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I - Introdução
Dentre os vários aspectos associados à globalização) poucos despertarão,

talvez, maiores temores que SW\ vertente financeira. O volume de recursos tran
sacionados nos mercados cambiais e de títulos e as facilidades de movimentação
desses capitais, sem consideração 11 fronteiras e políticas econômicas nacionais,
têm despertado perplexidade em governos e sociedades, especialmente nas dos
países ditos emergentes. Percebe-se, -claramente, que o mundo ainda procura
maior compreensão sobre esse novo fenômeno e'melhor adaptação às suas con~

seqüências.
Este artigo busca, justamente, trazer para nossos Cadernos ASLEG.lS par

te - pequena, é verdade - dos debates que hoje se travam sobre os reflexos da
globalização financeira. Com este propósito, seguindo-se a esta Introdução, a

Parte II debruça-se sobre as origens e algumas das características deste movi
mento planetário de capitais, a Parle Ifl indica os principais problemas com que
defrontam as economias dos países em desenvolvimento mercê dessa onda, a
Parte IV enfoca - muito resumidamente - algumas das especificidades brasilei
ras e a Parte V faz as vezes de breve conclusão.

II - Origens e características
Fala-se muito sobre "a" globalização financeira, como se a explosão dos

fluxos de capitais atualmente observada fosse algo inédito. Na verdade, porém, o

mundo já assistiu a outros episódios de expansão das finanças globais. No apogeu
do regime do padrão-ouro (entre 1870 e 1914), por exemplo, convivia-se com
desequilíbrios em conta-corrente tão grandes como os atuais e com mercados de

títulos internacionais tão pujantes como os de hoje. Além disso, como a oferta de
moeda dependia dos fluxos de ouro entre os países, o grau de influência dos gover
nos sobre suas respectivas políticas monetárias era limitado, da mesma forma que
agora (se bem que por motivos diferentes, como se verá mais adiante).

A atual fase de globalização financeira, no entanto, apresenta caracterís
ticas que a distinguem de qualquer outra. Dentre as particularidades que marcam
os fluxos de capitais neste final de sécu lo, podem-se apontar:



(i) Montantes envolvidos: A recente expansão das trflnsações financeiras
em escala global não encontra precedentes. Estima-se, por exemplo, que, nos 15
anos entre 1980 e 1995, o volume de titulas e ações negociados entre residentes
e não residentes nos EUA aumentou por um fator superior a 100.000; o cresci
mento correspondente situou-se entre 5.000 e 10.000 vezes no Japão, na Alema
nha, na Itália, na França e no Canadá. O estoque liquido de titulas internacionais
passou dc US$ 250 bilhões, em 1982, para US$ 4,2 trilhões, em 1994. De outra
parte, entre 1973 e 1995 o giro diário nos mercados de cãmbio saltou de cerca de

US$ 15 bilhões para mais de US$ 1,2 trilhão. Apenas para fins de comparação,
tal montante é 50 vezes maior que o comércio mundial diário de bens e serviços
e equivale a, aproximadamente, 80% do estoque mundial de reservas, exclusive
ouro. Inúmeras outras estatísticas semelhantes podem ser utilizadas para ilustrar
as dimensões ciclópicas dos mercados financeiros mundiais da atualidade.

(li) Velocidade das IrtmsaçlJes: Os avanços da informática e das teleco
municações permitiram o surgimento de um mercado virtualmente global, em
que transações se realizam 24 horas por dia, movimentando enormes somas ao
apertar de um botão.

(íii) Influência de investidores institucionais: Especialmente nos paises
desenvolvidos, é crescente a influência detida por investidores institucionais,
como seguradoras e fundos de pensão, nos mercados financeiros. Basta notar
que, só nos EUA, a proporção dos ativos financeiros das pessoas fisicas adminis
trada pelos investidores institucionais aumentou de 20% para 40%, entre 1980 e
1995, enquanto que o valor dos ativos totais dessas organizações passou de 59%
para cerca de 130% do PIB americano 110 mesmo período.

(iv) Aumento da oferta de capitais para os mercados emergentes: O
papel preeminente desempenhado pelos investidores institucionais no cenário
financeiro internacional hodierno traz reflexos diretos para as economias emer
gentes. A reestruturação da dívida externa e a implementação de reformas ma
croeconômicas voltadas para o fortalecimento dos mercados nos principais pal
ses em desenvolvimento, conjugadas à queda dos juros no l° Mundo na última
década, levaram a uma diversificação das aplicações daqueles investidores em
direção aos mercados emergentes. Assim, de um lado, aumentou a oferta de
capital para estes mercados. Entre 1980 e 1993, por exemplo, o estoque de inver
sões financeiras nos países em desenvolvimento por parte de investidores insti
tucionais das nações desenvolvidas passou de US$ 100 bilhões (corresponden
tes a 4,8% de seus ativos totais) para US$ 900 bilhões (7,2% dos seus ativos
totais). A ação daqueias organizações explica, em parte, o fato de a entrada Ilqui
da de capitais nos mercados emergentes ter passado do nível de 0,8% para 2,0%
da poupança mundial, entre 1990 e 1993.



(v) Securilizaçao defUlulos: De outro lado, operqp-se significativa alte
ração nos canais utilizados na transferência de capital para os países emergentes.
Os empréstimos bancários da década de 70 foram substituidos pela emissão de
titulos e ações, cuja demanda pressupõe o atendimento às exigências de desem
penho e liquidez por palie dos investidores. Esta tendência à securilização - isto
é, a utilização de instrumentos negociáveis em mercados secundários, capazes,
portanto, de ter seu valor determinado abertamente em mercados globalizados
permitiu, por seu turno, que empresas e governos dos países emergentes ganhas~

sem acesso diretoaos mercados de capitais. Os grandes bancos perderam, assim:
o monopólio da intermediação entre a poupança dos países ricos e as oportuni~

dades de investimento nos países em desenvolvimento.
(vi) Inovações financeiras: O aumento da volatilidade do câmbio e dos

juros a paltir do final da década de 70 e os progressos da informática e das teleco
municações serviram de base para o desenvolvimento de novos produtos financei
ros destinados à proteção dos agentes contra movimentos inesperados nas variá
veis econômicas. Conhecidos genericamente como "derivativos"l, eles compre
endem o emprego de contratos futuros, opções e "swaps" de moedas, "commodi
ties", índices, juros e ações. Dentre as conseqüências resultantes da proliferação
dessas inovações, destaca-se a maior capacidade dos investidores de aproveitar
ganhos de arbitragem (isto é, o diferencial de preços de ativos semelhantes em
mercados distintos), contribuindo para aperfeiçoar o mecanismo de determinação
de preços de ativos. Em conu·apartida, elevou-se a letalidade do arsenal dos inves
tidores passível de ser empregado contra políticas econômicas tidas como incon
sistentes.

Muito se tem discutido sobre as causas do fenômeno da globalização
financeira, na escala atualmente observada. De um modo geral, três fatores pare
cem ter concorrido com especial importância para a expansão das finanças glo
bais, a partir do início da década de 80: o aumento do comércio, as inovações
financeiras e a tendência à desregulamentação dos mercados. Não se pode atri
buir um sentido único de causalidade entre esses elementos e a explosão do flu
xo financeiro. Será mais verdadeiro, talvez, identificar circuitos de realimenta
ção entre eles.

Assim, por exemplo, o crescimento dos fluxos comerciais trouxe, em si,
maior demanda por divisas estrangeiras e a necessidade de financiar os desequi
líbrios em conta-corrente (gerados, em parte, pelas crises do petróleo); em com-

IApesar de o termo já ser aceito no llSO coloquial, trata-se de um anglicismo
inadequado, pois que resultante da tradução incorreta da palavra"derivatives", que desig
na o conjunto de ativos derivados de outros.



pensação, o maior acesso ao crédito internacional estimul9u o aumento do co
mércio. Por seu turno, a disseminação de inovaçõesfinanceiras ampliou o leque
e o alcance de produtos disponíveis, o que estimulou o desenvolvimento dos
mercados financeiros internacionais; em contrapartida, a expansão desses mer
cados forçou os sistemas financeiros nacionais, até então protegidos da concor
rência externa, a buscar maior eficiência, gerando mais inovações. Ademais, a
tendência à desregulamentaçãofinanceira facilitou o acesso das empresas e dos
governos aos mercados internacionais, acarretando, em resposta, maior pressão
dos sistemas nacionais por maior liberdade de atuação.

Também não se pode esquecer o papel desempenhado por fatores con
junturais a partir do inicio da década de 80 na expansão das finanças internacio
nais. Em primeiro lugar, as polEticas macroeconômicas seguidas, à época, pelos
paises desenvolvidos - especialmente os EUA - que provocaram desequilíbrios
comerciais (reforçando o aumento do comércio), volatilidade cambial (refor
çando a demanda por inovações financeiras) e elevação dos juros internacio
nais (reforçando a demanda por maior desregulamentação, com o objetivo de se
aproveitarem os novos diferenciais das taxas de juros). Em segundo lugar, o
grande avanço cientifico e tecnológico, possibil~tando a virtual interligação dos
mercados mundiais, 24 horas por dia, e tornando disponíveis computadores po
derosos o snficiente para pôr em prática os complexos algoritmos saldos da so
fisticadíssima matemática da moderna Teoria de Finanças2

, tudo isso colaboran
do, portanto, para a maior oferta de inovações financeiras. Em terceiro lugar, a
orientação política da maior parte dos governos dos países desenvolvidos em
direção à maior liberalização econômica em todas as frentes, contribuindo, as
sim, para a tendência à desregulamentação financeira.

Percebe-se, desta forma, que o fenômeno da globalização financeira não
admite explicaçôes simples. Resulta, antes, de um conjunto de fatores autôno
mos e conjunturais que se reforçam mutuamente. De todo modo, ante a magnitu
de, a rapidez e a volatilidade dos fluxos de capitais com que defrontamos hoje, a
discussão sobre as suas origens já perdeu a oportunidade. Será mais útil, certa
mente, analisar as vantagens e desvantagens de um mundo financeiro globaliza
do para os países, como o nosso, ditos emergentes.

III - Dificuldades para os palses emergentes
O balanço de vantagens e desvantagens da globalização financeira tem

2 Não por acaso, os mercados financeiros têm absorvido parte ponderável dos
físicos teóricos e outros pesquisadores das ciências matemáticas puras desempregados
com o fim da Guerra Fria.



especial importância para as nações em desenvolvimento, s)lrpreendidas que foram
com a eclosão desse fenômeno e com a intensidade de seus efeitos. Neste senti
do, os aspectos considerados positivos são mais prontamente identificáveis e de
mais fácil aceitação. De modo geral, supõe-se que a maior oferta de capitais
disponível aos países emergentes, o acesso desimpedido de seus governos e
empresas aos recursos deuma poupança virtualmente mundial e os baixos cus
tos de informação e de transação prevalecentes devem contribuir para se obter:
(1) maior disponibilidade de poupança, condição necessária para a elevação da
taxa de crescimento econômico; (ii) maior eficiência nos investimentos, direcio
nando-se os recursos existentes para as oportunidades mais produtivas; (iii) mai
or concorrência na alocação de recursos, oferecendo-se melhores retornos para
os poupadores e menores custos para os tomadores; (iv) disponibilidade de ins
trumentos para melhor gerenciamento de riscos financeiros, por parte de gover
nos e empresas; (v) maior facilidade definanciamento de déficitsfiscais, já que
os governos deixam de depender apenas dos mercados domésticos; e (vi) maior
fiexibilidade para o financiamento de déficits do balanço de pagamentos em
conta-corrente, dispondo-se de outras fontes além das reservas internacionais.

Em compensação, °rol dos problemas encarados pelos palses em desen
volvimento por conta de sua súbita exposição às tentações e rigores de um mer
cado financeiro globaJizado aumenta continuamente. Ao contrário das vanta
gens, ainda situadas em um plano mais teórico que prático, a cada uma das pos
síveis desvantagens correspondem numerosos exemplos concretos de mercados
emergentes que já a enfrentaram.

Os riscos macroeconômicos da maciça entrada de capitais nas economias
de palses em desenvolvimento merecem especial destaque, em virtude da rapi
dez com que suas conseqüências podem ser sentidas. Cumpre mencionar, inici
almente, os efeitos cambiais e monetários. Estes serão diferentes, conforme a
economia receptora adote um regime de câmbio fixo ou um regime de câmbio
flexível. No primeiro caso, o Banco Central fixa a paridade cambial e se compro
mete a comprar ou vender divisas estrangeiras, utilizando as reservas internaci
onais nele depositadas, no volume necessário para atender à oferta e à demanda
existentes. No segundo caso, o Banco Central não interfere na determinação da
paridade cambial, efetuada exclusivamente pelos mercados de câmbio, em res
posta à oferta e à demanda de divisas estrangeiras, em nada afetando, teorica
mente, o nível das reservas internacionais.

Em um regime de câmbio jixo, portanto, uma entrada líquida de capítais
externos implicará a emissão de moeda por parte do Banco Central em montante
equivalente, de modo a honrar seu compromisso de adquirir as divisas estrangei
ras pela taxa de câmbio oficial. Percebe-se, assim, que, tudo o mais constante, a



entrada de capitais provocará o efeito de expansão monetária, com possíveis
p

impactos sobre a taxa de inflação doméstica. Analogamente, uma súbita rever-
são do fluxo financeiro, com saida liquida de capitais, acarretará o efeito oposto
de contração monetária, trazendo em seu bojo uma provável recessão domésti~

ca, mercê da repentina contração do crédito. Mais importante do que tudo, po
rém, é o fato de que a política monetária perde toda a eficácia e torna-se com
pletamente pasSÍva, dependente dos fluxos exógenos de capitais. O governo vê
se, portanto, privado de um importante grau de autonomia na condução da polí
tica econômica.

Em um regime de câmbio flexivel, o efeito de uma entrada maciça de
capitais não se manifesta diretamente sobre a quantidade de moeda, mas, sim,
sobre a própria taxa de câmbio. Inevitavelmente, nessas condições, o aumento
da oferta de divisas estrangeiras levará a uma valorização do câmbio (isto é, ao
aumento do valor da moeda nacional em referência à moeda estrangeira), com os
reflexos já conhecidos em termos de perda de competitividade comercial do pais
receptor de capitais. Deixada apenas aos humores das forças de mercado, por
tanto, a economia poderá enf)-entar custos de ajustamento substanciais.

Os reflexos cambiais e monetários, acima mencionados, são apenas parte
das conseqüências a que estão sujeitos os países em desenvolvimento em decor
rência de sua integração súbita aos mercados de capitais globalizados. De fato,
outro aspecto a ser considerado é a reação do sistemafinanceiro doméstico des
ses paises a este repentino alargamento das suas fronteiras de atuação. Uma adap
tação mal conduzida à nova realidade poderá redundar em riscos de crédito,
quando a súbita expansão das carteiras de empréstimos das instituições financei
ras leva à perda de qualidade dos ativos, ou em riscos de mercado, situação em
que não se dimensiona e não se efetua a proteção conveniente contra as incerte
zas associadas ao carregamento de posições em diferentes taxas de juros, taxas
de câmbio e carteiras de títulos e ações, próprias de uma economia globalizada.

Um perigo a que os paises emergentes também estão sujeitos é a súbita
reversão de expectativas do mercado, possibilidade cada vez mais presente por
conta da râpida transmissão de choques permitida pela integração dos mercados
financeiros. Uma idéia bastante divulgada atribui aos grandes volumes negocia
dos e aos baixos custos de transação prevalecentes o condão de tornar os merca
dos mais líquidos e, portanto, mais seguros. Mais líquidos, certamente; mais
seguros, nem tanto, como a crise mexicana do final de 1994 e os recentes acon
tecimentos no Sudeste da Ásia vêm demonstrar. Em tese, a ação dos mercados
contribui para a melhor disseminação e processamento de informações. Na prá
tica, entretanto, em certas situações os participantes tendem a demorar a reagir
aos sinais de desequilíbrio até que, subitamente, revertem suas expectativas com



intensidade exagerada. I)

Esta volatilidade das expectativas, combinada à maior exposição ao ris
co por parte de empresas e governos (maior alavancagem, no jargão dos especi
alistas), pode resultar em um coquetel explosivo, ao expandir os efeitos de crises
cambiais localizadas para todos os mercados emergentes. Por esta razão, a ex
cessiva dependência dos palses em desenvolvimento dos capitais de curto prazo
como fonte de financiamento de seus déficits em conta-correme pode torná-los
vulneráveis a crises de liquidez. Nestas condições, o refinanciamento de um subs
tancial passivo de curto prazo em periodos de turbulência cambial pode se reve
lar uma experiência dramática. Surge daí o sentimento mais ou menos generali
zado de que, para as economias emergentes, os investimentos diretos externos
são preferíveis aos investimentos estrangeiros de longo prazo em carteira e estes,
por sua vez, são preferíveis aos fluxos de capital de curto prazo.

Assim, quase todos os países emergentes buscam limitar os efeitos ma
croeconômicos da entrada excessiva de capitais externos, lançando mão de dois
instrumentos principais. O primeiro deles é conhecido como intervenção esteri
lizada. A primeira etapa consiste na intervenção do Banco Central no mercado
de câmbio, geralmente como comprador de divisas, de modo a evitar que o au
mento da oferta de moeda estrangeira valorize o câmbio acima de um limite
determinado. O problema é que, obviamente, a moeda estrangeira é comprada
com moeda nacional; assim, a intervenção provoca o efeito colateral de expandir
a quantidade de moeda em circulação, com posslveis reflexos Indesejados em
termos de inflação. É aí que entra asegunda etapa - a esterilização. Esta consiste
na retirada de circulação da moeda emitida para a compra de divisas estrangei
ras, por meio da venda de tltulos públicos ao mercado. Desta fonna, tem-se,
como resultado final, o controle da taxa de câmbio com a elevação do nlvel das
reservas internacionais, às custas do aumento da dívida interna do setor público.

O emprego da intervenção esterilizada apresenta a grande desvantagem
de favorecer a elevação das taxas de juros domésticas, por conta da necessidade
de tornar atraente o volume adicional de titulas públicos oferecidos ao mercado.
Em conseqüência, pode-se, paradoxalmente, estimular a entrada de mais capi
tais externos, ávidos pela remuneração mais elevada que lhes é oferecida. Além
disso, os juros pagos sobre a dívida interna emitida superam, em muito, os juros
recebidos pela aplicação das reservas internacionais, fazendo com que se sobre
carreguem as contas públicas com as despesas decorrentes desse diferencial de
juros.

Outra alternativa bastante utilizada pelos governos na tentativa de con
tornar os impactos macroeconômicos da excessiva entrada de capitais reside na
pura e simples adoção de medidas de controle do ingresso de capitais externos.



Esse procedimento tem o objetivo de dificultar a entrada.de certos fluxos de
capital considerados menos desejáveis, do ponto de vista dás características en
volvidas. Esses controles assumem várias modalidades, desde a fixação de limi
tes sobre as operações de câmbio e de empréstimos efetuadas pelos bancos .co
merciais, até o estabelecimento de restrições quantitativas, passando pela cria
ção de impostos incidentes sobre a entrada daqueles fluxos de capitais. Os estu
dos realizados até aqui não permitem uma conclusão definitiva sobre a eficácia
ou a validade dos controles de capital. Parece claro, porém, que eles não devem
ser considerados uma solução permanente para os problemas associados à entra
da maciça de capitais, já que seu emprego durante um prazo muito extenso pode
gerar distorções sérias na alocação de recursos e, de qualquer maneira, restrições

muito severas sempre perdem sua eficácia com O passar do tempo.
Em geral, portanto, a atual fase de globalização financeira faz com que os

países emergentes defrontem com dificuldades até então desconhecidas e vários
problemas, alguns deles já mencionados, como riscos de volatilídade cambial,
de elevação de juros, de aumento do passivo interno, de resiliência do sistema
financeiro doméstico e de vulnerabilidade a choques externos. Há um outro as

pecto, porém, que talvez represente a síntese do. novo cenário em que os gover
nos das nações em desenvolvimento se vêem forçados a atuar. Trata-se do fato
de que a integração dos mercados financeiros minou consideravelmente a eficá

cia dos instrumentos tradicionais de condução da economia.
De fato, a politica monetária não mais pode ser considerada à parte da

poJitica cambial. Quaisquer medidas domésticas que afetem os juros também
afetarão os fluxos de capital e, por conseguinte, o câmbio. Em contrapartida,
quaisquer decisões sobre o câmbio limitarão o nível dos juros disponíveis para o
governo. Situações haverá, inclusive, em que a polftica monetária será total
mente endógena, isto é, meramente passiva frente aos movimentos de capitais.
Por seu turno, decisões de politica fiscal também exercerão influência direta
sobre as expectativas de mercado e, em conseqüência, sobre o fluxo de capitais,
acarretando, ainda - no caso de paises com mercados de títulos de longo prazo 
influência sobre o nível dos juros domésticos. Os governos perderam, por assim

dizer, vários graus de liberdade para este ente indefinido e misterioso, chamado

"mercado" .
Neste ponto, as opiniões se dividem quanto ao futuro. De um lado, há

aqueles que percebem nesse fenômeno uma inaceitável perda de soberania eco
nômica dos países para agentes não eleitos, obcecados pelo lucro fácil de curto

prazo, sem nenhuma preocupação social com os países em que investem. De
outro lado, há aqueles que identificam na ação dos mercados internacionais de
capitais um valioso instrumento de auxílio aos governos. Alegam que os merca~



dos refletem a percepção agregada de milhões de investidores, pessoas físicas e
jurídicas, sobre risco e retomo de suas aplícações. Comó tal, obtêm e processam
um caudal de informações potencialmente úteis para os responsáveis pelas"eco~

nomias nacionais. Mais ainda, posições de mercado contrárias a determinadas
políticas econômicas (como os ataques especulativos a moedas) sinalizam, tão
somente, profundos desequilíbrios macroeconômicos, insustentáveis a médio
prazo. De todo modo, concluem, os governos não perderam sua soberania com a
globalização financeira. Apenas, eles agora defrontam com o escrutínio e a ação
disciplínadora dos mercados. Neste contexto, as recompensas por políticas ma
croeconômicas consistentes são muito maiores, mas, em compensação, também
são muito maiores as punições pela relutância em abandonar trajetórias incom~

pativeis com a estabilidade.
Naturalmente, este debate mal começou. Teremos o privilégio de acom

panhar seus desdobramentos ao longo deste final de século.

IV - A situação do Brasil
Nosso país pode ser considerado um recém-chegado ao reino da globali

zação financeira, muito menos por opção própria que pelas circunstâncias de
nossa balbúrdia macroeconômica dos últimos tempos. De fato, até o início da
década de 80 o Brasil era um dos maiores recebedores de investimentos diretos
externos, sendo responsável, em média, por 6,2% daqueles fluxos na década de
70, representando 30,5% de todos os investimentos diretos estrangeiros dirigi
dos para a América Latina naquele período. Com a eclosão da crise da dívida,
porém, praticamente cessou o aporte de poupança externa. Cite-se, como ilustra
ção, que o saldo da conta de capitais do nosso balanço de pagamentos situou-se,
na média, em 1,55% do PlB negativos, entre 1983 e 1989, significando que o
Pais transformou-se em exportador líquido de capitais voluntários naqueles anos.

A partir do início da década de 90, porém, os capitais externos voltaram a
fluir para o Brasil. Entre 1991 e 1995, por exemplo, registrou-se um saldo médio
da conta de capitais na casa dos 2,5% do PlB (positivos). Desta feita, no entanto,
ao contrárío da década de 70, os empréstimos bancários respondem por uma
parcela diminuta dos recursos captados no exterior. A maioria absoluta dos flu

xos financeiros tem-se direcionado para investimentos em carteira, títulos de
médio prazo emitidos por empresas privadas e estatais, titulas do Tesouro de
médio e longo prazos, investimentos diretos e, mais recentemente, outros instru
mentos, como operações de financiamento rural, fundos para financiamento imo
biliário e operações associadas a exportações. A particípação dos investimentos
diretos, em particular, tem aumentado sensivelmente, passando de um fluxo lí
quido de cerca de US$1,3 bilhão, em 1992, para, aproximadamente, US$9 bi-



lhães no ano passado, com previsão de alcançar US$16 bilhões neste ano.
Ao longo dos últimos anos, especialmente após a cri~e cambial mexicana

do final de 1994, as posições das autoridades econõmicas com relação à entrada
de capitais - especificamente, os de curto prazo - sofreram sucessivas oscila
ções, de acordo com as circunstâncias de cada momento. Logo após a implanta
ção do Plano Real, a queda da inflação esperada acarretou o aumento da deman
da por crédito, levando o governo a adotar uma política monetária restritiva,
com o conseqüente aumento dos juros. Daí, seguiu-se maciça entrada de capi
tais, exemplo do elevado grau de dependência entre política monetária e política
cambial em um contexto de movimentação de capitais. Em resposta, as autorida
des econômicas estabeleceram, em outubro de 1994, uma série de restrições à
entrada de capitais externos, incluindo a imposição de IOF sobre empréstimos,
sujeitos, ainda, a prazos mínimos, além do estabelecimento de um imposto sobre
aplicações de carteira e de depósitos compulsórios sobre créditos a exportadores
e importadores.

Com a deflagração da crise mexicana, ao final daquele ano, porém, o
quadro anterior deu lugar a um cenário de saída generalizada de capitais e dete
rioração das nossas reservas. O governo, então, praticamente reverteu as medi
das anteriores, retirando várias das restrições à entrada de capitais recém-impos
tas. Além disso, adotaram-se novas medidas de restrição ao crédito, ocasionando
elevação dos juros internos. Em conseqüência, os capitais externos voltaram ao
País) fazendo com que o nível das reservas internacionais subisse da casa dos
US$30 bilhões para cerca de US$46 bilhões, entre abril e setembro de 1995.
Nestas condições, retomaram-se, a partir de então, as medidas de desestímulo à
entrada de capitais de curto prazo.

Carneiro (1997) efetuou uma análise quantitativa dos fluxos de capitais
para o Brasil nos últimos anos. Dentre os resultados a que chegou, sua investiga
ção econométrica sobre a volatilidade dos diversos componentes daqueles flu
xos revela, surpreendentemente, que as diferenças de comportamento entre in
vestimentos "puramente financeiros" e investimentos diretos são menos signifi
cativas e mais sutis do que o esperado. Mais ainda, ele encontrou evidências de
aumento de entrada de capital de longo prazo em períodos de câmbio valoriza
do. Resultados como estes levaram o autor a recomendar a análise da qualidade
dos fluxos de capital prevalecentes ao se discutir a conveniência da implantação
de restrições àqueles fluxos. De todo modo, ele ressalta que estas considerações
não elidem a preocupação com os efeitos da valorização cambial trazidos por
entradas excessivas de capitais em certas ocasiões. Todas essas considerações
não fazem senão confirmar nossas observações anteriores de que estamos diante
de fenômenos cujas repercussões mal começamos a conhecer.



v - Conclusão fi

Procurou-se mostrar a complexidade dos .efeitos econômicos associados
ao fenômeno da globalização financeira. Provavelmente, a rapidez com que se
inaugurou o novo cenário de liberalização dos fluxos de capitais entre mercados
integrados ainda não permitiu uma compreensão clara das forças em jogo e das
suas possíveis conseqüências. Por conseguinte, também é lícito supor que, até o
momento, já se convive com a maior parte dos custos, mas com poucos dos
benefícios decorrentes da mundialização das finanças. Este aspecto, se verdadei
ro, aumenta em muito a responsabilidade das comunidades acadêmicas e políti
cas, para que se aprofunde o debate a respeito do tema e se resguardem o mais
possivel os interesses do Pais. De qualquer forma, não há dúvidas de que a pior
atitude será, sempre, arecusa a procurar entender as violentas e profundas trans~

formações por que passa o mundo neste final de século.

Referências bibliográficas

- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Assessoria Legislativa. "Efeitos da globaliza
ção sobre o desenvolvimento: a resposta da integração", maio de 1997.

_. CARNEIRO, Dionisio D., "Capital Flows and Brazilian Economic Performan
ce", Joint ECLAC/OECD Research Project on Capital Flows and lnvest
ment Perfonnance, fevereiro de 1997 .

- Gazeta Mercantil, diversas edições.
- FMI, "Intemational Capital Markets: Developments, Prospects, and Policy Is-

sues", agosto de 1995.
- RÜHL, Christof. Exposição no "Seminário Internacional sobre a Globalização

dos Mercados Financeiros", realizado na sede do Banco Central, Brasília,
setembro de 1997.

- SIMONSEN, Mário H. e CYSNE, Rubens P., "Macroeconomia", I' ed., 1990.
- WOODALL, Pam, "Who's in the Driving Seat?: A Survey ofthe World Eco-

nomy", in The Economist, 07/10/1995.


	Publicação: A GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA E SEUS IMPACTOS SOBRE OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
	Autor: Osmar Perazzo Lannes Jr.
	Referências da publicação: Cadernos Aslegis, v.1, n.3, p. 10-20, set/dez 1997


