de

pagamentos.

Uma descripao detalhada das suspensdes de pagamentos e das 

centralizapoes cambiais pode ser encontrada no item 3.6 (Risco de Soberania).

desses contratos e utilizada na elaborapao do balanpo de pagamentos e
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As estatisticas existentes de repatriagoes dos investimentos de portfolio 

cnam, porem, dificuldades a elaboragao de series de ingressos liquidos e ao 

calculo do estoque desses investimentos no pais.

Essa dificuldade resulta de um estfmulo fiscal a essa modalidade de 

investimentos e de uma permissividade das normas que regem os contratos de 

cambio.

22 A acumulagao dos valores nominais dos contratos de cambio especfficos para remessas 
de ganhos de capital de investimentos em Bolsas de Valores e de dividendos e bonificagdes de 
investimentos de portfolio indica que nao houve movimentagao atd 1992. De 1993 a 1995 foram 
enviados, respectivamente, US$ 86 milhdes, USS 277 milhoes e USS 457,2 milhdes. Estes valores 
sao majoritariamente devidos a dividendos e bonificagoes e sao extremamente reduzidos se

0 estimulo fiscal mencionado refere-se a isengao tributaria concedida as 

remessas de ganhos de capital dos investimentos de portfolio, enquanto os 

lucros, dividendos e bonificagoes sao tributados na fonte em 15%. 

Adicionalmente a liquidez propria dos titulos que compbem as carterias, esse 

beneficio fiscal incentive os investidores e os administradores de suas carteiras

no pais a gerirem os investimentos de modo a obter preferencialmente ganhos 

de capital, em detrimento a dividendos ou bonificagoes, evitando a redugao das 

taxas de retorno pela aplicagao da aliquota tributaria.

A distorgao nas estatisticas decorre da forma como esses retornos sao 

remetidos ao exterior. Quando assumem a forma de dividendos e bonificagoes, 

contratos de cambio especfficos sao realizados e captados para registro na 

conta 'lucres e dividendos' da balanga de servigos. No entanto, os ganhos de 

capital resultantes de investimentos no mercado de capitals podem ser 

remetidos ao exterior mediante contratos de cambio especfficos, quando seriam 

registrados na balanga de servigos, ou juntamente com as repatriagoes do 

investimento original realizado, sendo entao contabilizados na conta de capital.

Devido a maior facilidade desse ultimo procedimento, as denominadas 

'saidas' de investimento de portfolio englobam as repatriagoes e parte 

significativa de ganhos de capital.22
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Em assim sendo, a dedugao dessas saidas das estatisticas dos influxes

brutos resultara em estimativas frageis dos ingressos liquidos, pois tendem a

subestima-los.

Essa subestimagao pode ser percebida tambem quando se analisa que

os ganhos de capital remetidos sao considerados no calculo das saidas, mas a

parcela desses ganhos que e incorporada ao estoque de capital, juntamente

com os influxes, e negligenciada.

Foram elaboradas entao tres series estatfsticas para analise, uma relativa

aos ingressos brutos de recursos para investimentos estrangeiros em carteira no

Brasil, uma para as saidas desses capitals do pais e outra de ingresso liquido.

Os dados utilizados foram os empregados na elaboragao do balango de

partir da acumulagao dos contratos de cambio

liquidados, fornecidos pelo Departamento Economise do Banco Central do

Brasil. As informagbes originais sao disponiveis em bases trimestrais a partir de

1973 e em termos mensais desde 1980.

A estatistica das saidas torna fragil tambem as estimativas dos estoques

de capitals de portfolio no pafs baseadas na acumulagao dos ingressos liquidos,

pois desconsidera a parcela dos ganhos de capital incorporados nas carteiras.

Dados oficiais sobre o estoque total dessa modalidade de capital no pais

nao sao divulgados. A unica estatistica que esta disponivel e publicada nos

Boletins do Banco Central e de responsabilidade da Comissao de Valores

Mobiliarios. Este orgao coleta informagbes junto aos administradores das

Carteiras de Valores Mobiliarios, mantidas no pais por investidores institucionais,

sobre o estoque de ativos dessas carteiras ao final de cada mes. A acumulagao

de 1993.

desses dados resulta na estatistica divulgada. Esta serie possui frequencia 

mensal estando disponivel nos Boletins do Banco Central a partir de dezembro

considerados como retomo total dos ingressos desses capitals, evidenciando a validade de 
nossa hipotese que as saidas incorporam remessas de ganhos de capital.

pagamentos, obtidos a
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2.1 TAXA DE RETORNO DO INVESTMENT© EM PORTFOLIO NO BRASIL

Dadas as peculiaridades dos registros das operagoes cambiais dos 

fluxos de capitals de portfolio, nao e possivel elaborar estimativas da taxa media 

de retorno dos investimentos realizados, analogas as elaboradas para os 

investimentos diretos, usando as remessas de lucros e dividendos registradas 

na balanga de servigos do balango de pagamentos.

Os recursos ingressados para investimentos de portfolio podem distribuir- 

se entre urn conjunto bastante grande de ativos, como debentures, contratos no 

mercado de derivatives, titulos publicos, agoes e quotas de fundos. Por isso, a 

estimagao da taxa de retorno esperada pelos investidores internacionais, que e

23 Estimativas extra-oficiais de tecnicos do Banco Central apontam que 70% do infiuxo total 
do capital de portfolio no pais e amparado pelo Anexo IV, da Resolugao n2 1289/87, o que 
sugere que parcela significative do estoque desses capitals se encontre na Carteira de Valores 
MobiliArios mantidas no pais por investidores institucionais estrangeiros.

Em que pese as limitagoes relativas a essas estatisticas, e adequado 

admitir que o estoque de capitals no pais ingressado ao amparo do Anexo IV a 

Resolugao n2 1289/87 constitui uma proporgao expressiva do estoque total de 

capitals de portfolio no pais. Isso porque, apos a regulamentagao desse anexo a 

magnitude dos fluxos desses recursos elevou-se expressivamente (ver tabela 

1-5, no capitulo 1).23 Essa hipotese estimula que a regressao da equagao para o 

estoque de capitals de portfolio no Brasil tome por base as estatisticas 

elaboradas para essas Carteiras de Valores Mobiliarios.

Chama-se a atengao para o fato de que sao dados fornecidos pelos 

proprios administradores, com base no valor de mercado dos ativos que 

compoem as carteiras, em data proxima a da prestagao das informagbes, e se 

referem apenas aos investimentos regulamentados pelo Anexo IV, da Resolugao 

n2 1289/87.
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bastante complexa por se tratar de uma expectativa de rentabilidade, torna-se

especialmente dificil pela multiplicidade de combinagoes de ativos que os

indice FGV100. Essa escolha resultou das estimativas econometricas terem

como variavel dependente o estoque de ativos das Carteiras mantidas por

investidores institucionais, que, no periodo coberto pela analise, apresentavam

aos erros aleatorios.

cuja taxa de retorno esperada e a taxa admitida no estudo.

O indice FGV100 e calculado com base em uma carteria tedrica formada

por agoes de 100 empresas privadas nao financeiras, negociadas nas Bolsas de

Valores do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. A selegao das empresas, cujas agoes 

comporao a carteira sao a ’excelencia empresarial’ e a liquidez em Bolsa. Por 

'excelencia empresarial’ sao analisados a dimensao e o desempenho de cada

Essa escolha tern implicita a premissa da homogeneidade dos ativos da 

carteira. A cesta de titulos reage como se, no conjunto, fosse um unico titulo,

investidores podem manter em suas carteiras.

A opgao para a proxy da taxa de retorno esperada foi a variagao do

24 A metodologia de elabora^ao desse indice foi apresentada na Conjuntura Economica 41, 
n2 10 (1987), 89-95.

representatividade em termos de presenga nos pregoes realizados, numero de 

negocios, numero de titulos negociados e volume de recursos transac ion ados. 

O peso de cada empresa selecionada e calculado a partir de uma ponderagao 

que toma como base seus patrimonies liquidos.24

Uma vez que esse indice considera um numero expressive de empresas, 

nao se atendo apenas as de maior negociagao, e incorpora as firmas de 

dimensao significative, julgou-se que constitui um indicador suficientemente

em media 83% do seu valor em agdes. Admitiu-se como hipotese que os 

investidores tern previsao perfeita das taxas de retorno dos ativos, excegao feita

empresa, mensurados com base nos resultados dos balangos patrimoniais. Ja a 

liquidez em Bolsa reflete a liquidez dos ativos, tomando por base a
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apresentadas no Anexo II.

A fonte das estatisticas do indice FGV100 foi a revista Conjuntura 

Economica, que divulga a serie com dados mensais. A variagao cambial foi 

calculada a partir das cotagoes de venda de final de mes do dolar dos Estados 

Unidos, no mercado de taxas de cambio livres, obtidas junto ao Departamento 

Economic© do Banco Central do Brasil.

abrangende das alternativas no mercado de agoes. Assim sendo, assumiu-se a 

variagao mensal do valor do indice como o indicador da rentabilidade da 

aplicagao em agoes de empresas representativas do mercado brasileiro.

A variagao do indice da FGV100 expressa, porem, a taxa de retorno de 

aplicagoes em moeda nacional, enquanto ao investidor estrangeiro deve ser 

mais relevante a taxa de retorno em uma moeda internacional. Nesse sentido, 

deduziu-se da variagao do indice a desvalorizagao cambial ocorrida no periodo, 

obtendo-se a taxa de retorno em dolares dos Estados Unidos. A hipotese 

implicita nesse procedimento e que o investidor tern perfeito conhecimento dos 

fatos relevantes da economia receptora e isso lhe da a capacidade para prever 

corretamente o ajuste future do cambio, de modo que a desvalorizagao 

esperada do cambio tende a ser igual a desvalorizagao ocorrida (exceto pelos 

erros aleatorios).

Assim sendo, assumimos como taxa de retorno esperada para os 

investimentos de portfolio no Brasil a variagao do indice FGV100 deduzida da 

flutuagao cambial.

Foram elaboradas series estatisticas com periodicidades mensal, 

iniciando-se em 1994 e estendendo-se ate o final de 1995. Essas series estao
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2.1.1 ASPECTOS TRIBUTARIOS E ESTIMULOS AO INFLUXO DE CAPITAIS DE

PORTFOLIO

Em 1975 publicou-se os regulamentos que disciplinavam a constituipao e

sociedadesInvestimento.25 Essasde

destinavam-se a captapao de recursos externos atraves da venda de suas

proprias apoes a investidores estrangeiros, para a aplicapao no mercado de

capitais nacional.

A legislapao era, contudo, bastante rigorosa e estabelecia parametros de

prazo minimo de permanencia dos recursos no pats (tres anos) e a composipao

da carteira (no minimo 50% dos recursos deveriam ser aplicados em apoes

negociadas em Bolsa de Valores ou debentures conversiveis nesse tipo de

debentures emitidas por outras empresas, novas emissoes etc.).

A tributapao era menor que a aplicada sobre investimentos externos

diretos e buscava estimular o ingresso desses capitais e sua permanencia no

25 Decreto-Lei n2 1401, de 7.5.75 e Resolupao n2 323, de 8.5.75.

TABELA A. 2 - ALIQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDI- 
DIMENTOS DISTRIBUIDOS PEUXS SOCIEDADES DE 
INVESTIMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO, 1975

ALIQUOTA
15%
12%
10%
8%

DATA DA REMESSA_______________________
anterior a 6 anos completes da data do registro 
apos 6 ate 7 anos completes da data do registro 
apos 7 ate 8 anos completes da data do registro 
mais de 8 anos completes da data do regristro 
FONTE: Resolupao n2 323, de 8.5.75

apoes, o restante poderia ser aplicado em Letras do Tesouro Nacional,

a administrapao das Sociedades
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pais por maior periodo de tempo. Assim, as sociedades eram isentas do 

imposto de renda na fonte. A aliquota incidente sobre ganhos de capital era de 

15%, igual a aplicada a dividendos e bonificagbes em moeda distribuidos por 

essas sociedades. Uma menor volatilidade era buscada atraves da redugao da 

aliquota, quando o prazo de permanencia no pais aumentava. Ou seja, se nao 

houvesse remessas anteriores ao periodo de seis anos completes, mas 

anteriores a completarem-se sete anos, a aliquota era de 12%; acima de sete 

anos, ate oito anos, a aliquota era de 10%; caso permanecessem no pais alem 

de oito anos completes, a aliquota era reduzida a 8% .

Havia, porem, um imposto suplementar de renda, se os montantes de 

dividendos e bonificagbes em moeda e dos ganhos de capital, ja liquidos do 

imposto de renda previsto, em cada exercicio social, excedessem a 12% do 

valor do investimento inicial em moeda estrangeira, em nome do acionista. As 

aliquotas eram iguais ao imposto suplementar do investimento estrangeiro 

direto. Porem, apos completados oito anos do registro, sem que qualquer 

remessa tivesse sido realizada, o imposto suplementar deixava de ser exigido.

Ao final de 1982 foram concedidas isengoes fiscais que tinham por efeito 

elevar as taxas de retorno dos investimentos. Nesse sentido foi isentado do 

imposto de renda o produto da alienagao das agoes de emissao das sociedade 

de investimento e isentou-se do imposto suplementar de renda os dividendos e 

bonificagbes distribuidos. Tambem foi reduzido o periodo minimo de 

permanencia dos recursos externos, de dois anos para tres meses.

Em 1986, diante da necessidade de captagao de recursos externos para 

fazer frente as dificuldades da balanga comercial, procurou-se estimular o 

ingresso de capitals de portfolio mediante a criagao de Fundos de Investimento - 

Capital Estrangeiro e da Carteira de Titulos e Valores Mobiliarios, mantidos no 

pais por entidades estrangeiras. A tributagao dos rendimentos distribuidos por 

esses instrumentos a nao residentes deixou de ser escalonada, assim como nao 

mais era cobrado o imposto suplementar de renda. O recolhimento do imposto
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sobre os dividendos e bonificagoes era realizado na fonte, a aliquota de 15%,

enquanto o resgate das cotas era isento de tributagao.

Nova tentativa de atrair capitals de portfolio foi realizada em 1987, com a

1289, de 20 de margo. Esses instrumentos deveriam captar recursos externos

para serem aplicados majoritariamente no mercado acionario, sendo autorizado

que o saldo remanescente fosse alocado em outros valores mobiliarios de

emissao de companhias abertas e em titulos admitidos no programa de

desestatizagao.

dessesaliquotas tributaries, incidentesAs sobre remessasas
investidores, estimulavam a realizagao de ganhos de capital em detriment© dos

lucres, dividendos e bonificagdes. Isso ocorria porque os rendimentos auferidos

pelas carteiras compostas majoritariamente por ativos de renda variavel eram

tributados em 10%, e, se compostas por ativos de renda fixa, a aliquota era de

15%. No entanto, os ganhos de capital eram isentos.

Em 1991, como uma forma de estimular os influxes, assentiu-se que os

saldos remanescentes dos instrumentos criados pela Resolugao n2 1289/87

fossem utilizados na aquisigao de titulos de emissao do Tesouro Nacional e do

Banco Central.26 Essa medida reduzia expressivamente o risco da aplicagao,

uma vez que o retorno podia ser predeterminado, dada a disponibilidade de

titulos com variagao cambial.

Nova tentativa de atrair capitals externos foi realizada com a pubiicagao

n2 1832, de 31.5.91. Essa Resolugao incluiu novo anexo ada Resolugao

administragao

26 Resolugao n2 1819, de 24.4.91.

Resolugao n2 o funcionamento e a

de Carteira de Valores Mobiliarios mantida no pais por

1289, disciplinando a constituigao,

criagao e regulamentagao de Sociedades de Investimento - Capital Estrangeiro 

(SICE), Fundos de Investimento - Capital Estrangeiro (FICE) e Carteira 

Diversificada de Agoes, respectivamente, Anexos I, II e III, da Resolugao n2
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aplicagao dos saldosliberalized ao

obedecerde aos

27 Resolu^ao n2 1877, de 22.10.91.

28 Resolugao n2 2034, de 17.12.93.

Quando o ingresso de recursos de portfolio foi considerado excessive, 

diante da politica monetaria adotada ou do risco que o pais estava disposto a 

correr em fungao da volatilidade desses recursos, o governo adotou medidas de 

desestimulo ao seu influxo. Para tanto, nao mais permitiu a aplicagao desses

recursos de portfolio, os Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro. De modo a 

estimular o deslocamento de recursos a esses fundos, foi vetada a utilizagao de 

recursos ingressados no pais nos termos dos Regulamentos Anexos I a IV, da 

Resolugao n2 1289/87, na aquisigao de valores mobiliarios de renda fixa e em 

operagoes nos mercados de derivativos que resultassem em rendimentos 

predeterminados.28 Com essa norma, o governo reintroduziu parcialmente o 

risco naqueles instrumentos, limitando aos Fundos de Renda Fixa-Capital 

Estrangeiro 

domestica.

a vantagem do conhecimento previo do retorno em moeda

investidores institucionais estrangeiros. Os recursos ingressados deveriam ser 

destinados a aquisigao de valores mobiliarios.

Gradualmente, governo

remanescentes para cada um dos instrumentos, chegando a desobrigar os 

administradores dos instrumentos regulados pelos Anexos I, II e III, da 

Resolugao n2 1289/87, de obedecer aos criterios de diversificagao 

estabelecidos, quando os investidores fossem institucionais.27

Nesse sentido, permitiu-se a aplicagao dos recursos em quotas dos 

fundos de aplicagao financeira e a realizagao de operagoes nos mercados de 

opgoes e futures, referenciadas em valores mobiliarios, taxas de juros e cambio.

Ao final de 1993, foi criado um novo instrumento para captagao de
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contravalor, em moeda nacional, da moeda estrangeira ingressada para

sobre a remessa de lucros e dividendos.

Embora o onus fiscal tenha sido nulo, essa medida introduziu novo

componente de incerteza a essas aplicagbes, pois indicou a possibilidade de

tributagao, o que afetaria o retorno.

Em outubro de 1994, a Portaria n2 534, do Ministro da Fazenda, elevou

essa aliquota para 1%, tendo sido reduzida a 0% em margo de 1995.32 Embora

os valores do impost© sobre operagoes financeiras se alterassem com relativa

frequencia para as demais modalidades de investimentos de portfolio, no caso

do Anexo IV esse onus fiscal permaneceu zerado.33

29 Respectivamente Resolugao n2 2046, de 19.1.94 e Resolugao n2 2115, de 19.10.94.

Esse imposto, cobrado quando do ingresso dos recursos, reduz o volume 

do capital a ser investido, sendo mais oneroso que a mesma aliquota aplicada

33 A aliquota do imposto sobre operagoes financeiras, cobrado quando do ingresso dos 
capitals para aplicagao em fundos de renda fixa, foi fixada em 5% em margo de 1994, sendo

30 O Decreto n2 995, de 25.11.93, instituiu o IOF sobre os Fundos de Renda Fixa - Capital 
Estrangeiro. A Portaria do Ministro da Fazenda n2111, de 2.3.94, com base no Decreto n2 1071, 
de 2.3.94, criou o Imposto sobre Operagoes Financeiras relativas a Titulos e Valores Mobiliarios.

32 Portaria do Ministro da Fazenda n2 95, de 9.3.95, revogada pela Portaria n2 202, de 
10.8.95.

No caso ©specific© dos recursos ingressados atraves do Anexo IV a 

Resolugao n2 1289/87, que tomaremos por base na analise da tributagao, a 

Portaria n2 111, do Ministro da Fazenda, fixou em 0% a aliquota desse imposto.3'

31 Dada a diversidade dos instrumentos de captagao de capitals de portfolio, vamo-nos ater 
as normas aplicaveis aos recursos ingressados atraves do Anexo IV a Resolugao n2 1289/87, 
pois respondem pela maior parte desse fluxo e sao objeto da analise econometrica.

determinadas aplicagoes de portfolio. 30

capitals em Notas do Tesouro Nacional como moeda de privatizagao e em 

quotas de Fundos de Aplicagao Financeira.—

Alem dessas medidas, instituiu um imposto a ser calculado sobre o
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2.2 TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO EM PORTFOLIO NO EXTERIOR

elevada para 9% em outubro de mesmo ano. Essa aliquota foi reduzida para 5% em marpo de 
1995 e elevada para 7% em agosto desse mesmo ano.

34 Ver a propdsito Norman Frumkin, Guide to Economic Indicators 2nd. ed.(Armonk, New 
York, London: Sharpe, 1994), 275-86, Seth Godin, ed. The 1996 Information Please Business 
Almanac & Sourcebook (Boston. New York: Houghton Mifflin, 1996), 178-84.

Como proxy para a taxa de retorno dos investimentos internacionais em 

portfolio escolheu-se a variapao mensal do Standard & Poor’s Composite Index. 

Esse indice representa a variapao percentual do valor de mercado de 500 apoes 

em tres mercados dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova lorque (New York Stock 

Exchange), o Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations) e o Amex (American Stock Exchange) entre o periodo base e o 

periodo corrente. Os criterios de selepao das empresas cujas apoes estao 

incluidas no indice sao baseadas em sua posipao na industria, magnitude do 

valor de mercado, volume transacionado, distribuipao das apoes entre os 

acionistas e movimento do prepo das apoes. As apoes sao ponderadas pelo 

valor de mercado de cada empresa.34

Esses aspectos tributaries e os estimulos ao influxo de capitals de 

portfolio, dados pela legislapao, sao de dificil quantificapao para a elaborapao 

de series estatisticas. No entanto, ainda que se decidisse pela dedupao da 

aliquota tributaria dos retornos esperados, o desconhecimento da proporpao 

dos fluxos dirigidos a cada instrumento de investimento estrangeiro exigiria a 

formulapao de hipoteses ad hoc na estimapao de sua aplicapao.

Diante disso, optou-se pela omissao dessa variavel quando da analise 

econometrica, que devera ser realizada para o periodo de 1994 a 1995.
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industriaiizados reduz as oportunidades de arbitragem, de modo que as taxas

de retorno nessas economias tendem a ser bastante semelhantes.

A utilizagao da taxa ocorrida como proxy para a taxa esperada tem, como

hipdtese implicita, que os agentes desenvolvem uma previsao perfeita da taxa

de retorno externa, pois conhecem o mercado e todos os fatores relevantes para

Joint Economic Committe by the Council of Economic Advisers.

2.3 RISCOS DO INVESTIMENTO EM PORTFOLIO NO BRASIL

O risco a ser enfrentado pelos investidores em ativos financeiros no

exterior pode ser subdividido em tres tipos: o cambial, o do proprio titulo

adquirido e o de soberania.

A teoria de portfolio utiliza a variancia da taxa de retorno como indicadora

do risco do investimento. Coerente com essa abordagem tedrica utilizou-se

como proxy para o risco a variancia da variavel empregada como taxa de

retorno esperada, ou seja, da variagao do indice FGV100 deduzido da

dispersao da taxa de retorno esperada dos ativos considerada a desvalorizagao

cambial.

Tomou-se como base para o calculo da variancia a taxa de retorno em

ddlares dos Estados Unidos dos doze meses anteriores ao mes de referencia,

ou seja:

a determinagao dessa taxa.

A fonte das estatlsticas foi o Economic Indicators, elaborado pelo U.S.

desvalorizagao cambial. A variancia calculada dessa forma expressa a

A opgao por um indice do mercado dos Estados Unidos para refletir o 

rendimento esperado dos investimentos de portfolio no exterior decorre da 

hipdtese de que a grande mobilidade entre os mercados. dos paises
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: variancia da taxa de retorno dos investimentos em portfolio no Brasil;

estimada por:

1br, =

A dificuldade em efetuar uma mensurapao quantitative do efeito desses 

eventos sobre a perceppao de risco dos investidores levou a introdupao de uma

por eventos externos. Especialmente importante no periodo 1994-1995 foi a 

expressive desvalorizapao da moeda mexicana em dezembro de 1994 e inicio 

de 1995. As possiveis perdas com os ativos daquele pais e a suspeita de que a 

crise mexicana se estendesse ao Brasil, tendem a provocar reavaliapbes e 

comportamento defensives.

onde:

FG7100, 
FGK100,.

desvalorizapao acentuada da moeda domestica e gerou reavaliapbes 

tempestivas do risco dos investimentos no pais. Entretanto, uma mudanpa de 

politica cambial como a ocorrida em julho de 1994, quando da implementapao 

da terceira fase do programa de estabilizapao, com reduzido sobressalto, 

tendeu a nao provocar alterapoes nas avaliapbes.

A avaliapao do risco dos investimentos no pais pode ser afetada tambem

n
a* =~

p=l-12

n: numero de observapbes;

iBR\ taxa de retorno dos investimentos estrangeiros em portfolio no Brasil

rr

—)-l .100
100

da moeda domestica e

FGF100: indice FGV100, proxy para a taxa de retorno dos investimentos 

estrangeiros em portfolio no pais;

8e \ taxa de desvalorizapao cambial nominal mensal.

A avaliapao do risco por parte dos investidores decorre tambem de sua 

expectativa quanto a evolupao das variaveis em questao. Nesse sentido a 

mudanpa no regime cambial em marpo de 1995, quando foi anunciada a 

sistematica de bandas de cambio, produziu a expectativa de uma
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equapao estimada.

2.4 OUTROS ASPECTOS

As instabilidades economica e polftica da economia receptora dos

investimentos tendem a afetar a perceppao de risco dos investidores em

portfolio.

variavel dummy, D, com valor unitario em dezembro de 1994 e nos tres 

primeiros meses de 1995, na equapao para o estoque de capital de investidores 

institucionais na Carteira de Valores Mobiliarios.

O risco de soberania representa a possibilidade de nao serem 

repatriados os investimentos realizados e recebidos os seus retornos devido a 

dificuldades politicas ou econbmicas do pais receptor dos recursos. A 

probabilidade que os investidores externos atribuem a essa possibilidade deve 

influenciar os fluxos desses recursos ao pais receptor. No periodo coberto peia 

analise econometrica, 1994 e 1995, esse risco tendia a ser bastante reduzido. 

Embora fossem adotadas medidas que buscassem direcionar os influxes de 

capitals, a magnitude das reservas internacionais e a postura liberal do governo 

diminuiam significativamente o risco de retenpao da saida desses capitals. 

Assim, optou-se pela nao inclusao de variavel representativa desse risco na

A instabilidade economica pode ser traduzida pela variapao nos indices 

de prepos, que tern forte vinculapao com desequilibrio nos fundamentos da 

economia e com a incapacidade de os dirigentes implementarem politicas 

economicas adequadas. Por outro lado, entretanto, os elevados indices de 

infiapao promovem expressiva dispersao dos prepos relatives, diminuindo a 

eficiencia dos mercados e criando oportunidades para arbitragens.

No entanto, diante da acelerapao da infiapao a partir de 1980, o governo 

brasileiro implementou diversos pianos de estabilizapao que, com as mudanpas
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1990.

Em 1994,

a este programs.

3 OPERAQOES DE CREDITO

As operagdes de credito podem ser classificadas de acordo com seu

projetos ou as

denominados

repentinas nas regras de funcionamento da economia, geraram inseguranga e 

elevaram a instabilidade economica. Isso ocorreu mais fortemente em 1986 e

operagdes comerciais. Nesta categoria estao incluidas 

transagdes com organismos internacionais e agencias multilaterais, que sd 

cedem recursos para projetos especificos. Sao financiamentos tambem os 

creditos de fornecedores ou creditos para compradores,

o anuncio da implementagao de novo programa de 

estabilizagao de pregos alguns meses antes da adogao das medidas basilares 

reduziu significativamente o clima de incertezas, frequentes nessas ocasides. 

Por essa razao nao foi incluida na variavel dummy D qualquer alteragao relativa

prazo ou com a vinculagao dos recursos a finalidades especificas.

No que tange ao prazo, as operagdes de credito sao subdivididas em 

longo, medio e curto prazo. Estas ultimas sao captagoes de ate 360 dias e nao 

sao registradas junto ao Banco Central. As operagdes com prazo superior a 361 

dias e inferior a 720 dias sao denominadas de medio prazo, enquanto as 

superiores a 721 dias sao classificadas como de longo prazo. Nestes dois 

ultimos casos, as operagdes devem ser registradas no Banco Central.

Na classificagao do capital de credito segundo a especificagao da 

finalidade, as operagdes podem ser subdivididas em financiamentos e 

emprestimos. Os financiamentos sao concessoes de recursos vinculados a



302

usualmente de supplier's credit e buyer’s credit,35 que financiam exportagoes e

condigbes desse credito nem sempre sao rigorosas, como as dos emprestimos

no mercado financeiro internacional, e nao refletem tao claramente o acesso das

economias a este mercado.

utilizagao especffica, podendo ser buscados diretamente pelas empresas

tomadoras junto a bancos ou empresas no exterior ( operagbes amparadas pela

Lei n2 4131/62) ou atraves de emissao de titulos de dtvida (commercial paper,

bonus, notes etc). Podem ainda ser tornados no exterior por bancos da

economia receptora, que os repassam a empresas no pais. Neste ultimo caso, o

amparo legal e usualmente dado pela Resolugao n2 63/67.

As series relativas as operagbes de credito foram construidas com base

em estatisticas do balango de pagamentos. Essas estatisticas sao elaboradas a

partir da acumulagao dos contratos de cambio e compatibilizadas com os

registros das operagbes realizadas junto ao Banco Central.

Esses registros, no caso das operagbes de credito, tern uma defasagem

relativamente menor que os das operagbes de investimento, como resultado da

necessidade da obtengao de autorizagoes previas para a contratagao de

dividas de medio e longo prazos no exterior. Assim, a partir das autorizagoes

endividamento do pais.

A serie de fluxos de capitais de medio e de longo prazo foi detalhada

(organismos agenciassubdividida internacionais,financiamentosem

governamentais e supplier’s e buyer's credits) e emprestimos, sendo estes, por

35 Quando o vendedor dos produtos financia a aquisigao para o comprador, a operagao 6 
denominada de supplier's credit. Jci quando o comprador busca o financiamento para a 
aquisigao a operagao e denominada de buyer's credit.

importagoes. Assim, como possuem outros objetivos alem do retorno, as

Ja os emprestimos sao captados sem estarem vinculados a uma

devido a sua maior representatividade e relevancia. Nesse sentido, foi

ha umdos recursos ingressados, controle doprevias concedidas e
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A elaboragao das series de influxes de credito brutos, liquidos e 

amortizagoes, relativas ao periodo de 1969 a 1982, nao trouxe dificuldades. Ja 

as relativas aos anos de 1983 a 1992 exigiu maiores cuidados. Essa atengao 

resultou do interesse em estatisticas dos fluxos de capitals voluntaries, uma vez 

que estes devem responder aos estimulos de mercado como as taxas de 

retorno e risco.

As estatisticas do influxo liquido de creditos foram obtidas a partir da 

dedugao dos pagamentos de amortizagoes dos valores brutos de capital's de 

medio e longo prazos ingressados.

A serie de amortizagoes tambem foi composta com base nas estatisticas 

do Balango de Pagamentos. A origem desses dados sao os contratos de 

cambio com natureza cambial especifica, que sao compatibilizados com os 

controles do endividamento.

36 A principio, todas as captapoes de recursos extemos tern a Lei n2 4131, de 1962, como 
base legal. Ocorre que novas sistem^ticas e instrumentos de captapao foram criados ao longo 
do tempo, merecendo regulamentos mais especificos. Assim, utilizamos a denominapao, 
correntemente empregada pelo Banco Central, chamando de creditos amparados pela Lei n9 
4131 as captapdes convencionais, pelas quais o tomador final recebe os recursos do cedente 
original; de creditos amparados pela Resolupao n2 63, quando se tratar de linhas de credito 
captadas no exterior por instituipoes banc&rias do pais, as quais sao entao repassadas aos 
tomadores finais; de bonus, notes e commercial paper, quando se tratar de emissoes desses 
tltulos para a captapao.

A partir de 1983, o pais deixou de remeter parte dos pagamentos de juros 

e amortizagoes relatives a divida externa contraida ate 1982. Esses valores 

ficaram depositados junto ao Banco Central, sendo em parte repassados a 

tomadores residentes e entao registrados no balango de pagamentos, nas 

contas acima da linha, como creditos novos.

ne 4131/6236 esua vez, subdivididos em operagoes amparadas pela Lei 

regulamentadas pela Resolugao n2 63/67, emissao de bonus, notes e 

commercial paper e na categoria “outros”, que engloba linhas de credito para 

importagao de petroleo, contratos de risco e, mais recentemente, a emissao de 

dividas securitizadas.
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Alem disso, nos acordos de escalonamento da divida externa com os

dividas vencidas e para o financiamento da economia, sendo parcialmente

repassadas a tomadores residentes.

Assim, o credito *concedido' mediante a suspensao das remessas de

que era repassada a tomadores internos, era registrada nas contas acima da

compensatorios.

A serie de influxes voluntaries foi elaborada a partir dos influxes brutos,

dos quais foram deduzidos os repasses aos tomadores internos.

Para a obtengao da serie dos influxos liquidos, foram subtraidas dos

Nao e discutido o credito concedido pelo Brasil, uma vez que e composto

determinantes que nao as variaveis de mercado. Alem disso, os determinantes

da concessao de credito pelo Brasil estao alem dos objetivos deste estudo.

credores, novas linhas de credito eram negociadas. Essas linhas de credito nao 

tinham, porem, um carater voluntario, sendo concedidas para o pagamento de

37 Os recursos relatives a creditos concedidos no ambito dos acordos de renegociagao da 
dfvida externa eram ctassificados, para efeitos de contabilizagao do balance de pagamentos, 
como Projeto 1. Os recursos retidos constituiam-se no Projeto II. O valor desses capitals que era 
repassado a tomadores internos, era registrado na conta de emprestimos de medio e longo 
prazos, na conta de capital do balango de pagamentos. O saldo era registrado em conta abaixo 
da linha denominada operagoes de regularizagao.

influxes voluntaries as amortizagoes efetivamente pagas.38

pagamentos depositados no Banco Central e de recursos novos renegociados,37

38 Na conta do balango de pagamentos relativa as amortizagoes, sao registradas as 
amortizagoes totals, subdivididas, em pagas e refinanciadas. As amortizagoes pagas referem-se 
as remessas efetivamente realizadas, enquanto as registradas como refinanciadas foram retidas, 
podendo sua contraparte estar contabilizada nas operagoes de regularizagao ou em 
emprestimos e financiamentos de medio e longo prazos, caso tenham sido repassadas a 
tomadores residentes.

principalmente por linhas de credito para paises vizinhos, com outros

linha, 'contaminando* os influxos de recursos voluntaries com capitals
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3.1 CUSTO INTERNO DA CAPTAQAO DE CREDITO

As estatisticas da taxa efetiva mensal nominal incluiram o imposto sobre 

operapoes financeiras e as reciprocidades a serem dadas ao cedente dos 

recursos, conforme as praticas do mercado, tendo sido obtidas na ‘Taxas de 

Juros no Brasil" de 1993, edipao especial da revista "Analise Financeira". Na 

elaborapao da serie, foram utilizadas as taxas praticadas pelo mercado, sendo 

estas em alguns periodos prefixadas e em outros pds-fixadas, conforme as 

restripoes legais. Dessa forma, de janeiro de 1973 a dezembro de 1982 e de 

marpo de 1986 a janeiro de 1987, as estatisticas referem-se a taxas prefixadas. 

De janeiro de 1983 a fevereiro de 1986 e de fevereiro de 1987 em diante, as

relativamente longas torna as oppoes ainda menores.

Para representar o custo da captapao de credit© internamente fez-se uso 

das taxas cobradas das pessoas juridicas pelas instituipoes financeiras para 

financiamento de capital de giro. Essa taxa pode ser considerada adequada 

uma vez que a disponibilidade interna de recursos para operapoes de credito 

de longo prazo tende a ser bastante reduzida, de modo que a proporpao de 

operapoes que utilizam a taxa para financiamento de capital de giro como 

referenda e expressive.

A desvantagem dessa taxa, compartilhada por grande parte das taxas de 

juros no pais, sao as recorrentes intervenpoes do governo na determinapao de 

seu valor.

sao bastante escassas e a

As estatisticas relatives a taxas de juros praticadas pelo mercado 

financeiro no Brasil sao bastante escassas e a necessidade de series

Tambem nao serao analisados os fluxos de credito de curto prazo e 

outros capitals, especialmente por serem fortemente influenciados por 

movimentos especulativos e suas estatisticas serem pouco confiaveis.
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estatisticas sao de taxas pos-fixadas. Ressalta-se que entre outubro de 1979 e

outubro de 1980 houve a determinagao para a aplicagao de um redutor de 10%

sobre as taxas praticadas em setembro de 1979, sendo que as taxas so foram

flexibilizadas a partir de novembro de 1980.

O custo do credito interno deveria considerar a taxa de juros cobrada em

termos reais. No entanto, como no modelo para o estoque da divida externa

essa taxa e subtraida do custo do credito extemo e este custo tambem deveria

ser considerado em termos reais, e o exame das series da diferenga entre as

taxas em termos nominais e em termos reais nao revelou nenhuma diferenga

substancial, ambas sao tornados em termos nominais.

Ja no caso do modelo para o estoque de divida externa autonoma, como

as taxas de juros interna e externa sao tomadas em termos logaritmicos, tomou-

se as taxas de financiamento de capital de giro nominais.

As taxas mensais foram capitalizadas de modo a obter-se o custo para

captagbes de 360 dias. A serie com dados trimestrais foi obtida a partir da

media aritmetica simples das taxas praticadas nos meses que compbem o

trimestre.

3.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS

Incide imposto de renda na fonte sobre as remessas de juros, comissdes,

despesas e demais encargos, devidos a residentes ou domiciliados no exterior,

Esse onusdecorrentes de operagoes de emprestimos e financiamentos.

tributario deve, a priori, ser do recebedor da renda, o cedente do credito.

Ocorre, porem, que muitas vezes o contrato especifica as taxas de juros a

serem pagas, liquidas do imposto de renda, de tai forma que cabe ao devedor

esse onus. Vale ressaltar que essa e a situagao mais frequente.

A aliquota desse imposto manteve-se em 25% em quase todo o periodo

da analise, tendo sido reduzida para 5% entre outubro de 1974 e agosto de
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com um prazo minimo de 5 anos.

40 Sao os mesmos acordos jd citados no item 1.7.2 de investimentos estrangeiros diretos.

42 Respectivamente, Resolu^ao n2 613, de 8.5.80, e Resolu^ao n2 1033, de 28.6.85.

Em maio de 1980, o beneficio fiscal foi contraido para 40%, ate ser extinto 

em junho de 1985.42

Em julho de 1979, esse beneficio fiscal foi reduzido para 50% pela 

Resolugao n2 559, enquanto o prazo minimo da operagao, para usufruir essa 

vantagem, passou a ser de 8 anos.

Em dezembro desse mesmo ano, o beneficio fiscal foi novamente 

elevado, agora para 95% do imposto de renda recolhido de 25%. 41 Manteve-se, 

contudo, o prazo minimo de 8 anos.

Durante alguns periodos, o govern© brasileiro ofereceu um beneficio fiscal 

para os tomadores de recursos externos, impondo, porem, condigoes, como 

prazos minimos para as operagoes. Nesse sentido, em agosto de 1975, 

concedeu-se um beneficio fiscal de 85% do imposto devido para operagoes

1975 e para 15% a partir de 1996 39 As aliquotas incidentes sobre creditos 

concedidos por residentes em paises com os quais o Brasil firmou acordos para 

evitar a dupla tributagao da renda sao, no entanto, diferentes.40 Nao nos 

ateremos, todavia, a esses casos.

A aliquota de 25%, devida pelo credor, quando paga pelo devedor, 

transforma-se em um onus de 33,33%, pois a base tributavel passa a ser o valor 

dos juros e demais despesas, alem do proprio imposto, aplicando-se sobre esse 

total a aliquota de 25%.

39 ResoluQao n2 305, de 24.10.74, Resolugao n2 334, de 5.8.75 e Lei n2 9249, de 26.12.95.

41 ResoluQao n2 587, de 7.12.79.
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A tabela A.3 apresenta as alfquotas a serem pagas pelos tomadores dos

creditos externos,

empregadas na analise econometrica.

(Em %)
ANOS

1 .100t’ —

TABELA A.3 - ALIQUOTA MEDIA TRIMESTRAL DO IMPOSTO DE RENDA 
EFET1VO SOBRE AS REMESSAS DE JUROS E OUTROS 
ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 
EXTERNOS, 1974-88.

33,33 
5,26 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

12,35 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,29 
33,33 
33,33 
33,33

IV
12,58 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00

12,76 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
33,33 
33,33 
33,33 
33,33

1_
1-r

onde tea alfquota do imposto devida pelo credor e t' e a alfquota recolhida pelo devedor. As 
estatfsticas foram caiculadas com base na aliquota do imposto se pago pelo devedor, a qual era 
aplicada o beneficio fiscal oferecido. As alfquotas de cada trimestre foram caiculadas 
ponderando-se as alfquotas pelo periodo de vigencia no trimestre.

I_____
33,33 
5,26 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
1,67 

20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
33,33 
33,33 
33,33

TRI MESTRES_______
li in

33,33 
5,10 
5,00 
5,00 
5,00 

13,37 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
33,33 
33,33 
33,33 
33,33

43 A alfquota do imposto devido pelo credor, mas paga pelo devedor foi calculada fazendo- 
se:

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 
1984 
1985
1986
1987

_______ 1988
FONTE DOS DADOS BRUTOS: Resolugdes n2 305, de 24.10.74, n2 334, 

de 5.8.75, n9 335, 5.8.75, Decreto-lei n9 1688, de 26.7.79, 
Resol ugoes n2 559, de 26.7.79, n9 587, de 7.12.79, n2 613, 
de 8.5.80, n2 1033, de 28.6.85.

Nota: as alfquotas entre 1975.111 e 1985.11 referem-se as operagoes 
contratadas com prazos iguais ou superiores ao mfnirno exigido para 
usufruir os beneffcios fiscais .Nesse periodo a aliquota normal era 
de 25%.

mas devidas pelos credores.43 Essas estatfsticas sao
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No inicio da decada de 90, o mercado financeiro internacional torna-se

44 Portaria M INFAZ n2 534, de 19.10.94.

novamente acessivel ao setor privado nacional, principalmente na negociagao 

de titulos, como as notes, bonus e commercial paper. Estes ultimos eram 

beneficiados com a isengao do imposto de renda sobre os encargos do credito, 

desde que emitidos com um prazo maior ou igual ao minimo normatizado desde 

1980, e em 1991 essa vantagem foi estendida as floating rate notes, fixed rate 

notes, floating rate certificate of deposit, fixed rate certificate of deposit e bonus 

de emissao publica e privada. Inicialmente os prazos minimos exigidos para a 

obtengao do beneficio foram reduzidos, mas gradativamente expandidos a 

medida que o acesso ao mercado internacional se elevava.

A partir de 1993, o govern© adotou medidas que poderiam levar a um 

maior controle do influx© dos capitals de credito. Assim, o Decreto n2 995 

estabeleceu um imposto de 3%, a ser calculado sobre o contravalor, em moeda 

domestica, da moeda estrangeira ingressada e destinada a operagoes de 

emprestimos em moeda. Em outubro desse ano a aliquota foi elevada para 

7%.44

A legislagao apresentada impunha como condigao para a fruigao do 

beneficio um prazo minimo para a operagao. No entanto, em paralelo, o 

Decreto-lei n2 1215, de 1972, apontava a possibilidade de ser concedida a 

restituigao, a redugao ou a isengao do imposto de renda na fonte que incidia 

sobre os juros e demais encargos de creditos captados no exterior, observado 

um prazo minimo, caso fosse considerado de interesse nacional. Essa 

legislagao, em vigor ate 1996, permitia que o govern© incentivasse a 

contratagao de credito extern© pela redugao expressiva dos custos, da todas as 

operagoes por ele julgadas de interesse nacional. Vale ressaltar que em 

periodos de escassez de recuros externos, a clausula do prazo minimo era 

negligenciada em favor do interesse nacional.
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5%; com prazos minimos de tres anos tinham uma aliquota de 4%; com prazos

minimos de quatro anos, a aliquota era de 2%; com prazos minimos de 5 anos, a

aliquota era de 1%; e operapoes com prazos superiores a 6 anos eram isentas.

3.3 DEPOSITOS COMPULSORIOS E DEPOSITOS VOLUNTARIOS

De modo a estimular os ingressos de capitals externos, esteriliza-los ou

compulsorios, permanentes e transitorios, e de depositos voluntaries dos valores

captados.

Os depositos compulsorios permantes foram implantados em outubro de

1972, quando o influxo de capitais de credit© foi considerado excessive pelo

governo e capaz de pdr em risco a politica monetaria adotada.48 Nesta ocasiao,

45 Portaria MINFAZ n2 95, de 9.3.95.

48 Portaria MINFAZ n2 202, de 10.8.95.

47 Portaria MINFAZ n2 228, de 15.9.95.

48 Resolugao n2 236, de 19.10.72.

incidente sobre os ingressos de emprestimos em moeda.45

No entanto, a partir de maio desse ano, a drenagem de recursos foi

4€

Depois de uma saida expressiva de capitais de portfolio, iniciada em 

dezembro de 1994 e que estendeu ate marpo de 1995, o governo estimulou o 

ingresso de recursos externos com a redupao, a 0%, da aliquota do impost©

revertida e em agosto a aliquota foi novamente elevada, sendo fixada em 5%.

Em setembro, a Portaria ns 228, do Ministro da Fazenda, estabeleceu aliquotas

escalonadas que variavam em funpao do prazo da operapao.47 Assim, 

emprestimos em moeda com o prazo minimo de dois anos eram tributados em

evitar sua saida, as autoridades monetarias fizeram uso de depositos
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na

50 Resolugao n2 265, de 31.8.73.

52 Resolugao n2 532, de 18.4.79.

49 Vale lembrar que a taxa de cambio no periodo era determinada pelo governo e, portanto, 
sua flexibilidade nao acomodava a demanda pela moeda interna.

foi imposto um recolhimento de 25% do valor recebido a titulo de emprestimos 

em moeda, que deveria ser mantido junto ao Banco Central.

Esse deposito era exigido no moment© do ingresso dos recursos, ou seja, 

data da liquidagao do contrato de cambio, e permaneceria depositado por 

tempo indeterminado, podendo ser levantado apenas para o pagamento das 

amortizagbes da divida no exterior, obedecendo ao esquema de pagamentos 

constants do certificado de registro daquela operagao.

Esses depositos representavam um custo adicional aos tomadores, uma 

vez que sobre o valor depositado tambem incidiam juros e outros encargos, 

alem da variagao cambial, pelos quais o Banco Central nao se responsabilizava. 

Dessa forma, a medida tendia a inibir a captagao externa de capitals e reduzia a 

pressao sobre a expansao da oferta monetaria.49

Com a momentanea retragao do mercado financeiro internacional e as 

elevadas despesas com a importagao de petroleo, em junho de 1973, esses 

depositos foram abolidos. Em agosto do mesmo ano, quando a captagao voltou 

a se expandir, foram, porem, reimplantados em um percentual de 40%.50

Como resultado da crescente necessidade de recursos, para fazer frente 

as importagoes, em fevereiro de 1974 a obrigatoriedade de constituigao desses 

depbsitos compulsorios foi suspensa.51

Essa situagao perdurou ate abril de 1979, quando 50% dos ingressos 

decorrentes de captagoes privadas passaram a ser necessariamente recolhidos 

ao Banco Central.52 Concomitantemente ao desestimulo desse custo adicional, a 

oferta interna de credito foi limitada. Essa limitagao nao se refletiu, porem, em

51 Resolugao n2 279, de 7.2.74.
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setembro de 1979.

Com o aumento das taxas de juros internacionais e a expressiva

desvalorizagao cambial do final de 1979, a exigencia da constituigao desses

moeda interna, inibiamoferta de externa,

Monetaria. A liberagao antecipada dos depositos so ocorria para a amortizagao

53 Resolugao n2 586, de 7.12.79.

incentivava a antecipagao na contragao de creditos externos, uma vez que os 

tomadores sabiam que os recursos ficariam retidos por um prazo determinado.

contrato com o exterior. Alem disso, a retengao era de curta duragao, sendo os 

recursos liberados de acordo com cronogramas estabelecidos pela Autoridade

monetaria, ao mesmo tempo em que estimulavam a captagao de recursos 

externos. Um deles foi a implantagao dos depositos compulsorios transitdrios.

significativamente o equillbrio do balango de pagamentos. Isso ocorria porque, 

nao sendo remunerados pelo Banco Central, os depositos elevavam o custo dos 

recursos remenascentes, pois cabia ao tomador privado o pagamento dos juros 

e demais despesas relativas ao capital depositado junto a autoridade monetaria.

Cutros mecanismos foram criados para auxiliar a execugao da polltica

elevagao das taxas de juros domesticas, pois elas estavam controladas com a 

imposigao de um redutor que devia ser aplicado sobre as taxas praticadas em

depositos foi suspensa.53

Vale ressaltar que os depositos compulsorios permanentes recolhidos 

quando do ingresso dos recursos, embora possivelmente buscassem controlar a 

prejudicando

do principal ou pagamento dos encargos dos creditos contratados.

Dessa forma, sem desestimular a captagao desses capitals pela elevagao 

de seu custo, o govern© podia controlar a expansao da oferta monetaria e

Esses depositos, embora constitulssem uma retengao obrigatoria, eram 

remunerados por uma taxa fixada pelo Banco Central ou pela taxa pactuada no

a captagao
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as

54 Resolugao n2 449, de 16.11.77.

55 Resolugao n2 479, de 20.6.78.

56 Sugere-se ver Eduardo Luiz Lundeberg, "O Orgamento Monet&rio e a Socializagao dos 
Prejuizos da Crise Cambial,” Revista de Economia PoKtica 5 n21 (1985), 148-53.

57 O esquema de liberagao era o seguinte: um tergo, ap6s decorridos 60 dias da 
constituigao dos depositos; o segundo tergo, 30 dias apos a primeira liberagao, e o restante, 60 
dias apbs a primeira liberagao.

e em

Esta modalidade de recolhimento compulsdrio foi implementada entre 

novembro de 1977 e Janeiro de 1978, quando 100% do contravalor em moeda 

nacional dos emprestimos externos ingresssados deveria ficar depositado junto 

ao Banco Central por cerca de uma mes.54 Nao era feita distinpao entre creditos 

ao setor privado e ao setor publico.

A partir de junho de 1978, apenas os recursos de creditos externos 

recebidos pelo setor publico deveriam ser transitoriamente retidos, sendo 

liberados de acordo com cronograma estabelecido pela Autoridade Monetaria.55 

Dessa forma, a totalidade do esforpo de captapao de recursos externos dessas 

empresas, em obediencia as pressdes governamentais e em resposta a 

limitapao de seu acesso ao mercado intern© de credito, nao comprometeria a 

austeridade da politica monetaria e forneceria recursos para o equilibrio do 

balanpo de pagamentos.56

Em janeiro de 1980, os emprestimos externos obtidos por empresas 

privadas, passaram a ter 75% de seu contravalor em moeda nacional 

transitoriamente destinados a constituipao de depdsito em moeda estrangeira 

junto ao Banco Central. Esses recursos teriam sua liberapao escalonada, com 

base na data de constituipao do deposit©.57 Essa medida foi cancelada em 

1982, quando a dificuldade na captapao de recursos externos elevou-se 

significativamente.

Alem desse deposit© compulsdrio transitbrio e remunerado, 

autoridades monetarias instituiram tambem o depbsito voluntario.
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Esse deposit© tinha como objetivo principal incentivar a captagao de

dos recursos e, portanto, encorajador de captagoes externas.

A redugao do risco cambial resultava da possibilidade de depositarem-

se, junto ao Banco Central, os recursos recebidos e nao repassados a outros

tomadores, assim como da possibilidade de anteciparem-se pagamentos de

principal ou juros. O Banco Central responsabilizava-se pela desvalorizagao

cambial ocorrida durante o periodo de vigencia do deposito, assim como pelos

pagamentos dos juros e demais encargos, inclusive imposto de renda, durante o

tempo em que mantivesse os valores sob sua guarda.

A Circular n2 230, de agosto de 1974, foi a primeira norma nesse sentido.

Ela permitia que as instituigoes financeiras que tivessem captado emprestimos

externos, amparados pela Resolugao n2 63/67, depositassem no Banco Central

os recursos nao repassados a empresas no pais, como alternativa a aplicagao

instituigoes dispusessem de tomadores internes para os mesmos.

Durante o tempo do deposito, a autoridade monetaria arcaria com os

custos dos creditos depositados, ate o vencimento final dos respectivos

contratos originals.

Essa medida era um estimulo bastante grande a busca de recursos no

exterior, pois, mesmo que nao houvesse tomadores internamente, as instituigoes

captadoras nao teriam risco algum com os capitals estrangeiros tornados em

emprestimo.

empresas que captavam recursos diretamente no exterior, amparadas pela Lei

n2 4131/62.58 Essas empresas poderiam depositar o capital quando do ingresso,

capitals externos, amealhar divisas e controlar a oferta interna de moeda. Para 

tanto, constituia um mecanismo de redugao do risco cambial para o tomador

58 O objetivo iniciaJ dessa medida era desonerar as empresas do setor publico das 
despesas decorrentes dos creditos contratados internacionalmente entre a data de recebimento

Em junho de 1977, a Resolugao n2 432 expandiu essa sistematica as

em Letras do Tesouro NacionaL Os saques ocorreriam quando essas
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contratadastaxasas eram

dos recursos e sua efetiva utiliza^ao. A medida foi, porem, editada permitindo que tambem as 
empresas do setor privado pudessem usufruir essa sistem^tica, tomando-se um incentive maior 
a este setor do que originalmente previsto. Isso porque as empresas do setor privado muitas 
vezes nao necessitavam dos recursos externos pelo prazo mfnimo de contratagao fixado pela 
Autoridade Monetciria, e o depdsito antecipado dos recursos reduzia expressivamente o risco 
cambial da operagao. Nos anos seguintes, esses depdsitos tambem foram utilizados como forma 
de obter-se ganhos com a desvalorizagao cambial, pois quando a expectativa de desvalorizagao 
crescia os valores captados eram depositados, sendo sacados apos a corregao da taxa de 
cambio.

Essa redugao nos prazos das operagoes e o fato de o Banco Central 

arcar com os juros dos contratos durante o prazo do deposito reduziam tambem 

a incerteza dos tomadores quanto ao montante de juros a ser pago pelo capital, 

porque as taxas contratadas eram flutuantes, sendo repactuadas 

periodicamente. Esse procedimento protegia o cedente dos recursos contra as 

flutuagoes das taxas de juros internacionais, mas deixava o tomador a merce 

dessas variagdes. O deposito sob a Resolugao n2 432/77 repassava ao Banco 

Central a obrigagao dos pagamentos dos juros a partir de sua constituigao e, 

portanto, transferia a autoridade monetaria a exposigao a flutuagao da taxa de 

juros. Em periodos de taxas internacionais ascendentes, esse era um grande 

beneficio.

ate sua utilizagao, ou antecipar pagamentos, que seriam remetidos pelo Banco 

Central na data estabelecida em contrato e constante do certificado de registro 

da operagao.

Por meio desses depositos, alem de proteger-se das desvalorizagoes 

cambiais, era possivel esquivar-se dos prazos minimos, fixados pelo prdprio 

Banco Central, para as operagoes de credito. Em 1978 esse prazo passou de 

oito para dez anos, porem as empresas privadas muitas vezes nao precisavam 

de recursos por um periodo tao longo. Assim, firmavam contratos que 

obedeciam as exigencies do Banco Central, mas os tomadores tinham a 

possibilidade de efetuar os pagamentos com antecedencia, de maneira a 

adequa-los a sua conveniencia.
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levantamento dos recursos quando o despositante assim o desejasse. Essa

liberalidade incentivou a constituigao dos depositos, sempre que os tomadores

se sentissem inseguros relativamente as corregoes cambiais, quando percebiam

maxidesvalorizagao.

Em alguns momentos, os depositos voluntaries tornaram-se altamente

lucrativos, pois eram realizados em momentos de desvalorizagao acelerada e

retirados quando as taxas de cambio se estabilizavam. A magnitude dos

retornos auferidos com essa pratica estimulou inclusive a captagao de recursos

internamente, para a constituigao de depositos no Banco Central, afetando,

dessa forma, a oferta de moeda domestica e a execugao da politica monetaria.

Isso ocorreu ao final de 1979, quando os depositos voluntaries em moeda

estrangeira, devido a aceleragao das minidesvalorizagbes ao longo do ano,

aumentaram substancialmente, o governo controlou mais firmemente as taxas

expectativa da implementagao de uma

maxidesvalorizagao.

Diante disso, o governo resolveu congelar esses depositos, inviabilizando

que seus titulares se beneficiassem com a maxidesvalorizagao, bem como

impedindo sua rapida conversao em moeda nacional, o que expandiria

significativamente a base monetaria.59 A liberagao s6 ocorreria nas datas de

vencimentos de parcelas de principal e juros, conforme os esquemas

para conversao dos respectivosconstantes dos certificados de registro,

emprestimos em investimentos diretos, e em cases especificos, a criterio do

Banco Central.

59 Resolugao ne 588, de 7.12.79.

Os depositos voluntaries tinham ainda outra vantagem, que era o

uma aceleragao nas desvalorizagoes ou tinham a expectativa de uma

e havia ade juros internas
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com

60 Resolupao n2 741, de 18.6.82.

62 Resolugao n2 1369, de 30.7.87.

61 Resolugao n2 1209, de 30.10.86.

No caso dos depbsitos realizados por instituigoes financeiras ao amparo 

da Circular n2 230/74, foi estabelecido que a liberagao sb ocorreria apos um 

prazo minimo de 180 dias apbs sua constituigao, no caso de repasses no pais.

Devido a necessidade de captagao de volumes elevados de recursos 

externos, em junho de 1982 o governo voltou a permitir saques nos depbsitos 

em moeda estrangeira, ao amparo da Resolugao n2 432/77, que viessem a ser 

constituidos a partir daquela data.60 Esse mecanismo deveria voltar a operar 

como encorajador a busca de recursos.

Com a crise financeira internacional e o esgotamento das reserves do 

pais, o ingresso de capitals de credito voluntaries reduziu-se expressivamente. 

0 governo passou entao a realizar periodicas centralizagoes cambiais, conforme 

descrito no item 3.6, e retengbes das remessas dos pagamentos efetuados 

pelos residentes. Inicialmente os pagamentos ao exterior, relatives a debitos 

instituigoes financeiras privadas externas, foram obrigatoriamente 

depositados junto ao Banco Central, mas, ao longo da decada, a abrangencia 

desses depbsitos foi ampliada.

O interesse na busca de capitals internacionais, porem, levou a que os 

beneficios concedidos pela Resolugao n2 432/77 fossem gradualmente 

expandidos a outras modalidades de operagoes. Assim, em 198661, estendeu-se 

a possibilidade da realizagao de depbsitos em moedas estrangeiras, nos 

moldes daquela resolugao, aos tomadores de financiamento de importagao e 

empresas sediadas no pais, receptoras de capital estrangeiro.

Em 1987 procedimento semelhante foi adotado relativamente as 

importagbes amparadas em cartas de credito, desde que realizadas por 

instituigoes de ensino ou pesquisa tecnolbgica.62
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Em 1989 foi permitida as empresas exportadoras a realizagao de

Todas as autorizagbes para a constituigao de depositos registrados em

moeda estrangeira foram revogadas em margo de 1990, sendo fixados, por

meio de Resolugbes e Cartas-Circuiares, os esquemas de liberagao dos valores

estatisticas, optou-se pela sua representagao atraves de variaveis dummy,

quando da estimagao do modelo econometrico. Assim, na equagao para a

divida externa registrada do setor privado foi incluida a dummy D, que assume

valor 1 do primeiro trimestre de 1978 ao primeiro de 1980, e nos quatro

trimestres de 1982, quando o governo suspende a retengao transitbria e libera

para saques os recursos depositados ao amparo daquela Resolugao que

haviam sido congelados em 1979. Nos demais trimestres a dummy tern valor

nulo.

Na equagao para a divida externa registrada do setor publico a variavel

dummy introduzida tern valor unitario do quarto trimestre de 1977 ao quarto de

1982, periodo em que o acesso das empresas desse setor ao mercado de

credito interne foi mais restringido e o setor publico era compelido a captar

recursos externos. No primeiro trimestre de 1980 e nos dois ultimos de 1982,

quando diante da retragao do fluxo de credito ao setor privado o setor publico

recebe recursos com maior intensidade,

demais trimestres seu valor e nulo.

Na estimagao da equagao para a divida externa total registrada a dummy

endividamento constituia a maior parte da divida total.

sob guarda das autoridades monetarias.

Diante da dificuldade na transformagao dessas medidas em series

depositos em moeda estrangeira junto a estabelecimentos autorizados a operar 

em cambio no pais, para simultanea transferencia ao Banco Central.63

a dummy assume valor dois. Nos

63 Resolugao n2 1662, de 16.11.89.

incorporada foi igual a relativa a divida publica, uma vez que este
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3.4 TAXA DE RETORNO DA CONCESSAO DE CREDITO AO RESTO DO MUNDO

3.5 RISCO CAMBIAL

2

onde:

&(:devalorizagao cambial real;

Como representativa do risco cambial, elaborou-se a serie da variancia 

da desvalorizagao cambial real ocorrida nos 12 meses anteriores ao mes em 

questao. A mensuragao do risco cambial foi realizado da seguinte forma:

O risco cambial decorre da possibilidade de haver uma desvalorizagao 

cambial quando os pagamentos de juros, amortizagoes e demais encargos 

tiverem de ser realizados. Quanto maior a flutuagao da cotagao da moeda 

internacional, em termos da moeda domestica, tanto maior o risco de elevagao 

do custo da operagao, quando os pagamentos tiverem de ser realizados em 

moeda internacional.

Como taxa representativa do retorno que o credor teria, caso concedesse 

o credito a qualquer outra economia que nao a brasileira, utilizamos a taxa 

LIBOR para operagbes em dolares dos Estados Unidos, por seis meses. Essa 

serie foi obtida da International Financial Statistics, publicagao do Fundo 

Monetario Internacional.

p=z-12 

n

=

n : numero de observagbes.

A taxa de cambio real tern como base a taxa nominal do dblar dos 

Estados Unidos, taxa de final de mes, no mercado oficial, ate 1990, e a partir dai

( p=t-n

2X- 2X
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do dblar no mercado de taxas de cambio livres. A serie de taxas nominais foi

Fundagao Getulio Vargas:

sendo:

3.6 RISCO DE SOBERANIA

obtida junto ao Departamento Economico do Banco Central.

O calculo da taxa de cambio real foi realizada corrigindo-se o cambio 

nominal de junho de 1994 atraves do indice de pregos no atacado dos Estados 

Unidos (coluna 63 do International Financial Statistics, do FMI) e do indice de 

pregos no atacado - disponibilidade interna do Brasil (IPA-DI), calculado peia

junho. 1994= 100;

IPABR. indice de pregos por atacado do Brasil, base jun. 1994= 100.

et. IPAeua 
ipabr

O risco de soberania e a possibilidade de o pais nao ressarcir os recursos 

cedidos nem os juros pactuados. No caso brasileiro, esse risco passou a ser 

expressive a partir da decada de 80, com as interrupgoes nos pagamentos de 

principal e juros.

Como resultado de um deficit no balango de pagamentos, cuja cobertura 

nao era possivel com o volume de reserves disponivel, e da lentidao da resposta 

do mercado financeiro internacional as demandas brasileiras, em janeiro de 

1983, o governo brasileiro suspendeu as remessas de pagamentos de principal 

e juros das obrigagoes de natureza financeira.

Ie

le:. indice da taxa de cambio real no mes i, base junho. 1994=100;

e:. taxa de cambio nominal no mes i, cotagao media de venda;

IPA^a- indice de pregos por atacado dos Estados Unidos, base
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as

Com o melhor desempenho da balanga comercial em 1984, em 1985 as 

remessas de principal devidas aos creditos recebidos ate 31.12.82 foram 

parcialmente retomadas, embora sujeitas ao arbitrio do governo e a situagao 

das reservas. As remessas dos juros foram novamente suspensas.

Em 1985, o Brasil negou-se a fechar urn acordo de condicionalidades 

com o Fundo Monetario Internacional, acarretando uma serie de dificuldades

64 Resolugao n2 899, de 29.3.84.

Inicialmente, foram interrompidos os pagamentos devidos a instituigbes 

financeiras privadas externas que haviam concedido creditos ate 31.12.82.

O pais buscava, dessa forma, a negociagao de um acordo com 

credores internacionais. O objetivo era o reescalonamento da divida a ser 

amortizada em 1983, o recebimento de recursos novos e a manutengao das 

linhas de credito comerciais e interbancarias. Esse acordo, o Deposit Facility 

Agreement, assinado em 25.2.83, sancionava a suspensao temporaria, ja 

realizada, dos pagamentos.

Apesar desse acordo, o contexto internacional continuava perverso para 

os interesses brasileiros, e a situagao de perda de capital de giro manteve-se, 

forgando o governo a editar a Resolugao n2 851, em 29.7.83, que centralizava as 

operagbes de cambio no Banco Central, e a ampliar a abrangencia da 

renegociagao da divida externa, incluindo os valores devidos a governos 

estrangeiros. Isso significava recorrer ao Clube de Paris para negociagoes.

A centralizagao cambial foi mantida ate margo de 1984, juntamente com 

retengdes dos pagamentos de juros. A despeito do novo acordo assinado em 

27.1.84, as remessas dos pagamentos de principal nao foram retomadas.64

O quadro de escassez de divisas para efetuarem-se os pagamentos e 

dificuldades na captagao de recursos persistiu ao longo da decada, de modo 

que as negociagoes com os credores externos foram quase que continuas a 

partir de 1983.
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quando novo acordo preiiminar foi assinado.

Ainda assim, as dificuldades com o esgotamento do nivel de reservas, em

consequencia do piano de estabilizagao implantado em 1986, provocaram a

adogao, em 1987, de uma medida ate entao inedita, a suspensao das remessas

ao exterior dos juros devidos e das linhas de credito de curto prazo.65 Essa

decisao criou dificuldades crescentes no relacionamento com os credores

extern os.

com

internacional, no primeiro trimestre de 1988 o governo efetuou as remessas dos

pagamentos dos compromissos de curto prazo retidos no ano anterior e ao

longo do primeiro semestre, retomou, gradativamente, os pagamentos dos juros

devidos no periodo. Ao final do ano, foi assinado um acordo com os credores

internacionais que deveria ter sido conclusive na reestruturagao da divida de

medio e longo prazos.

A partir de 01 de julho de 1989, porem, o governo novamente centralizou

exterior de determinados

6= Resolugao n2 1263, de 20.2.87.

66 Medida adotada nos termos da Resolugao n2 1564 e Circular n2 1422, ambas de 16.1.89.

e passaram a ficar depositadas no Banco Central do Brasil.

Essa situagao com o Clube de Paris perdurou ate Janeiro de 1987,

nas negociagoes externas. Essas dificuldades emergiram principalmente com o 

Clube de Paris, uma vez que, a partir do inicio desse ano, as parcelas de 

principal e juros devidas a esses credores deixaram de ser remetidas ao exterior

pagamentos a titulo de juros e principal, retendo tais valores junto ao Banco 

Central do Brasil.66 Apenas a partir de 1991 e que o governo comegou a liberar 

os pagamentos devidos aos bancos comerciais pelo setor privado e pelas 

instituigoes bancarias do setor publico. Dos juros devidos pelo setor publico aos

o cambio e suspendeu as remessas para o

a comunidade financeiraBuscando normalizar as relagoes
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as

a) Clube de Paris

margo de 1992: assinado o acordo preliminar basico dos atrasados nao 

pagos.

• abril de 1983: sem acordo previo, foram suspenses os pagamentos de 

principal e juros;

• julho de 1983 (Resolugao n2 851): foram centralizadas as operagbes de 

cambio, e, a partir de agosto, suspenderam-se os pagamentos de principal 

e juros com o reconhecimento dos credores;

• 1985: foram suspenses as remessas de parcelas de principal e juros ate 

meados de 1987, embora em agosto tivesse sido efetuada remessa de 

parcela do estoque retido;

• janeiro de 1987: foram retidas as parcelas de principal com vencimento no 

periodo. Retengao mantida ate julho de 1988;

• margo de 1990 (Circular n2 1644): obrigou-se o deposito, junto ao Banco 

Central, dos valores de principal e de juros de ‘divida afetada’ venciveis a 

partir de 1.4.90.

Resumo das Suspensdes de Pagamentos externos e das Centralizagoes 

Cambiais:

bancos comerciais so foram remetidos 33,33% ate a conclusao da negociagao 

do estoque da divida de medio e longo prazos.

Apos urn acordo relative aos juros atrasados de 1989 e 1990, imciaram-se 

negociagoes para realizar-se uma reestruturagao da divida de medio e longo 

prazos. O 'Republica Federativa do Brasil - 1992 Financing Plan foi aprovado 

pelo Senado ao final de 1992 e assinado no ano seguinte.
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cambial,

estrangeiras correspondentes a liquidagao de vendas de cambio, a partir

pagamento de juros foram retomadas no primeiro semestre de 1988;

novembro de 1988 (Resolugao n9 1541): passaram a ficar depositados no 

Banco Central os pagamentos relativos a parcela de principal dos 

compromissos de natureza financeira, com prazo superior a 360 dias,

1985 e 1986, das operagoes de medio e longo prazos;

fevereiro de 1987 (Resolugao n9 1263): foram suspensos os pagamentos de 

juros das operagoes de mais de 360 dias e das linhas de credito de curto 

prazo, devidos a instituigoes financeiras no exterior. As remessas de

relativas a operagoes com instituigoes financeiras privadas estrangeiras;

1985 e 1986: nao foram efetuados os pagamentos de juros devidos as

Centralizagao cambial revogada em margo de 1984;

margo de 1984 (Resolugao n9 899): foram retidas as parcelas de principal 

das obrigagoes de natureza financeira com vencimentos fixados para 1984,

de 1.8.83, pelos bancos autorizados a operar em cambio no pais, passou a 

ser efetivada na forma e nas condigoes indicadas pelo Banco Central.

instituigoes financeiras privadas;

setembro de 1986 (Resolugao n9 1189): oficializa a retengao das parcelas 

de principal das obrigagoes de natureza financeira com vencimentos em

b) Credores Privados

• janeiro de 1983: foram suspensas as remessas de principal e juros devidas 

a instituigoes financeiras credoras externas;

• abril de 1983 (Resolugao n9 813): foram retidas, com base em acordo 

firmado, as parcelas de principal das obrigagoes de natureza financeira 

com vencimentos fixados para 1983, relativas a operagoes com instituigoes

financeiras privadas estrangeiras;

julho de 1983 (Resolugao n9 851): decretada oficialmente a centralizagao 

a transferencia para o exterior dos valores em moedas
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inclusive os relacionados com os acordos de dinheiro novo de 1983 e 1984 

e os relacionados com o Deposit Facility Agreement;

• Janeiro de 1989 (Resolugao n2 1564): foi autorizada a centralizagao cambial 

pelo Banco Central. Esse orgao indicaria as transferencias ao exterior que 

deveriam ser postergadas. Essa medida foi implementada em julho de 

1989, retendo-se a priori todas e quaisquer remessas;

• Janeiro de 1991: iniciou-se o pagamento de principal, quando o devedor era 

o setor privado e as estatais, como a Petrobras e Companhia Vale do Rio 

Doce; passaram a remeter tambem 33% dos juros do setor publico e 100% 

devido pelo setor privado;

• 1992: estabelecimento dos termos de reestruturagao da divida externa 

atrasada.

O risco de soberania sera representado na estimagao do modelo 

econometrico por uma variavel dummy D1, que assume valor unitario nos quatro 

trimestres de 1983 e primeiro de 1984, quando houve a primeira suspensao 

unilateral das remessas de pagamentos e a centralizagao cambial, e nos dois 

ultimos trimestres de 1987, quando ha a segunda interrupgao unilateral das 

remessas, inclusive dos pagamentos de obrigagoes de curto prazo, valor (-1) no 

primeiro trimestre de 1988, quando o governo remete os pagamentos retidos no 

ano anterior, e valor zero nos demais trimestres.

Para representar a avaliagao do risco da concessao de credit© ao pais 

entre 1975 e 1982, optou-se por uma variavel que indicasse a liquidez e a 

solvencia da economia. A escolha recaiu sobre a magnitude das reservas, 

indicada pelo numero de meses de importagbes que as reservas internacionais 

do pais sao capazes de suportar. Essa estatistica e obtida pela razao entre o 

valor medio das importagbes e das reservas a cada trimestre. A hipbtese e que 

quanto maior o numero de meses de importagao sustentados pelas reservas, 

tanto menor o risco do pais interromper os pagamentos ao exterior.
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A serie das reservas internacionais foi elaborada com base no conceito

Monetariode liquidez internacional, conforme recomendagao do Fundo

Internacional. Os valores apresentados incorporam, alem dos haveres "de

pronto*, como ouro, posigao no FMI e Direitos Especiais de Saque, os haveres

de curto prazo (como os depositos, as letras e os titulos) e os de medio e longo

prazo (como os certificados de deposito, bonus e exportagbes financiadas pelo

Tesouro).

Os dados brutos sao calculados pelo Banco Central e publicados no

Boietim Mensal dessa instituigao.

A serie das importagoes foi obtida nos balangos de pagamentos

divulgados nos Boletins do Banco Central.

3.7 OUTROS ASPECTOS

Outros fatores que afetam a busca de credito no exterior sao a limitagao

crescimento da economia domestica.

A necessidade de absorgao de capitals externos para fazer frente aos

dispendios com a balanga comercial apos a decisao de implementagao do II

Programa Nacional de Desenvolvimento, a despeito da elevagao dos pregos

internacionais do petroleo, incentivou o governo a utilizer as empresas do setor

publico para este objetivo. O acesso dessas empresas ao mercado interno de 

credito foi gradualmente restringido, enquanto eram incentivadas a firmarem

3.7.1 A POUTICA DE RESTRIQAO AO CREDITO INTERNO E AS PRESSOES

GOVERNAMENTAIS PARA A CAPTAQAO DE CREDITO EXTERNO

e oda oferta de recursos internamente, as pressoes governamentais
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449 e n- 479.

de 1980 as taxa foram liberadas.

Essa pressao para captagao tambem foi intensa em 1982, quando a crise

da divida externa se tornava iminente.

compulsorios e voluntaries implementados pelo governo, nao serao objeto de

outra variavel.

3.7.2 O CRESCIMENTO DA PRODUQAO NACIONAL

interna quanto pelo estimulo que gera a continuidade do aumento da produgao.

0 crescimento da produgao da economia domestica com frequencia se 

reflate em uma maior demanda por credito, tanto pela escassez de poupanga

Como esses aspectos ja estao parcialmente incorporados nas variaveis 

dummy D descritas no item 3.3, que representam os estimuios dos depositos

expansao de sua operagoes em cruzeiros. A elevagao das taxas de juros 

internas, resultado de restrigoes a oferta quando a demanda e expressiva, 

contudo, nao ocorreu, pois o governo havia estabelecido a aplicagao de um 

redutor de 10% sobre as taxas cobradas em setembro de 1979. Em novembro

A limitacao da oferta de credito interno tambem foi utilizada para estimular 

o setor privado na busca por recursos internacionais. De junho de 1979 a 

dezembro de 1980, os bancos estavam sujeito a limites quantitativos para a

contratos de credito com o exterior, por medidas como as Resolugdes n2 432, n2

contragao de dividas.

Empregou-se como variavel representativa da produgao nacional o indice 

de produgao de bens de consumo, na regressao da equagao para o estoque de 

divida externa no periodo 1975-82, e o indice de produgao industrial, na

A produgao interna constitui tambem uma proxy a riqueza do tomador do 

credito, elevando sua capacidade de captagao de recursos atraves da
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elevada, indicando que ambas tern movimentos semelhantes.

A fonte dos dados brutos foram as estatisticas mensais da Fundagao

Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica, da produgao industrial observada,

subdividia por categoria de uso. Os dados disponiveis a partir de 1975, foram

trimestralizados fazendo-se a media aritmetica dos indices que compunham

cada trimestre.

3.8 DISPONIBILIDADE INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA EMPRESTIMOS

E FINANCIAMENTOS

Para representar a evolugao na disponibilidade de recursos no mercado

Semelhantemente a hipotese ja formulada aos fluxos anteriores, assume-

se uma correlagao positiva e estavel entre o crescimento do produto industrial e

a evolugao do portfolio dos cedentes dos recursos no exterior.

3.9 DIVIDA EXTERNA

As estatisticas da divida externa apresentam o estoque, a cada final de

trimestre, da divida registrada e nao registrada.

A divida registrada e composta pelo estoque de creditos recebidos do

regressao da equagao para o estoque de divida externa no periodo 1983-88. A 

analise da correlagao entre as series das estatisticas demonstrou ser bastatnte

financeiro intemacional, utilizou-se o indice da produgao industrial dos paises 

industrializados, apresentada no International Financial Statistics publicada pelo 

Fundo Monetario Intemacional.

exterior com prazo superior a 361 dias, classificados como de medio e longo 

prazos, os quais, portanto, necessitam de registro junto ao Banco Central. 

Englobam os fluxos que ingressam sob o amparo da Lei ns 4131/62, da
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os dados sao coletados atraves dos balancetes dos bancos. das linhas de

credito das empresas e da divida de curto prazo do Banco Central (residues

valores, apresentados pelos credores e pelo governo brasileiro, dos montantes

remetidos ao longo dos acordos de renegociagao da divida externa.

A inclusao nas estatisticas da divida externa dos creditos negociados no

ambito dos acordos com os credores internacionais (Projeto I), assim como dos

pagamentos (Projeto II), a partir de 1983, faz com que esses dados nao

representem o estoque de capital cedido voluntariamente aos residentes no

Brasil. A consideragao desses creditos tende a mascarar a sensibilidade dos

Dada a dificuldade na consolidagao das estatfsticas disponfveis relatives

i

credores externos as condigoes do mercado e da economia brasileira, que se 

busca verificar.

aos valores dos Projetos I e II devidos ao setor publico e ao setor privado, a 

desagregagao da divida externa registrada, efetuada no periodo anterior a 

1983, nao foi realizado nos anos seguintes.

completa, a da divida registrada e descontinua em 1989, 1992, 1993 e 1994. 

Isso e resultado, essencialmente, da dificuldade na compatibilizagao entre os

A divida nao registrada resulta da captagao de creditos de curto prazo, 

inferior a 360 dias e, portanto, sem registro junto ao Banco Central. Nesse caso,

Resolugao n2 63/67, da Instrugao n2 289/65, assim como os relatives a emissao 

de bonus e a outras dividas securitizadas no exterior.

Assim, procedeu-se a dedugao dos valores desembolsados pelo Projeto I 

e dos depositados como Projeto II, bem como dos creditos renegociados junto 

ao Clube de Paris e dos recursos recebidos do FMI.

67 As empresas pesquisadas sao a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce, que nao 
estao incluidas na divida do setor publico.

dos depdsitos que o Banco Central recebeu durante a centralizagao cambial).67

Observe-se que, embora a serie da divida externa nao registrada seja

valores nao remetidos nos periodos de suspensao das remessas de
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estatfsticas da divida externa.

Estados Unidos, publicado na International Financial Statistics, do FMI.

3.10 PRAZO MEDIO DAS OPERACOES DE CREDITO

De mode a avaliar o prazo das operagbes de credito, faz-se uso de duas

estatfsticas. A primeira delas apresenta os prazos medios das novas operagbes,

credito contratadas.

numero de operagbes de curto prazo (de ate 360 dias).

A outra estatistica diz respeito ao prazo medio das operagbes constantes

da dfvida externa registrada. Esses dados fomecem um perfil da divida externa.

As duas series sao publicadas no Boletim Mensal do Banco Central.

Vale ressaltar que, como apenas as operagbes com prazo superior a 361 

dias sao objeto de registro, os dados apresentados nao sao ponderados pelo

indicando a mudanga nessa caracteristica das captagdes. Esses dados sao 

obtidos com base nos registros, realizados pelo FIRCE, das operagbes de

A serie trimestral em valores correntes foi atualizada para o ano de 1994, 

usando-se, como fator de corregao, o Indice de Pregos no Atacado-Geral dos

Os dados originais foram coletados junto ao Departamento Economico do 

Banco Central, orgao que eiabora o balango de pagamentos e acompanha as
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ANO

ANEXO II - 5
SfzRIE HISTORICA DOS REGISTROS DE INVEST1MENTOS
ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL1', 1900-1946

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,02 
0,00 
0,00 
0,55 
0,33 
0,11 
0,10 
0,13 
0,12 
0,33 
0,63 
1.23 
0,29 
0,27 
0,35 
0,30 
0,95 
0,02 
0,35 
0,16 
1.73 
0,50 
0,34 
0,69 
0,78 
1.19 
2,22 
7.14 
6,90 
5,00 
5,91

13,18

2,95 
0.82 
0,82 
0,82 
0,84 
1,61
1.51 
1,60 
1.51 
1,51 
1,56 
2,13
1.76 
2,63 
2,34 
2.40 
2,00 
2,12
3,38 
3.93 
3,68 
3,50 
2,55 
2,99
4.87 
8,32 
3,83 
2,81 
5,43 
4.72
4,40
3,98 
2,43 
4,78 
1,62 
4,89 
3,19
4,41
4,75 
2,43 
2,95 
4,29 

10,77
8,46 

10,26 
13,69 
24,05

(Em USS Milhfles)
|INVESTIMENTOS [REINVESTIMENTOS [TOTAL

2.95
0,82
0,82
0,82
0,84
1.61
1.51
1,60
1.51
1.51
1,56
2,13
1.76
2,63
2,34
2,38
2,00
2,12
2,83
3,60
3,57
3,40
2,41
2,87
4,54
7,69
2,61
2,51
5,17
4,37
4,09
3,03
2,41
4,43
1,46
3,16
2,69
4,07
4,05
1,66
1.76
2,08
3,63
1,56
5,26
7,77
10,87

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

______1946
FONTE: Banco Central do Brasil, Departamento de Capitals Estrangeiros 

(Relatdrio de 25.4.96)
v PosicSo dos registros em 31.12.95.



338

ANO

ANEXO II - 6
SERIE HlSTORICA DOS REGISTROS DE INVEST1MENTOS
ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL1', 1947-1995

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960 
1961 
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968 
1969 
1970
1971
1972 
1973
1974
1975
1976
1977
1978 
1979 
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 
1987 
1988
1989
1990
1991
1992 
1993 
1994
1995

32,70 
23,75 
24,84 
43.00 
82,22 
53,03 
34,37 
78,64
47,09 

129.84
79,36 

134,66 
144,47 
147.62 
162.70 
149.09 
107,87 
106.43
98,15 

108.00 
204.08 
204.30 
559,28 
379.60 
739,39 
681.41

1 300,70 
1 417,92 
1 410,46 
1 633,54 
1 754,18
1 904,64
2 357,78
2 161.60 
2 393,76 
2 419.38 
1 389,75
1 408,82 

730,05 
272,33

1 157,42
2 556,25 
1 196,24
823,88 
984,25 
919,58 
956,14

1 592,47 
821,89

18,68 
17,23 
17,26 
22,79 
74,31 
48.26 
17,94 
39,19 
10,74 
80,80 
14,41 
31,02 
25,92 
44.61 
52.58 
64,03 
40,42 
22,72 
29,62 
29,41 

113,66
71,15 

390,09 
226.90 
514,05 
242.94 
319.95 
434,25 
309,71 
505.09 
568,93 
617,03 
553,34 
540,44 
811,90 
743.95 
407,41 
432,35 
267.88 
120,01 
354,55 
425,77 
293,27 
123,57 
217.29

57,21 
- 84,95

36,98 
195,93

(Em USS Milhoes) 
|lNVESTIMENTOS |REINVESTIMENTOS [TOTAL 

14.02 
6,52 
7,58 

20,22 
7,90 
4.76 

16,43 
39,45 
36,35 
49.03 
64,94 

103,65 
118,55 
103,01 
110,12 
85,06 
67,45 
83.70 
68,53 
78,59 
90,42 

133,15 
169,19 
152,71 
225,34 
438,46 
980,76 
983,67 

1 100,74 
1 128,45 
1 185,25 
1 287,61 
1 804.44 
1 621,16 
1 581,86
1 675,44 

982,33 
976,47 
462,17 
152,32 
802,87

2 130,49 
902,97 
700,30 
766,96 
862,36

1 041,10 
1 555,49 

________ 625,97
FONTE: Banco Central do Brasil, Departamento de Caprtais Estrangeiros 

(Relat6rio de 25.4.96)
w PosipSo dos registros em 31.12 95.
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/

ANEXOII-7
SERIE HlSTORICA DOS INGRESSOS Ll'OUIDOS DE INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS DIRETOS NO BRASIL. 1947-95

19.00 
42,00 
39,00 
36.00 
67,00 
85 00 
38.00 
40,00 
36,00 
50,00 
35,00 
18,00 
34,00 
39,00 
39,00 
63,00 
57,00 
58,00 
84,00 
85,00 
39,00 
48,00 
64,00 

276,20 
320,60 
201,30 
397,40 
381,70 
298,50 
410,50 
877,50 
975,40 
721,00 
411,20 
741,40

1 555,90 
694.80 
472,10 
542,80 
448,60 
617,10 
714,00 
530,90 
273,10 
364,70 
174,80
99,80 
82,90 

145,70

55,00 
67,00 
44,00 
39.00 
63,00 
94.00 
60,00 
51,00 
79,00 

139,00 
178,00 
128,00 
158,00 
138,00 
147,00 
132.00 
87,00 
86,00 

154,00 
159.00 
115,00 
111.00 
253,00 
422,10 
489,10 
538,50 

1 180,70 
1 207,90 
1 202,80 
1 391,10
1 827,40
2 180,30 
2 407,80
1 910,20
2 521,90 
2 910,20 
1 559,40 
1 597,80 
1 357,10

319,40
1 225,10
2 969,90 
1 266,40

901,00 
971,80 

1 579,80 
713,30 

1 971,60 
4 074.20

1947
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

______ 1995 
FONTE: Banco Central do Brasil, Departamento Econdmico.

Balances de Pagamentos (11.10.95 e 30 8 96) 
Conjuntura Econdmica 26, rP 11 (1972): 90-92 (Dados de 

reinvestimentos entre 1947-69).

(Em USS Milhdes) 
|INVESTIMENTOS [REINVESTIMENTOS [TOTAL

36,00 
25.00
5,00 
3.00

- 4,00
9.00 

22,00 
11,00 
43,00 
89,00

143,00 
110.00 
124,00 
99,00

108,00 
69,00 
30,00 
28,00 
70,00 
74,00 
76,00 
63,00

189,00 
145,90 
168,50 
337,20 
783,30 
826,20 
904,30 
980,60
949,90

1 204,90 
1 686,80 
1 499,00 
1 780,50 
1 354,30
864,60

1 125,70
814,30

- 129,20 
608,00

2 255,90 
735,50 
627,90 
607,10

1 405,00 
613,50

1 888,70
3 928,50
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