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Apresentação

Os efeitos da crise no sistema financeiro dos Estados Uni-
dos continuam se espalhando pelo mundo. A situação 
da União Européia, que começou com o colapso finan-

ceiro da Grécia e atingiu outros países do continente preocupa 
autoridades políticas e monetárias. Coloca em pauta nos princi-
pais fóruns internacionais o debate sobre a regulação do fluxo de 
capitais, políticas monetárias e modelos institucionais vigentes. 
O governo do presidente Barack Obama já conseguiu promover 
uma reforma no sistema financeiro para proteção da economia 
e dos cidadãos norteamericanos. Mas ainda insuficiente para ga-
rantir a estabilidade necessária da economia. A União Européia 
tenta, com medidas paliativas, evitar que a economia das nações 
mais vulneráveis do bloco entre em decadência. 

No Brasil, apesar de termos atravessado a crise com relativa 
tranquilidade, recrudesce a discussão sobre possíveis mudan-
ças na política macroeconômica, especialmente, taxas de juros 
e câmbio, como fatores fundamentais para o desenvolvimento 
sustentado. 

A Comissão de Finanças e Tributação participa do debate. 
Promoveu no dia 4 de maio seminário formado por duas me-
sas: “Efeitos dos juros e do câmbio sobre a indústria” e “Juros, 
câmbio, controle de capitais e o modelo institucional da política 
monetária”, com a participação de representantes do governo 
federal, do setor industrial e do setor financeiro.

O presente livro é uma edição completa do Seminário, com in-
formações preciosas e posições esclarecedoras dos debatedores so-
bre as medidas que devem ser tomadas para que o Brasil consiga 
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manter as conquistas das políticas econômica e social. Superar os 
problemas relacionados às altas taxas de juros e à volatilidade do 
câmbio é fundamental para ampliar investimentos e garantir a 
estabilidade econômica e o desenvolvimento sustentado. 

Deputado Pepe Vargas 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
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Foto: Sefot/Secom

1ª Mesa: Dep. Pepe Vargas, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Rubens Sardenberg.

A seguir, apresentam-se as gravações transcritas do Seminá-
rio, elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão 
e Redação (Detaq), na qual estão incluídas as exposições 

dos convidados e o debate dos parlamentares. 
O SR. APRESENTADOR – Senhoras e senhores, bom dia. 

Neste momento, damos início à cerimônia de abertura do semi-
nário Taxas de Juros e Câmbio.

A Mesa de abertura está assim composta: o Exmo. Sr. Pre-
sidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados, Deputado Pepe Vargas; o Exmo. Professor Emérito da 
Fundação Getúlio Vargas, Sr. Luiz Carlos Bresser-Pereira; o Exmo. 

1ª Mesa
Efeitos dos juros e do câmbio sobre a indústria
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Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Deputado Ar-
mando Monteiro; o Economista-Chefe da Federação Brasileira de 
Bancos, Sr. Rubens Sardenberg; o Exmo. Sr. Deputado José Gui-
marães, autor do requerimento para a realização deste seminário.

Senhoras e senhores, os efeitos da crise no sistema financeiro 
mundial preocupam autoridades políticas e monetárias e colocam 
em pauta nos principais fóruns internacionais o debate sobre a 
regulação do fluxo de capitais, políticas monetárias e modelos 
institucionais vigentes.

Apesar de o Brasil ter atravessado a crise com relativa tranqui-
lidade, amplia-se a discussão sobre possíveis mudanças na po-
lítica macroeconômica, especialmente taxas de juros e câmbio 
como fatores fundamentais para a retomada do desenvolvimen-
to sustentado. Nesse sentido, a Comissão de Finanças e Tributa-
ção promove este seminário, que será formado por duas mesas 
de debates, a primeira com o tema Efeitos dos juros e do câmbio 
sobre a indústria e a segunda com o tema Juros, câmbio, controle de 
capitais e o modelo institucional da política monetária.

Tem a palavra o Sr. Deputado Pepe Vargas, Presidente da Co-
missão de Finanças e Tributação, que a partir deste momento 
conduzirá os trabalhos deste seminário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Bom dia a 
todos os presentes. Eu quero inicialmente agradecer aos ilustres 
expositores que compõem esta Mesa a presença: ao Prof. Luiz 
Carlos Bresser-Pereira; ao Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, nosso colega Deputado Armando Monteiro; ao 
Economista-Chefe da Febraban, Rubens Sardenberg; e ao Depu-
tado José Guimarães, autor do requerimento aprovado por esta 
Comissão para a realização deste seminário.

De antemão, quero agradecer aos senhores a disponibilidade 
para este importante debate, no entender da Finanças e Tributação. 
Resultante da aprovação do Requerimento nº 238, de 2010, de mi-
nha autoria e do Deputado José Guimarães, aprovado por unani-
midade na Comissão, o seminário objetiva o debate em torno desta 
importante questão que é a taxa de juros e a política cambial.

Como já foi divulgado, teremos dois momentos de trabalho 
nesta audiência pública. No primeiro momento, esta Mesa de-
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baterá o tema Efeitos dos juros e do câmbio sobre a indústria, com 
os ilustres expositores que já a integram. E uma segunda Mesa 
tratará do tema Juros, câmbio, controle de capitais e o modelo insti-
tucional da política monetária.

Nessa segunda Mesa, teremos a presença do Secretário de Po-
lítica Econômica do Ministério da Fazenda, Sr. Nelson Henrique 
Barbosa Filho; do Diretor de Política Monetária do Banco Cen-
tral, Sr. Aldo Luiz Mendes; do Diretor de Estudos Macroeconômi-
cos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Sr. João Sicsú; 
e do Diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, 
Sr. Yioshiaki Nakano.

Durante as exposições, os expositores terão o tempo de 20 
minutos para suas considerações iniciais, obviamente com al-
gum grau de tolerância, se assim for necessário. Encerradas as 
exposições, será concedida a palavra aos Parlamentares para os 
questionamentos a cada um dos expositores, ou a todos eles, se 
for o caso. Os Parlamentares presentes poderão solicitar inscri-
ção na lista de debates. 

Também durante as exposições, as pessoas presentes que dese-
jarem encaminhar perguntas por escrito à Mesa poderão fazê-lo. 
Posteriormente e dentro da possibilidade, os expositores respon-
derão aos questionamentos encaminhados pelo público presente. 

Para não nos delongarmos mais, vou passar de imediato a pa-
lavra ao primeiro expositor, professor Luiz Carlos Bresser-Pereira. 

Peço aos expositores que falem ao microfone – talvez fosse o 
caso de conseguir um microfone sem fio para facilitar –, porque 
gravaremos as exposições e, posteriormente a este seminário, pro-
duzir-se-á uma publicação da Comissão de Finanças e Tributação.

Apenas para informação, a TV Câmara está fazendo a cober-
tura do nosso evento. Assim, também na programação da TV 
Câmara será apresentado o nosso seminário.

Professor Bresser, a palavra está com V.Sa. 
O SR. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA – Primeiro, nes-

te problema de taxa de câmbio, juros e indústria, temos que par-
tir de um pressuposto. Sem esse pressuposto, vamos muito pou-
co adiante. O pressuposto é que: desenvolvimento econômico 
continua a ser industrialização. Quer dizer, a ideia de que o Brasil 
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possa crescer se desindustrializando é absurda. Isso seria possível 
para um país bem mais avançado que o nosso.

Os países europeus, por exemplo, quando começam a se 
industrializar, transferem a sua mão de obra para setores de 
serviços tecnologicamente mais sofisticados que exigem mão 
de obra ainda mais preparada tecnicamente e que, portanto, 
pagam salários ainda maiores – porque, no fundo, no fundo, 
o desenvolvimento é um processo de pagamento de salários 
mais altos para os trabalhadores. Mas como é que se paga? Di-
minuindo os lucros dos empresários? Não: paga-se mais salário 
porque aumenta a produtividade.

E como se aumenta a produtividade? Aumenta-se a produti-
vidade no próprio setor, na própria produção de café, na própria 
produção de telefones celulares ou de computadores, mas prin-
cipalmente transferindo mão de obra de setores que são tecnolo-
gicamente simples – geralmente, os agrícolas e alguns industriais 
também – para setores mais sofisticados tecnologicamente, que 
exigem mão de obra mais cara. E assim, portanto, há enorme 
aumento de produtividade.

Pois bem, o Brasil, que soube dessa história durante muitos anos 
e que entre 1930 e 1980 foi o país que mais se desenvolveu no 
mundo, vem-se desindustrializando desde o início dos anos 90.

(Segue-se exibição de imagens.)
Esta figura aqui mostra a participação da indústria no PIB de 

1996 até 2009. Vocês veem que há uma queda bastante acentu-
ada, de 19% para 15,5%. A continuarmos nesse ritmo, vamos 
continuar nos desindustrializando.

A situação, para a indústria, não ficou muito grave nesses úl-
timos 4 anos, apesar de a taxa de câmbio ter-se apreciado quase 
todo o tempo – exceto no ano da crise, 2008 –, porque, a partir 
de 2005 ou 2006, a política do Governo Lula de aumentar o salá-
rio mínimo, aumentar as despesas com o Bolsa Família e criar o 
crédito consignado criou uma demanda interna forte que duran-
te algum tempo esteve alimentando a indústria. Mas, a meu ver, 
dada a taxa de câmbio, nossa economia continuará se desindus-
trializando. E digo uma coisa: precisamos do desenvolvimento 
econômico.
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O risco ou a causa fundamental desse processo de desindus-
trialização e, mais amplamente, a causa fundamental das taxas 
baixas de crescimento do Brasil – porque o Brasil continua a cres-
cer a taxas muito baixas.

Costuma-se dizer que o Brasil é um BRIC. E, como BRIC, cres-
ce como os BRICs. Mentira. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 
a uma taxa cerca da metade da taxa de crescimento dos outros 
três integrantes do BRIC. Nos últimos tempos, melhorou, gra-
ças à demanda interna, mas a nossa economia está longe de ter 
crescimento sustentado, com esse quadro. A meu ver, a causa 
fundamental disso é a taxa de juros alta demais e principalmente 
a taxa de câmbio.

Sobre a taxa de juros, escrevi ontem uma coluna na Folha, 
bem simplezinha, em que argumentei o seguinte: está certo que 
o Banco Central agora aumente a sua taxa de juros. 

O Banco Central, nem sempre, mas digamos que 70% a 80% 
das vezes acerta quando resolve aumentar ou acerta quando re-
solve diminuir a taxa de juros. O problema do Banco Central em 
relação à taxa de juros é o nível, quer dizer, quando ele resolve, 
porque a demanda está fraca, baixar a taxa de juros, ele baixa 
pouco. Devia baixar até chegar a 1% ou 2% reais. Os países ricos 
baixam até menos 2% reais, menos 1% real. Aqui, não. Aqui, du-
rante algum tempo, havia economistas amigos meus que diziam 
que a taxa natural de juros era 9% reais e já está em 4,5%, 5% – é 
ridícula a coisa! –, mas, aí, todos os ortodoxos vinham junto com 
eles dizendo que era isso mesmo. Então, realmente, essa taxa de 
juros atrapalha.

Eu não tenho muito tempo e diria simplesmente: ela atrapa-
lha, mas a indústria deu um jeito. Como a indústria deu um jeito? 
A indústria deu um jeito, ou pelo menos a grande e a média indús-
tria, através do BNDES, ou seja, através da taxa de juros de longo 
prazo, que é rigorosamente subsidiada. Sou cem por cento a favor 
dessa taxa subsidiada, que fique claro; mil por cento a favor.

Mas o que é essa taxa? Essa taxa é uma correção da taxa ab-
surda de juros de mercado. Como nós temos uma taxa de juros 
de mercado que interessa fundamentalmente aos rentistas, nós e 
a nossa indústria, graças a Deus, conseguimos que para ela, para 
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seus investimentos – não só para a indústria, mas também para 
outros setores da economia –, houvesse uma taxa subsidiada. 

Dessa forma, a taxa de juros, hoje altíssima, não prejudica 
tanto o investimento. Prejudica o investimento, mas prejudica 
fundamentalmente o Estado. É uma bomba de sucção do Estado, 
que paga juros de 5% ou 6% do PIB e é uma forma de baixar sa-
lários de trabalhadores, que acabam pagando esse imposto.

Agora quero falar da taxa de câmbio, porque ela é menos 
conhecida.

Estou aqui com o nosso querido Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria. A indústria lutou fortemente contra a 
taxa de juros alta e acho que conseguiu resultados, mas ainda 
não lutou fortemente com relação à taxa de câmbio.

Eu venho, nesses últimos 10 anos, estudando muito isso. Te-
nho um livro que acabou de ser publicado em português, in-
glês, francês e espanhol por grandes editoras como a Cambridge  
University Press. Ele se chama Globalização e Competição e é 
centrado fundamentalmente na taxa de câmbio. A tese mais ge-
ral desse livro é que a taxa de câmbio é uma taxa absolutamente 
fundamental para o desenvolvimento econômico; é fundamen-
tal para a industrialização, particularmente. Por quê? Porque 
essa é uma questão de demanda. Para se ter demanda interna, 
é preciso que o salários cresçam com a produtividade. Para que 
haja demanda, é preciso, em certos momentos, que o Governo 
invista. Para que haja demanda externa, é preciso que a taxa de 
câmbio seja competitiva.

Ou seja, o que é uma taxa de câmbio competitiva? É preciso 
que a taxa seja tal que – se uma indústria ou uma empresa qual-
quer estiver utilizando tecnologia no estado da arte mundial, 
a melhor tecnologia do mundo – ela tenha não só o mercado 
interno à sua disposição, mas tenha condições de exportar para 
o resto do mundo, desde que os outros países não tenham prote-
ções, eles próprios, sem nenhuma proteção. Essa é uma taxa de 
câmbio competitiva.

Os economistas ortodoxos – os economistas, normalmente – 
entendem que a taxa de câmbio competitiva, ou taxa de câmbio 
de equilíbrio, é também a taxa de câmbio que o mercado deter-
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mina. Não é. E não apenas porque a taxa de câmbio é volátil, 
mas também porque existem fatores que a mantêm permanen-
temente sobreapreciada nos países em desenvolvimento.

Então, essa é a segunda tese desse livro. A primeira tese é que 
a taxa de câmbio é fundamental. Se estou com a taxa de câmbio 
em 2,30 ou 2,40, por exemplo, aqui no Brasil, ou melhor, em 
2,50 – a meu ver, a taxa de câmbio de equilíbrio é em torno de 
2,40 –, qualquer indústria realmente competentemente adminis-
trada no Brasil não só enfrentaria concorrência de qualquer ou-
tra indústria, sem nenhuma proteção interna, mas conseguiria 
exportar. E, no entanto, a nossa taxa é 1,8. Por quê? Para enten-
der isso, é preciso entender primeiro um modelo.

Há três modelos no livro. O primeiro modelo é o da doença 
holandesa. Essa coisa é muito importante e nós temos que en-
tender isso. Os brasileiros têm que entender isso, porque essa 
coisa é muito grave.

A doença holandesa é uma falha de mercado que faz com que 
a taxa de câmbio seja permanentemente sobreapreciada em um 
país. Essa sobreapreciação pode ser muito forte, como é o caso, 
por exemplo, nos países produtores de petróleo, como Arábia 
Saudita, ou na Venezuela; ou pode ser uma taxa de câmbio ape-
nas moderadamente sobreapreciada, como no caso do Brasil, no 
qual a doença holandesa tem origem no café, na cana-de-açúcar, 
na soja, no ferro.

A origem dessa doença holandesa é o que os economistas cha-
mam de renda ricardiana, quer dizer, uma renda que vem da 
produtividade da terra, do solo, dos recursos naturais. De for-
ma que a exportação desses produtos, devido a essas rendas, é 
compatível com uma taxa de câmbio muito mais baixa do que a 
taxa de câmbio que é necessária para que indústrias, utilizando 
tecnologias no estado da arte, sejam competitivas.

Quando se tem a doença holandesa, têm-se duas taxas de 
câmbio de equilíbrio. Uma taxa de câmbio de equilíbrio é a taxa 
de câmbio de equilíbrio corrente, como chamo, ou seja, a taxa 
de câmbio que equilibra intertemporalmente a taxa de câmbio 
de um País. Vamos supor que essa taxa de câmbio que equilibra 
intertemporalmente a conta corrente no Brasil, que faz com que 
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a conta corrente fique zero, seja dois reais por dólar hoje, mais 
ou menos. Se a taxa de câmbio que é necessária para que indús-
trias utilizem tecnologias no estado da arte é de 2,40, ou 2,50, 
para facilitar as minhas contas, agora então essa diferença de 2 
para 2,50 é a gravidade da doença holandesa. Em vez de ser só 
isso, poderia ser muito mais. No caso da Venezuela, se a taxa de 
câmbio fosse 2, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial seria en-
tre 4 e 4. Muda muito. 

Todo o nosso problema é que se nós não neutralizarmos essa 
doença holandesa, se não fizermos com que essa taxa de câm-
bio saia do equilíbrio corrente e vá para o equilíbrio industrial, 
para o equilíbrio que existe para os países ricos, que não têm 
doença holandesa, nós não vamos nos industrializar. Ou se já 
tivermos nos industrializado, vamos nos desindustrializar, como 
está ocorrendo aqui.

A doença holandesa não fui eu que inventei, não; foram os ho-
landeses que a descobriram. Já existem modelos. Mas no processo 
de desenvolver o meu modelo, eu me impus uma questão, que 
me atrapalhou durante quase 1 ano no desenvolvimento do meu 
trabalho, do meu paper. E essa questão foi a seguinte. O Brasil, 
entre 1930 e 1980, cresceu a taxas extraordinárias, as maiores do 
mundo, e ninguém falava em doença holandesa. Como cresce-
mos, então, sem falar em doença holandesa? Tínhamos de ter 
neutralizado essa doença holandesa. 

Mas, de repente, conversando com um amigo chileno, um 
notável economista chileno, Gabriel Palma, ele me disse: Bres-
ser, não fizemos outra coisa naquele período senão neutralizar 
a doença holandesa! Quando ele falou isso, caiu a ficha, porque 
a neutralização da doença holandesa implica administração da 
taxa de câmbio. E a administração da taxa de câmbio se faz prin-
cipalmente através de um mecanismo. Há vários outros que se 
podem usar, mas o mecanismo fundamental é se colocar um im-
posto na exportação do bem. Se se coloca um imposto na expor-
tação de um bem, ocorre que a curva de oferta do bem se desloca 
para cima. E, com a curva de oferta do bem deslocando-se para 
cima, o produtor do produto que dá origem à doença holandesa 
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agora só passa a produzir, a oferecer seu produto, se a taxa de 
câmbio se depreciar ao nível correto. 

Ainda usando o meu exemplo, vamos supor que a taxa de 
câmbio de equilíbrio corrente seja 2 e que a taxa de câmbio 
de equilíbrio industrial seja 2,5. Se eu colocar um imposto de  
50 centavos sobre a exportação do bem, da soja, do café, do pro-
duto que dá aquela origem, ocorre que o produtor de soja vai 
dizer: Agora não produzo mais soja a uma taxa de câmbio de 2, 
muito menos de 1,8; quero uma taxa de câmbio mais alta. Em 
3 tempos, e o Governo ajuda um pouco, tem de ajudar, a taxa 
de câmbio se desloca para cima, porque a oferta diminui, ou a 
oferta deslocou-se para cima. Esse é o mecanismo. 

Como a Noruega compatibiliza seu crescimento econômico 
com uma imensa produção de petróleo? Através de um imposto 
que deslocou a curva de oferta de petróleo para cima. Como os 
Emirados Árabes fazem isso? Da mesma forma. Como o Chile faz 
isso com o cobre? Um grande imposto sobre o cobre, que desloca 
a curva de oferta para cima. Esse é o mecanismo. Foi o que os 
argentinos tentaram fazer e o campo derrotou. Estão fazendo 
ainda, continuam fazendo, mas não conseguiram aperfeiçoar a 
norma, tornando a taxa de câmbio, esse imposto variável. Eu 
calculei esse imposto em 50 centavos, mas ele varia com a varia-
ção do preço internacional do bem. Se a soja ou se o ferro caem, 
tem-se de diminuir o imposto. Se sobem, pode-se aumentar o 
imposto. O fundamental é manter a rentabilidade do exportador 
de soja. O fundamental é manter a mesma rentabilidade do ex-
portador de café e de ferro. Mas não lhe dá renda ricardiana, dá 
um lucro bom e satisfatório, para ele produzir e exportar muito 
feliz, porque quem paga esse imposto não é ele. Isso foi o que o 
campo, na Argentina, não compreendeu. 

Quem paga esse imposto é a sociedade como um todo pela 
depreciação da moeda. Se a taxa de câmbio estava em 2, e estava 
bem em 2 para o produtor, e foi acrescentado um imposto de  
50 centavos, indo a taxa de câmbio para 2,50, para o produtor fi-
cou exatamente igual, ele não pagou um tostão a mais. Quem pa-
gou foi toda a sociedade brasileira, porque agora o preço daquele 
produto, para ser comprado no mercado interno, é mais caro. 
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Então, é preciso ver o que o Governo vai fazer com isso, se 
o Governo vai aplicar bem isso, se ele vai criar um fundo no 
exterior, porque o melhor a se fazer é criar um fundo soberano 
no exterior e não gastar internamente as rendas. Tanto isso vale 
para as rendas da soja, do café ou do ferro, como o do petróleo, 
que vamos ter já.

No Brasil, o Governo resolveu que há um grande risco de do-
ença holandesa originada pelo petróleo, mas que, em relação aos 
demais produtos, não existe doença holandesa. 

Sou grande amigo e colega do meu querido Guido Mantega, 
mas a minha interpretação é de que ele não pode dizer que tem 
doença holandesa, porque, na hora em que disser, terá de fazer 
uma política para neutralizar essa doença, propondo um im-
posto. Ele não tem condições políticas para fazer isso no Brasil. 
Isso não foi suficientemente debatido no Brasil para que as pes-
soas possam entender esse processo. Então, não dá para fazer 
isso por enquanto. 

A doença holandesa puxa a taxa de câmbio do equilíbrio in-
dustrial, aquele que torna viáveis indústrias, utilizando tecno-
logia no estado da arte mundial, para o equilíbrio corrente, ou 
aquele que equilibra a conta corrente e a conta comercial do País 
intertemporalmente. Muito bem, mas o que vemos é que a taxa 
de câmbio desce mais ainda. Atualmente está em 1,73, em vez de 
estar em 2. Se o Governo não tivesse feito, como fez muito bem 
feito, esse IOF, que foi salvador, uma grande coragem do meu 
grande amigo Guido Mantega, provavelmente estaria em 1,60, 
ou em 1,50. 

Por que continua descendo? Por que baixa abaixo da taxa de 
câmbio corrente e entra em déficit público? Porque o Brasil per-
mite uma enorme entrada de capitais no País, o que não precisa, 
porque o Brasil acredita ainda que deve crescer com poupança 
externa, que deve crescer com empréstimos, déficit em conta 
corrente, que é a poupança externa, e empréstimos dos nossos 
países ricos. Isso é uma completa loucura. Só que essa verdade é 
uma dessas verdades eternas. Comecei a falar sobre isso há uns 
8 anos, antes disso ninguém falava. Não há nada na literatura 
econômica sobre isso. Agora, está começando a aparecer. 
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A economia tem de ser algo mais ou menos assim: pão-pão, 
queijo-queijo. Eu tenho pouca poupança. A poupança no Brasil 
é 17%, mais ou menos, é o investimento do Brasil – muito pou-
ca. A China tem 40% ou mais. Se trouxermos poupança do ex-
terior, aumentaremos. Se trouxermos 5% de poupança exterior, 
aumentaremos a taxa de investimento de 17 para 22. Maravilha.  
E como é um investimento que provoca o crescimento, principal-
mente, dado o progresso tecnológico, vamos ter um crescimento 
muito mais rápido. Isso que aprendi quando era jovem, isso é o 
que todos pensam. Isso está errado! Por quê? Que acontece? Eu 
tenho um afilhado, que é o Cândido Bracher, ilustre banqueiro, 
um dos principais diretores do Banco Itaú/Unibanco. Ele é meu 
afilhado de batismo, um grande amigo meu, claro. Eu estava 
contando essas histórias para ele e dizendo que financiamento 
externo não era bom. Ele, então, disse assim: Mas, tio – ele me 
chama de tio –, quer dizer, então, que toda a minha atividade 
de banqueiro não tem importância?” Eu falei: Não, senhor, ab-
solutamente. A sua atividade de banqueiro é muito importante. 
A atividade financeira de um país é fundamental. Toda a teoria 
de desenvolvimento econômico, todo a teoria schumpeteriana, 
mas, antes disso, o próprio Marx, já dizia isso. O empresário é 
aquele que tem coragem e determinação, não tem capital, mas 
toma emprestado dinheiro no mercado financeiro para investir. 
Isso é o empresário, isso é o crescimento econômico.

A diferença é que não é a mesma coisa tomar dinheiro em-
prestado no Brasil e tomar dinheiro emprestado lá fora. Qual é 
a diferença? A diferença é a taxa de câmbio. Por quê? Não é o 
risco do câmbio? Não é o risco do câmbio. Esqueçamos o risco 
do câmbio. A diferença é a seguinte. No Governo Fernando Hen-
rique Cardoso, a ideia de crescimento com poupança externa 
havia se tornado um mantra ortodoxo. O Larry Summers, como 
Secretário do Tesouro americano, havia lançado essa ideia, e o 
FMI havia comprado, o Banco Mundial havia comprado. A nova 
verdade era que todo o mundo devia crescer com poupança ex-
terna. E aceitamos inteiramente essa ideia.

E o que aconteceu? Recebemos uma quantidade enorme de pou-
pança externa, e não cresceu em nada a nossa taxa de investimento. 
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Como pode isso acontecer? Poupança externa é déficit em conta 
corrente, é o déficit que temos que financiar. Isso é poupança ex-
terna. A poupança externa do Brasil, em 1994, era perto de zero, 
porque, com aquela alta inflação, ninguém estava querendo em-
prestar para o Brasil, inclusive. Dada a política de crescimento com 
poupança externa, em 1999 a poupança externa, o déficit em conta 
corrente no Brasil era 4,7% do PIB – 4,5% para arredondar. A nossa 
taxa de investimento, naquela época, também era de 17%. Então, 
em 1999, deveria ser de 17% mais 4,5%, o que daria 21,5%, salvo 
erro de matemática avançada, como a que acabei de fazer. Quanto 
era, na prática, a taxa de investimento no Brasil, em 1999? Dezessete 
por cento. Não aumentou nenhum ponto percentual.

Para onde é que foi todo esse dinheiro? Foi para o consumo. 
Como pode ter ido para o consumo? Quando entra o dinheiro, 
a taxa de câmbio se aprecia. A entrada de dinheiro significa um 
aumento da oferta de dinheiro. O aumento da oferta de dinhei-
ro baixa o valor, o aumento da oferta de dólar baixa o valor, e 
aprecia-se o real. Foi o que aconteceu. Apreciou-se o real, e hou-
ve uma alta taxa de substituição da poupança interna pela ex-
terna. Nesse caso, foi de 100%. Não precisa ser 100%. Há muitas 
pesquisas hoje, que não tinham teoria por trás para explicar, que 
mostram que é de 50%, de 70%. Menos de 50% é raro.

Por que acontece a substituição? A taxa de câmbio que equi-
libra zero de conta corrente é “x”, é, digamos, 2 reais por dólar, 
para ficar no exemplo. Se temos um déficit em conta corrente de 
4,5% do PIB, isso é compatível com uma taxa de câmbio, eviden-
temente, bem mais apreciada, 1,60. Então, quando resolvemos 
crescer com poupança externa, resolvemos apreciar a nossa taxa 
de câmbio. Quando apreciamos a nossa taxa de câmbio, o que 
acontece? Acontece uma alta taxa de substituição da poupança 
interna pela externa. Por quê? Por dois motivos.

Há o lado da oferta. Esse é o modelo. É muito simples, bem 
simples. Não é nada complicado. Do lado da oferta, o que acon-
tece? O câmbio se apreciou. Se o câmbio se apreciou, o que acon-
teceu com os salários? Os salários aumentaram; artificialmente, 
mas aumentaram. Se o salário aumentou, o que fazem os pobres, 
principalmente, mas também a classe média? Compram mais. 
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Vão consumir, vão para Miami, vão para Paris etc. Grande parte 
daquilo que se pensou que iria para o investimento foi, na ver-
dade, para o consumo.

Mas podemos pensar do lado keynesiano, do lado da deman-
da. Que acontece? A taxa de câmbio se aprecia. Os empresários 
industriais, os liderados do nosso Deputado, de repente se veem 
sem oportunidade de investimento para exportação. Que eles 
fazem? Deixam de exportar, deixam de investir. Quando eles dei-
xam de investir, cai a poupança. Esse é o keynesiano, que é o do 
lado da demanda.

Os dois mecanismos são inapeláveis, simples. Isso significa 
que um país, para crescer, precisa neutralizar a sua doença ho-
landesa e, além disso, controlar a entrada de capitais no seu país. 
Essa entrada de capitais no país não interessa ao Brasil. A China 
e todos esses países asiáticos crescem a taxas extraordinárias com 
despoupança externa. Que é despoupança externa? É superávit 
em conta corrente. Essa é uma prova provada do que estou di-
zendo, empírica, além dos raciocínios que estão sendo feitos. 

Então, acho que o Brasil precisa realmente rediscutir esse as-
sunto. Esse assunto é muito importante.

E eu vou concluir contando uma pequena história. Tenho um 
grande amigo empresário, com o qual eu debatia há algum tem-
po atrás, na FGV, em São Paulo. Eu debatia com ele, era um de-
bate maior. Eu já havia falado, e ele era o último a falar. Eu havia 
falado sobre o câmbio, coisas parecidas com o que eu disse aqui 
hoje. Esse empresário, então, disse: Mas todo o nosso problema é 
a China. Nós precisamos nos aliar aos americanos e aos europeus e 
exigir que a China aprecie a sua moeda, porque há depreciação arti-
ficial da moeda chinesa. Aí, eu fiz a seguinte brincadeira, e depois 
eu vou explicar. Eu disse: Olha, meu querido amigo – eu realmente 
gosto muito dele –, você está me fazendo lembrar da história da 
donzela que está sendo raptada. A donzela é a indústria. E vem o 
cavaleiro, que sou eu, tentando salvar a donzela. Mas, de repente, ele 
descobre que a donzela está gostando de ser raptada. Por quê? Na 
verdade, os Estados Unidos e a Europa não têm doença holan-
desa nenhuma, e a taxa de câmbio deles está correta. A China, 
por sua vez, não tem taxa de câmbio artificialmente depreciada. 
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Se ela tiver, todos os demais países dinâmicos asiáticos também 
têm, porque a China tem déficit na sua relação comercial com os 
outros países asiáticos.

Na verdade, o que acontece é que todos esses países asiáticos 
têm uma doença holandesa, que não tenho tempo para explicar 
qual é – poderei fazê-lo em outro momento –, mas neutralizam 
a doença e administram muito seriamente a sua taxa de câmbio. 
Esse fato é o segredo do seu desenvolvimento, o principal. Há 
outros, mas esse é o principal. Economias de nível médio, que 
já têm uma classe empresarial grande, uma classe média grande, 
em que o mercado pode funcionar, se corrigirem esse mercado 
nesse ponto fundamental que é a taxa de câmbio, poderão cres-
cer muito mais depressa. É o que fazem os países asiáticos, é o 
que faz a China, a Índia, a Coréia, Taiwan, Singapura, a Indoné-
sia, a Malásia e a Tailândia. É isso o que nós devemos fazer, mas, 
para isso, precisamos discutir mais.

Esta reunião é importante, é fundamental que os nossos po-
líticos passem a pensar nesses problemas e que os nossos eco-
nomistas ortodoxos passem a trabalhar junto conosco, porque 
essa é uma questão de interesse nacional, e não uma questão de 
ideologia ou de escola de pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço a 
sua exposição, Ministro Bresser. De fato, há várias questões que 
merecem profunda reflexão.

Aproveito para passar a todos os presentes a informação de 
que a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo pela Internet. 
A partir deste ano, todas as sessões das Comissões Permanentes 
da Casa serão transmitidas ao vivo pela Internet.

Passo, de imediato, a palavra ao Deputado Armando Montei-
ro, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, para as 
suas considerações.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Muito bom 
dia a todos. 

Cumprimento o Presidente Pepe Vargas. Congratulo-me com 
o Presidente e com o Deputado José Guimarães pela iniciativa da 
proposta que resultou na realização deste seminário. Parece-me 
extremamente oportuno, sobretudo no momento em que o Brasil 



ação
 parlam

en
tar

29
Comissão de Finanças e Tributação

inicia um debate na perspectiva do encerramento de um ciclo 
político e da sucessão que se instalará no Brasil. Portanto, é hora 
de discutirmos temas que afetam de forma tão decisiva a própria 
estratégia de crescimento do País.

Saúdo o Prof. Bresser, uma presença muito importante no 
debate desses temas. Quando havia, por assim dizer, uma teo-
ria muito dominante, muito presente no debate econômico do 
Brasil, ele sustentou sempre posições muito lúcidas e muito co-
rajosas que são absolutamente coerentes com a exposição que 
ele acaba de fazer. Portanto, quero fazer esse registro por dever 
de justiça. 

Cumprimento também o Sr. Rubens Sardenberg, que repre-
senta aqui a Febraban.

Cumpre registrar que tudo que o Ministro Bresser disse é mú-
sica para a indústria. Ou seja, nós concordamos inteiramente 
com esse diagnóstico. A indústria, no Brasil, vem perdendo posi-
ção relativa. Se é verdade que a produção industrial propriamen-
te dita não diminuiu, a indústria vem perdendo posição relativa 
no conjunto da economia brasileira. Se tomarmos, por exemplo, 
como fez o Prof. Bresser, apenas a indústria de transformação, 
essa fotografia fica muito evidente. Quando tomamos o produ-
to industrial como um todo, isso de alguma maneira confunde, 
porque o Brasil tem, por exemplo, uma indústria extrativa mine-
ral muito forte, que tem crescido de maneira muito significativa. 
Então, quando analisamos os agregados da indústria, fica a im-
pressão de que a produção industrial no Brasil cresce de maneira 
muito forte. 

Quando falo da indústria extrativa mineral no Brasil, basta 
exemplificar o que significa a dimensão que adquiriu a indústria 
do petróleo, que hoje alcança quase 9% do PIB do País. É algo 
muito significativo. O setor mineral tem também um peso. Mas, 
quando desconsideramos a chamada indústria extrativa mineral 
e consideramos a indústria de transformação propriamente dita, 
verificamos que há, sim, uma perda de posição relativa extrema-
mente preocupante. 

A pergunta fundamental é essa que o professor encaminhou 
no início da sua exposição: é importante que o crescimento do 
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Brasil se apoie na indústria? Parece-me que isso é verdadeira-
mente fundamental, não só porque a indústria produz um de-
senvolvimento que incorpora o conhecimento e ajuda a disse-
minar o conhecimento, como também porque produz empregos 
de melhor qualidade, sem nenhuma dúvida, e contribui de for-
ma decisiva para o desenvolvimento tecnológico do País.

Portanto, é fundamental considerar que, na estratégia de cres-
cimento do Brasil, tem de reconhecer-se a centralidade, a impor-
tância fundamental da indústria nesse processo de crescimento. 
Mais do que isso, nós não podemos aceitar o desmonte dessa 
plataforma manufatureira construída ao longo de gerações e que 
nos transformou talvez na mais importante plataforma manufa-
tureira da América Latina. Nós não podemos admitir o desmonte 
dessa estrutura. É fundamental atuar para que a indústria brasi-
leira possa ter políticas amigáveis, a fim de que possa crescer nos 
próximos anos.

Nessa perspectiva, o Brasil defronta-se com duas questões 
muito importantes. A primeira delas é o chamado Custo Brasil; 
a segunda, as mudanças que o Brasil precisa promover na sua es-
trutura industrial. No Custo Brasil é traduzido nesse conjunto de 
ineficiências sistêmicas de que a economia brasileira padece. Nós 
temos custos tributários que são, evidentemente, extremamente 
elevados e que penalizam o setor industrial. 

Destaco duas dimensões desses custos. Primeiro, o Brasil tri-
buta o investimento; segundo, é um dos poucos países que não 
desonerou de forma efetiva e completa as exportações. O setor 
exportador carrega custos tributários, créditos tributários que 
significam custo, porque o nosso sistema não permitiu ainda 
que se pudesse promover uma desoneração efetiva. 

Essa questão tributária é claramente uma desvantagem do 
Brasil em relação aos nossos competidores, considerando que há 
um acirramento inclusive da competição em escala global.

Por outro lado, o Brasil tem problemas de logística, de ine-
ficiência, de custos da sua infraestrutura, que nos causam pro-
blemas de custo absolutamente severos em relação a padrões 
internacionais. Os custos de transporte no Brasil são reconheci-
damente elevados pelas características inclusive da própria ma-
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triz de transporte no País. O Custo Brasil é agravado extraordi-
nariamente pela circunstância de que temos dois preços, assim 
chamados de dois preços macroeconômicos fundamentais, que, 
no Brasil, estão desalinhados. É o binômio: câmbio valorizado e 
juro alto.

Ora, se somarmos a essas ineficiências enfrentadas pelo Brasil, 
relacionadas também com algumas questões de produtividade 
que ainda persistem, um diferencial de produtividade, se somar-
mos a isso o efeito desses dois preços fundamentais da economia 
sobre os custos de produção no Brasil, ou seja, o juro alto e o 
câmbio apreciado, tudo isso concorrerá para que a competiti-
vidade do produto brasileiro esteja, a cada dia, comprometida 
sobretudo com esse cenário pós-crise, que está sendo marcado 
por um acirramento da competição em escala global.

Por que o Brasil convive ainda com essa realidade? Porque 
temos hoje uma taxa de juro real – por exemplo, tomando a taxa 
básica do Brasil, temos uma taxa de juros básica hoje que é seis 
vezes maior do que a média de 40 países, países desenvolvidos e 
menos desenvolvidos, ou seja, a taxa de juro média básica nesses 
países é 0,7% – que se situa em 4,5%, o que significa dizer que é 
algo inteiramente discrepante da média dos países com os quais 
o Brasil, em tese, concorre no cenário internacional.

Por outro lado, o Real é uma das moedas que mais se apre-
ciaram ao longo da última década. Se tomarmos um período, da 
década passada até o final da última década, verificaremos que 
há momentos em que o Real foi a moeda que mais se valorizou 
no mundo. Há um estudo recente, que foi atualizado, que nos 
situa entre as sete moedas que mais se valorizaram ao longo dos 
anos. Ora, como admitir, então, que nesse cenário o Brasil possa 
ter uma inserção maior no comércio internacional, sobretudo a 
indústria brasileira?

O desafio é exatamente promover, a meu ver, um rearranjo 
na política macroeconômica que nos possa conduzir a um outro 
ambiente. É claro que o Brasil ainda tem nessa agenda reformas 
microeconômicas que precisam ser completadas. Mas quando 
observamos a questão do juro e do câmbio – eu senti falta de uma 
análise do Prof. Bresser nesse sentido, mas tenho certeza de que 
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ele trará isso num outro momento do debate –, perguntamos: por 
que a política monetária no Brasil tem sido tão sobrecarregada? 
Qual é o desequilíbrio que existe na própria condução da política 
macroeconômica? 

Parece-nos, sem nenhuma dúvida, que a política fiscal não 
tem sido consistente com os objetivos da própria política macro-
econômica. Ou seja, o Brasil tem sempre de ter uma política mo-
netária restritiva, porque temos, na área fiscal, uma situação per-
manente de política fiscal expansionista. O Brasil gasta sempre 
mais, os gastos correntes crescem de maneira sempre superior ao 
crescimento do produto e, por isso mesmo, a política monetária 
tem de atuar permanentemente como um freio nesse processo.

Quando falo em rearranjo da política macroeconômica, eu 
imagino que necessariamente a política fiscal terá de cumprir 
um novo papel, se efetivamente desejarmos ter uma taxa de 
juro real no Brasil, compatível com os padrões internacionais. É 
evidente que reconhecemos que há um exagero na calibragem 
da taxa de juros. Isso é evidente. Mas reconhecemos também 
que a tal âncora fiscal do processo de estabilização da economia 
brasileira não funcionou como seria necessário para que a polí-
tica monetária não fosse tão contracionista como tem sido nos 
últimos anos.

Essa questão do juro é extremamente sensível à própria po-
lítica cambial, porque uma das razões que vêm contribuindo 
decisivamente para a apreciação do Real é exatamente a dife-
rença entre as taxas de juro domésticas e as taxas internacionais. 
Ou seja, o Brasil tem cada vez mais um melhor rating, as taxas 
de risco do País diminuem e, portanto, o Brasil passa a ser um 
destino cada vez mais atrativo. Isso tudo se dá também porque 
oferecemos a possibilidade de extraordinários ganhos de arbitra-
gem nesses movimentos de entrada de capital. Há muita gente 
que financia em dólar para poder ter ganhos em reais em função 
dessa extraordinária diferença da taxa de juro interna para a taxa 
de juro externa. 

Isso tudo parece, às vezes, que é apenas a palavra da indústria, 
ou de setores do debate econômico, eu diria, mais ligados ao 
ambiente da indústria. Mas quero dizer ao Prof. Bresser, corrobo-
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rando essas teses, que na semana retrasada, num debate promo-
vido pelo setor siderúrgico no Brasil, o Prof. Rodrik, de Harvard, 
ao analisar e identificar os problemas do Brasil, relacionou de 
forma clara na sua avaliação a taxa de juro elevada e a tendência 
à valorização do Real, no que ele chama conflitos entre a visão 
financeira e a visão produtivista. Ou seja, ele identifica clara-
mente que o Brasil tem problemas nesses dois preços macroe-
conômicos: juro e câmbio. Quando analisa o que funcionou na 
Ásia, dentro da estratégia da Ásia e dos países que vêm ganhando 
protagonismo, sobretudo no comércio internacional na área de 
manufaturados, identifica o que permitiu que esses países tives-
sem um desenvolvimento extraordinário nos últimos anos. É 
exatamente a ideia de que existem lá políticas pró-mercado. Há 
políticas industriais voltadas para a promoção do setor industrial 
e moeda subvalorizada. Vamos traduzir: uma política cambial 
amigável aos setores produtivos. Dentro da estratégia de desen-
volvimento industrial, a política cambial serve a essa estratégia.

No Brasil, usando a expressão do Prof. Rodrik, há uma certa 
prevalência da visão financeira sobre a visão produtivista. Ou 
seja, nós olhamos mais a questão financeira e menos o interesse 
dos setores produtivos. Isso é algo muito importante e que se-
guramente poderá afetar, de forma decisiva, o nosso padrão de 
desenvolvimento no futuro.

Recentemente, a Associação Brasileira da Indústria de Máqui-
nas (Abimaq) fez uma avaliação comparativa de custos, mas não 
considerou a China, porque se fôssemos fazer comparação com 
a China certamente a diferença seria muito maior. Mas compa-
rou, por exemplo, com países que têm custos de mão de obra 
elevados, ainda que reconheçamos que tenham produtividade 
mais alta do que a do Brasil. Por exemplo, a Alemanha e os Esta-
dos Unidos foram tomados como base de comparação. No setor 
de bens de capital, o Brasil tem custos que são quase 40% mais 
elevados em relação a esses países, quando comparamos 8 itens 
de custos. 

Destaco, por exemplo, alguns custos que traduzem essa des-
vantagem do Brasil. Quando consideramos, por exemplo, o cus-
to de capital de giro ao longo de uma cadeia produtiva, vemos 
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que os custos no Brasil impactam negativamente em quase 8% 
quando comparamos com esses países. Em relação ao preço de 
insumos básicos, há também um diferencial que se traduz de 
forma negativa para o Brasil em quase 18%. Isso diz respeito a 
alguns insumos que são produzidos no País, que têm certa pro-
teção tarifária e que terminam concorrendo para elevar os custos 
da produção.

Adicionamos ainda alguns outros fatores. Impostos não re-
cuperáveis na cadeia produtiva, que impactam em quase 3%; 
diferencial na área de encargos sociais e trabalhistas; logística, 
que tem aqui um diferencial de quase 2%; custos associados à 
burocracia e custos de regulamentação; um diferencial de custos 
de investimento; e ainda um diferencial nos custos de energia. 
Essa é uma discussão que o Brasil terá de promover e que já vem 
promovendo. 

Nós precisamos mudar e fazer uma inflexão. O Brasil tem 
hoje custos de energia extremamente elevados, agravados so-
bretudo pela imensa carga tributária que hoje incide sobre os 
custos de energia no País. Não é possível imaginar que se possa 
taxar um insumo básico como a energia da forma como hoje 
taxamos no Brasil.

No meu entendimento, olhando o futuro – e vou concluir –, 
se o Brasil quiser uma indústria que se possa manter nesse novo 
ambiente internacional, é fundamental que tenhamos custos 
compatíveis. E isso se traduz na necessidade de procurarmos 
uma convergência dos índices de produtividade no Brasil com 
os dos países com os quais concorremos. Precisamos equacionar 
um conjunto de ineficiências que estão aí colocadas e que com-
prometem, seguramente, essa estratégia.

Para concluir, quero dizer que não há como fazer uma in-
dústria competitiva com essas taxas de juros e com um câmbio 
apreciado como o que temos no Brasil. 

Sobre os juros, eu gostaria de adicionar ainda uma avaliação. 
No Brasil, essa situação se agrava extraordinariamente, porque 
temos os spreads bancários mais elevados do mundo. Além de 
uma taxa de juro básica, que, como já referi, é em média 6 vezes 
superior, no que diz respeito à taxa de juro real, à de quase 40 pa-
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íses, no que diz respeito aos spreads, ou seja, às margens que são 
praticadas pelo sistema financeiro na intermediação, no papel 
que cumprem, esses custos são extremamente elevados. Temos 
spreads, no caso da pessoa jurídica no Brasil, que alcançam quase 
30%, em média, o que são custos extremamente elevados.

Por que convivemos com essa situação? Precisamos promover 
uma agenda de reformas, até microeconômicas, porque temos 
uma cunha fiscal muito elevada, que penaliza a intermediação 
financeira, mas temos, sobretudo, um grau de concentração no 
setor bancário extraordinário, que faz com que um número mui-
to pequeno de instituições tenha poder sobre o mercado, o que 
torna essa questão da intermediação muito rígida no Brasil. Há 
uma pequena presença de instituições não bancárias, como, por 
exemplo, cooperativas de crédito, que em alguns países respon-
dem por quase 15% da oferta de crédito. No Brasil, essa presença 
é muito pequena, e esse grau de concentração termina também 
produzindo uma imensa distorção no nosso padrão de financia-
mento, custos extremamente elevados para os agentes econô-
micos, o que se traduz em uma desvantagem para aqueles que 
produzem no Brasil.

Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que, nessa agenda, é 
evidente que o setor empresarial tem muito o que fazer também. 
Não é algo que tenhamos que remeter apenas aos governos. Há 
uma agenda que depende muito do setor empresarial. Precisa-
mos investir mais na inovação. O futuro da indústria brasileira 
dependerá da sua capacidade de inovar, inovar processos, ino-
var produtos. Para isso, é fundamental uma aliança entre o setor 
privado e o setor público, que não é uma aliança para pactuar 
com a ineficiência, para eleger os amigos, como algumas políti-
cas industriais equivocadamente fazem, mas uma aliança entre 
o setor privado e o setor público para elevar a competitividade 
da economia brasileira. Esse é o desafio. Tenho certeza de que a 
indústria brasileira está pronta para trabalhar nessa direção.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço as 

palavras ao Deputado Armando Monteiro, Presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria.
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Concedo a palavra ao Sr. Rubens Sardenberg, Economista-
Chefe da Federação Brasileira de Bancos.

O SR. RUBENS SARDENBERG – Sr. Presidente, em meu 
nome e em nome da Febraban, quero agradecer o convite. Que-
ro também parabenizar a Comissão de Finanças e Tributação 
pela iniciativa e, ainda, cumprimentar os debatedores que fi-
zeram as apresentações, o Prof. Bresser-Pereira e o Deputado 
Armando Monteiro.

Eu me propus a fazer aqui um exercício diferente. A questão 
macroeconômica está sendo bastante coberta aqui. Eu me pro-
pus a tratar de duas questões. A última delas foi mencionada 
pelo Deputado Armando Monteiro, que é o nível dos spreads nas 
operações de pessoas jurídicas. Quero aprofundar um pouco os 
números, quer dizer, trazer um pouco do trabalho que temos 
feito a esse respeito.

A segunda questão é o crédito de longo prazo por parte do 
setor privado no Brasil. Sabemos que um dos problemas com que 
o Brasil se defronta é o fato de termos hoje um crédito de longo 
prazo muito centrado no setor público, havendo, portanto, ne-
cessidade de se ter a ampliação da participação do setor privado 
nesse investimento. 

Na verdade, imagino que ao tratar dessas duas questões eu 
vá contribuir com esta discussão. Seja qual for o nível dos juros 
de que estamos falando, há de fato essa questão dos spreads. Na 
mesma linha que o Deputado Armando Monteiro apontou, de 
uma série de ineficiências, vou tentar mostrar, com alguns nú-
meros, que temos no Brasil uma situação de spreads brutos, no 
caso de pessoa jurídica e ainda mais no caso de pessoa física, que 
são muito altos. Quando falamos de spread líquido ou de mar-
gem líquida, não temos pelo menos uma diferença tão grande, 
quando temos alguns comparativos internacionais. 

Esses são os dois temas que vou tentar trabalhar de maneira 
muito breve.

(Segue-se exibição de imagens.)
Eu queria iniciar falando sobre os spreads no Brasil. Esses são nú-

meros de spread bancário. A linha vermelha é a parte de spread de 
pessoas físicas: praticamente 30%. A média é de 24%. No caso da 
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indústria, estamos falando de um spread de 17% na média das ope-
rações. Esses são números oficiais, divulgados pelo Banco Central. 

Essa série começa em 2008. Se olharmos um pouco mais para 
trás, veremos que ao longo do tempo os juros caíram, os spreads 
caíram de maneira importante. Caíram mais no caso de pessoas 
físicas, é verdade, mas caíram também no caso de pessoas jurídi-
cas, ao longo de tempo. 

Nesse gráfico, também vemos o efeito da crise. Embora a escala 
não ajude muito, podemos ver, em azul, que no caso de pessoa ju-
rídica ainda não voltamos ao nível anterior à crise, mas do ponto 
de vista da pessoa física já retornamos. Estamos falando de núme-
ros abaixo do período pré-crise, do ponto de vista de juros.

Também vemos uma dispersão muito grande de taxas entre as 
operações de pessoas físicas, em que elas são bem mais altas, e de 
pessoa jurídica, em que são mais baixas. 

Não sei se dá para ver, mas eu queria chamar atenção para cer-
to fato. O Prof. Bresser-Pereira até passou por esse ponto. Quan-
do estamos falando dessas operações, esses spreads divulgados 
correspondem a uma parte relativamente reduzida das operações 
de crédito. Estamos falando de praticamente 40% das operações, 
essas que envolvem o percentual divulgado de 17%. Ou seja, esse 
spread de pessoa jurídica, de 17% ao ano, representa aproxima-
damente 40% do total das operações. Das operações, 60% não 
estão incluídos. Claro que temos o crédito direcionado, os fun-
dos constitucionais, todas as operações do BNDES que não estão 
incluídas nesse quadro.

Tentei, de alguma maneira, acrescentar essas operações. Fiz o 
seguinte exercício: incluí algumas operações do BNDES, algumas 
operações de crédito rural, leasing; enfim, incluí algumas outras 
operações em que era possível estabelecer um spread aproximado 
para essas operações, e refiz esse cálculo, chegando a alguma coi-
sa próxima a 70% das operações de pessoas jurídicas. 

Quando fazemos esse cálculo, chegamos a um número de 
12% ao ano. Esse seria o spread das operações de pessoas jurídicas 
se incluíssemos essas outras operações. Estamos falando de um 
número que já é substancialmente menor do que o anterior, que 
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seria algo de 12% ao ano, enfim, aproximadamente 1% ao mês, 
que seria o que chamamos de spread bruto.

É bom lembrar que nessa discussão estamos tratando simples-
mente de diferença entre taxa de captação e taxa de aplicação, que 
seria uma espécie de lucro bruto, a parte do chamado spread bruto. 
Para chegarmos à rentabilidade, teríamos que descontar todos os 
outros custos indiretos que fazem parte da operação bancária.

(Segue-se exibição de imagens.)
Esse quadro mostra como o Banco Central divide a parte do 

spread bancário. Foi feito um estudo no qual o Banco Central 
procura colocar os diversos componentes do spread bancário e, 
ao final, chega-se a uma margem líquida.

Nesse exemplo, para ficar mais claro, se considerarmos o to-
tal, na faixa de 100%, que corresponde a todo o spread bruto 
dessas operações, teremos: inadimplência respondendo por al-
guma coisa próxima a 34%; compulsórios, quase 2%; impostos, 
encargos fiscais, tanto diretos como indiretos, na faixa de 23%; e 
os custos administrativos, 11%.

Portanto, trata-se de um spread bruto calculado na faixa de 
12% ao ano com esses componentes.

De acordo com esses cálculos do Banco Central, estaríamos 
falando de um spread líquido, portanto, que representaria algu-
ma coisa na faixa de 30% disso.

Na imagem representada em pizza, à direita, apenas como 
exercício, foram aplicados esses percentuais àqueles 12% a que 
chegamos. Teríamos alguma coisa na faixa de 4% ao ano, que 
seria o spread líquido das operações com pessoas jurídicas, um 
número que não me parece tão distante se fizermos comparati-
vos internacionais.

É muito difícil fazermos essas comparações, mas, a título de 
exercício, peguei alguns dados. Há, de um lado, um spread bruto 
elevado. Eu acho que não há contestação em relação a isso. Há 
um spread bruto alto, mas dizem aqui que ele não corresponde 
necessariamente a um spread líquido igualmente alto ou igual-
mente desalinhado de padrões internacionais.
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Que tipo de comparação pode-se fazer do ponto de vista inter-
nacional? Eu fiz duas comparações. A primeira, com dados con-
solidados para 2008 de uma publicação internacional chamada 
The Bankers que traz o retorno sobre o patrimônio de instituições 
financeiras. O Brasil, na média, aparece na faixa de 17% e está 
mais ou menos na média em relação a outros países. Não há um 
distanciamento tão grande do Brasil comparativamente a esses 
outros países – e lembro que esses são dados de uma revista que 
os coleta de instituições financeiras de todo o mundo. Eu peguei 
as 10 maiores instituições de cada um desses países e, no caso de 
países que não possuíam, peguei o que havia, na verdade.

Então, quando o critério é o de retorno sobre o patrimônio, 
chegamos a números relativamente parecidos. Ou seja, não há, 
no que pese haver uma taxa bruta de juros muito mais alta, uma 
rentabilidade líquida, no final, que seja tão mais alta. Tenho dito 
que não se está aqui disputando se é mais alta ou mais baixa, 
mas apenas que ela não é absurdamente diferente em relação a 
outros países.

Em relação a alguns países da América Latina, analisando da-
dos da Consultoria Economática e da Bloomberg, também che-
gamos a números relativamente parecidos. Ou seja, não há uma 
diferença tão grande relativamente à rentabilidade se comparar-
mos o Brasil com esses outros países, em relação ao setor bancá-
rio. Nesse quadro seguinte eu mostro simplesmente as 5 maiores 
instituições financeiras de cada um desses países.

Se eu coloco que se trata de um spread bruto que é mais alto, 
que não corresponde necessariamente a uma margem final que 
seja tão destoante em relação a esses outros países, então a ques-
tão, de fato, coloca-se no que há entre a parte do spread bruto e 
o spread líquido. E aí eu acho que também se aplicam ao spread 
coisas que têm sido colocadas em outros setores. Há um conjun-
to de ineficiências que faz com que tenhamos, de fato, um spread 
bruto que seja muito elevado. Como pista, deixo a própria distri-
buição que existe do ponto de vista do Banco Central.

Em relação àquela representação em pizza, temos, primeiro, 
a parte de impostos. Estamos falando de tributação. O setor fi-
nanceiro, no Brasil, tem uma tributação superior e, mais do que 
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isso, o Brasil também tributa intermediação financeira. Ou seja, 
o Brasil tem e onera com o custo da tributação a própria inter-
mediação financeira. Refiro-me à Cofins, à Contribuição Sobre o 
Lucro Líquido, que é superior para o setor financeiro, e a todos 
esses impostos listados. Quando se faz essa conta toda, isso re-
presenta, de acordo com os próprios números do Banco Central, 
23% do spread.

Na sequência, vem o problema da inadimplência, cujos nú-
meros, no Brasil, pelo menos nos comparativos que tenho, são 
mais altos. Quer dizer, no Brasil há uma inadimplência mais alta. 
É verdade que isso é mais forte em relação às pessoas físicas do 
que às pessoas jurídicas, mas a inadimplência é mais alta. E tam-
bém os custos associados à inadimplência – dificuldade de recu-
peração, de garantia e de bens –, no Brasil, são muito altos, o que 
faz com que tenhamos custos totais associados à inadimplência 
muito elevados.

Esse quadro traz uma relação entre spread e inadimplência. 
Na verdade, é simplesmente uma plotagem entre os quadros de 
inadimplência e de spread bancário, só para dar uma ideia de que 
há, de fato, uma correlação, ainda que o tempo não necessaria-
mente seja o mesmo. Há momentos em que o spread se antecipa 
e momentos em que, por exemplo, como agora, os spreads come-
çam a recuar. Esse aqui é o número global, no final de 2008, iní-
cio de 2009, na medida em que os bancos previam um cenário 
melhor e a inadimplência efetivamente passou a melhorar de-
pois. Nesse caso, o fato é que os bancos já tinham uma previsão 
de cenário melhor e, portanto, iniciaram esse movimento. Mas 
acho que a mensagem mais importante é que há relevância na 
determinação da inadimplência nos spreads associada tanto ao 
nível dela quanto ao fato de que há uma dificuldade grande de 
recuperação quando há um processo de inadimplência.

Ainda, na sequência, vêm os compulsórios bancários, que, sa-
bidamente, são muito elevados no Brasil. O Brasil tem compul-
sórios bancários, relativos a pessoa física, de depósito à vista, que 
são os mais altos do mundo. O Brasil também tem compulsórios 
sobre depósito a prazo, o que é relativamente raro e onera sobre-
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tudo o custo da intermediação financeira, que é, claro, repassado 
quando se fala de spread bruto.

Finalmente, os custos administrativos no Brasil, que também 
são elevados – custos de observância, custo de manutenção de rede.

Quanto aos custos administrativos, temos que lembrar que, 
embora tenha crescido muito, o Brasil ainda tem um crédito em 
relação ao PIB na faixa de 45%, que é um número relativamente 
baixo para padrões internacionais.

Temos também os custos adicionais, que, pelo fato de existir 
uma escala relativamente baixa, fazem com que se tenha cus-
tos administrativos, se pensarmos em termos unitários, também 
mais altos.

Então, o resumo que se faz dessa primeira parte é que, quando 
observamos os números, há um spread bruto no Brasil bastante 
elevado – e aqui queria lembrar que estou usando números de pes-
soas jurídicas como uma proxy da indústria. A indústria é a maior 
tomadora de recursos, se considerarmos a parte de pessoas físicas.

Portanto, seja qual for o nível dos juros, há um spread bruto 
bastante elevado, mas, do ponto de vista de margem líquida ou 
de lucro líquido, não temos números tão distantes em relação a 
outros países.

Isso, do ponto de vista macroeconômico, também faz sentido 
se lembrarmos que não há restrição à entrada de players ou de 
bancos no Brasil. A entrada de bancos no Brasil depende basica-
mente de uma autorização presidencial e, pelo o que eu sei, essa 
autorização nunca foi negada.

Claro que é um setor de capital intensivo, que exige grande 
capital, mas isso, se pode ser uma restrição a alguns players lo-
cais, a bancos locais, não seria uma restrição aos grandes bancos 
internacionais.

Se olharmos especificamente o mercado de bancos de in-
vestimento, que dada essa febre de IPO há uma margem muito 
grande, isso correspondeu a uma entrada muito significativa de 
bancos internacionais nesse mercado, que vieram disputá-lo em 
relação ao que há no Brasil.
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Se houvesse uma margem tão diferenciada, inclusive nessas 
operações de varejo e nas operações de corporis, não nas opera-
ções para empresas, não nessas operações de bancos de investi-
mento, isso certamente deveria atrair, também, bancos interna-
cionais para o mercado.

Se isso não acontece, é porque quando se introduzem essas 
ineficiências acaba-se tendo uma taxa que, eventualmente, pode 
ser maior. Não estou entrando nesse detalhe, mas o que quero 
colocar é que ela não é tão maior quanto os spreads brutos no 
Brasil nos levam a considerar.

(Segue-se exibição de imagens.)
Se olharmos a representação em pizza dos componentes que 

fazem parte desse spread, acho que teríamos uma agenda de re-
dução desses custos: desoneração fiscal, do ponto de vista da in-
termediação financeira; melhoria de informações; redução dos 
níveis de inadimplência, redução dos compulsórios; escalas e 
custos administrativos, que aqui são ganhos; e a concorrência, 
porque é importante, sim, que se mantenham mecanismos de 
concorrência. Isso é fundamental. É um tema controverso. Na 
literatura há uma discussão muito grande sobre isso, mas não 
há, necessariamente, uma correlação entre um número menor 
de players e ausência de competição.

Há diversas estruturas que, até por serem de capital intensivo, 
têm um número menor de indústrias e de bancos; mas, ainda 
assim, há uma concorrência importante nesses setores. O setor 
bancário, como o setor de capital intensivo, imagino que tam-
bém se enquadra nessa categoria. Há de fato uma concentração 
importante, mas também há, ao mesmo tempo, uma concorrên-
cia grande, praticamente em todos os segmentos, com relação à 
parte de spread.

Eu quero, rapidamente, falar sobre a questão do crédito de 
longo prazo e a ausência de crédito privado de longo prazo. Esse 
também é um ponto muito importante.

Se olharmos as necessidades de investimentos que o Brasil vai 
ter daqui para a frente, ficará claro que vai precisar da ampliação 
da participação do setor privado nesse crédito.
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A ideia é trazer alguns pontos, que não são necessariamente 
originais, mas para os quais quero chamar a atenção, partindo 
do pressuposto de que, nesse novo ciclo de crescimento, o Brasil 
vai precisar de investimentos e de financiamentos tanto do setor 
público quanto do setor privado, e também vai precisar de finan-
ciamentos externos. Como poderíamos ampliar a participação, 
especialmente, do setor privado?

Eu quero listar três pontos que me parecem os mais importantes.
O primeiro deles é a questão da estabilidade macroeconômica 

institucional. Isso é muito simples, mas não custa lembrar que o 
fato de se ter inflação baixa e previsível é uma condição básica 
e fundamental para se ter a expansão do crédito, especialmente 
de longo prazo. Não há como expandir o crédito especialmente 
nas operações mais longas se não houver um cenário que seja 
previsível, em que haja segurança para os agentes privados ou 
pelo menos que seja razoavelmente previsível.

O segundo ponto é relativo à segurança jurídica institucional, 
que, de fato, ajuda bastante.

Eu trouxe dois exemplos de pessoas físicas – não são exemplos 
de pessoas jurídicas – muito ilustrativos de como a introdução 
de novos produtos em que há mais segurança, mais garantia, 
consegue alcançar taxas muito mais baixas e ampliar a oferta de 
crédito nesses segmentos. São dois exemplos muito bem sucedi-
dos no Brasil: financiamento de veículos, por conta da alienação 
fiduciária, e o crédito consignado.

No crédito consignado para pessoas físicas, estamos falando 
de taxas, ao mês, na faixa de 2% ou até um pouco abaixo disso, 
contra um crédito pessoal na faixa de 3,9%. Então, há, even-
tualmente, num banco – praticamente o mesmo cliente – uma 
operação estruturada com muito mais garantias mas com uma 
diferença muito significativa do ponto de vista de taxas, o que 
aponta na direção de que, se houver reformas nisso para ampliar 
a segurança, poder-se-á trabalhar com taxas significativamente 
mais baixas.

O terceiro ponto para o qual quero chamar a atenção é sobre 
os passivos do setor bancário. Esse é um problema antigo, mas o 
fato é que o Brasil, apesar de todo esse período de estabilidade, 
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ainda tem, do ponto de vista dos investidores, uma preferência 
muito grande pela liquidez. Ou seja, os investimentos que ga-
rantem liquidez acabam tendo a preferência dos investidores. Os 
investidores, mesmo que não mexam no seu dinheiro, acabam 
canalizando seus recursos para investimentos que são líquidos.

Acho que o maior exemplo que tivemos foram os CDBs, que 
eram de prazo mais longo mas que davam liquidez e permitiam 
um resgate antecipado. E nós temos também uma vinculação mui-
to grande ao CDI, que é o correspondente ao Selic nas operações 
do setor privado, que faz com que se tenha, do ponto de vista do 
passivo das instituições, um prazo muito curto, que, obviamente, 
atrapalha, do ponto de vista do alongamento das operações.

Em conjunto com isso, nós temos a ausência, no Brasil, de 
mercados secundários que poderiam justamente fazer esse papel. 
Hoje, quando há uma operação mais longa, a liquidez é dada, 
no caso do setor bancário, pelo próprio emissor, não por um 
mercado secundário, o que faz com que haja problemas muito 
significativos no alongamento de suas operações.

(Segue-se exibição de imagens.)
Preparei esse quadro – quero chamar a atenção para o lado di-

reito – que trata do que aconteceu na crise com os depósitos ban-
cários, especialmente no caso dos bancos médios e pequenos.

Não sei se é possível ver, mas a curva vermelha corresponde 
a bancos médios e pequenos. O terceiro trimestre é base 100. O 
que aconteceu com os depósitos dos bancos médios e pequenos? 
Até o primeiro trimestre, esses bancos perderam praticamente 
30% dos seus depósitos, em razão do fato de haver CDBs com 
liquidez diária, incerteza muito grande e os investidores migra-
rem principalmente para os bancos públicos, que tiveram um 
crescimento muito grande dos seus depósitos, do funding, e de 
haver secundariamente certa migração para os bancos privados 
de maior porte.

O fato é que ausência de créditos, operações de longo prazo 
foram e continuam sendo um empecilho muito importante para 
que haja esse alongamento de prazos por parte do setor privado.

Vimos trabalhando esse assunto. Há, inclusive, um grupo de 
trabalho do setor privado discutindo esse problema, que não é 
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simples, mas importante para ser enfrentado para que o setor pri-
vado bancário possa alongar ainda mais o prazo de suas operações.

Uma alternativa importante que tem alimentado esse crédito 
de longo prazo é o mercado de capitais. Imagino que vá conti-
nuar ocupando esse papel. É importante do ponto de vista do 
setor privado que esses fundos avancem no que diz respeito à 
infraestrutura, para que se possa, no momento em que se apro-
ximam os investidores dos detentores da poupança, acelerar es-
ses investimentos, dividir os riscos com os investidores e, ao 
mesmo tempo, fazer com que esses recursos sejam canalizados 
para os investimentos.

Em resumo, a reflexão que fiz, aqui, foi referente, primeiro, 
aos spreads brutos e às reformas ou avanços necessários para 
haver essa redução de custo e, segundo, alguns pontos relativos 
aos créditos de longo prazo – como fazer e quais as alternativas 
para haver a expansão do crédito de longo prazo por parte do 
setor privado.

Era o que tinha a dizer.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço ao 

Sr. Rubens Sardenberg, Economista-Chefe da Febraban, por suas 
palavras.

Passarei a palavra aos Deputados para que façam suas pergun-
tas ou observações.

Concedo, de imediato, a palavra ao Deputado José Guima-
rães, autor do requerimento de realização do seminário.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, Srs. 
convidados, o Deputado Armando Monteiro comentou comi-
go que, no plenário, apesar de um debate tão importante como 
esse, há pequena presença de Deputados. O Deputado Alfredo 
Kaefer nos salvou aqui. Na verdade, subscreveu o requerimento 
do Deputado Pepe Vargas, Presidente desta Comissão. Ainda que 
com a presença pequena de Deputados, e não como economista, 
mas como leitor atento ao que acontece na economia brasileira, 
quero apenas fazer 2 ou 3 perguntas ao Prof. Bresser-Pereira, por-
que sua exposição chamou-me muito a atenção. 
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Portanto, permita-me fazer observações, inclusive sobre uma 
questão relacionada com o discurso do Deputado Armando 
Monteiro, e também perguntas, porque considero que sua fala 
foi muito substantiva. 

O Prof. Bresser partiu do pressuposto, como ele mesmo fa-
lou, de que o Brasil cresce industrializando, mas identificou uma 
questão central: no seu gráfico, de 1995 para 2009, o Brasil se 
“desindustrializou”.

Ao mesmo tempo – e essa é minha primeira observação –, 
o professor levantou a questão de que não houve agravamento 
da crise porque o Governo, com determinadas políticas desen-
volvidas, gerou demanda. Então, essa demanda pressiona, gera 
inflação? Consequentemente, o Banco Central diz que precisa 
aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.

Qual seria, então, Prof. Bresser, a saída para essa questão? 
Como o Brasil se industrializa mantendo essa taxa de juros que, 
como já ouvi várias vezes o Deputado Armando Monteiro falar, é 
alta demais e que, portanto, encarece o setor industrial, que não 
cresce exatamente por conta das altas de juros?

Haveria um outro caminho a ser trilhado pelo Governo em 
função da demanda que foi gerada e da pressão inflacionária 
permanente?

A própria autoridade monetária diz que é necessário manter 
as taxas de juros para podermos controlar a inflação.

A segunda observação diz respeito ao fato de a entrada de ca-
pitais ter sido vista, nos últimos anos, como sendo uma virtude 
para a economia brasileira.

Lembro-me de que, certa feita, o próprio Ministro da Fazenda 
chegou a discutir se era necessário ou não – e nós discutimos 
no Congresso – desenvolvermos alguma ação no sentido da ta-
xação da entrada desses capitais, como forma, inclusive, de dar 
oportunidade à indústria nacional de se tornar competitiva. En-
tão, o que fazer para que isso aconteça? Porque, se analisarmos 
a economia brasileira, nos últimos anos, as taxas de investimen-
tos externos têm aumentado desproporcionalmente às taxas de 
investimento interno, ainda que estas venham se elevando, mas 
não da forma apresentada pelo Deputado Armando Monteiro.
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Então, seria possível discutirmos uma nova legislação que pu-
desse criar, não diria um imposto, porque sempre que se debate 
criação de imposto vem a discussão de que é mais imposto que 
se está gerando, mas, nesse caso, como taxar a entrada dos capi-
tais externos no Brasil?

Terceira observação, quero abordar uma questão levanta-
da pelo Deputado Armando Monteiro. O Brasil deverá manter 
as taxas de crescimento de 5% ou 5,5% nos próximos 4 anos. 
Pelo menos os economistas estão dizendo que serão 4,5%, 5% 
ou 5,5%. A capacidade instalada do Brasil dificilmente suportará 
essas taxas de crescimento.

O Deputado Armando Monteiro levanta a necessidade, para 
diminuir o Custo Brasil, de nós fazermos uma aliança entre o 
setor público e o privado.

O PAC, Deputado Armando Monteiro, seria um caminho? 
Na verdade, o Programa de Aceleração do Crescimento conse-
gue, por 3 vertentes importantes, diminuir o Custo Brasil, por-
que há investimento em infraestrutura logística e energética. 
Quer dizer, esse seria o caminho para diminuir o Custo Brasil e, 
ao mesmo tempo, preparar o País para as taxas de crescimento 
de 5% ou 5,5% ao ano? No PAC há, fundamentalmente, inves-
timento das estatais, recurso do Orçamento Geral da União e 
também da iniciativa privada. Seria esse o caminho, além de, 
evidentemente, outras reformas necessárias, como por exem-
plo, a reforma tributária?

O Deputado Armando sabe, porque fomos membros da Co-
missão de Desenvolvimento Econômico da Casa ano passado, 
que um dos grandes problemas para a não realização da aprova-
ção da reforma tributária era a falta de consenso entre as Unida-
des Federadas e a guerra fiscal. Isso atrapalhou muito a posição 
dos Governadores. Não tem como se fazer desoneração tributária 
se não fizermos uma ampla reforma tributária. Pelo o que temos 
observado nos últimos anos, o Governo tem tomado medidas, 
em vários momentos, para segurar a crise. O Governo tem toma-
do importantes medidas, do ponto de vista da desoneração, mas 
são pontuais. Se não discutirmos uma ampla reforma tributária 
que desonere a produção do setor produtivo, que acabe com a 
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guerra fiscal e outros mecanismos mais, penso, vamos sempre 
ficar falando que o Custo Brasil é muito alto, que a indústria bra-
sileira não é competitiva e que não avançamos no sentido de se 
consolidar o sistema tributário justo e que seja capaz de praticar 
a justiça fiscal e social.

É essa minha explanação, não sendo economista, mas como 
leitor atento ao que acontece na economia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Concedo a 
palavra ao Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Sr. Presidente De-
putado Pepe Vargas, Deputados Armando Monteiro, José Guima-
rães e senhores palestrantes, não tenho como fazer perguntas sobre 
aquilo que foi exposto, porque não estive presente, mas os meus 
pares da Comissão conhecem bem algumas posições minhas.

Tenho debatido o assunto e estado a par de todo esse proble-
ma de juros, câmbio, tributação. Conheço também o pensamen-
to do Prof. Bresser-Pereira, tenho lido seus artigos, acompanho 
seu pensamento há algum tempo.

Dirijo ao Prof. Bresser uma questão sobre a situação do câm-
bio. Rapidamente passei os olhos sobre os gráficos e vi que aqui 
se confirma aquilo que temos discutido ao longo do tempo sobre 
esse mecanismo de câmbio flutuante ser extremamente danoso 
para a economia, principalmente para a industrialização. Estamos 
nos transformando num exportador de commodities, grãos, miné-
rio de ferro, alguma coisa de automóveis – se bem que hoje esta-
mos importando mais automóveis do que exportando – e cada 
dia menos exportando valores adicionados, que são aqueles que 
dão emprego e renda, que dão dinâmica para nossa economia. 
Muitas vezes ficamos confusos. Ouvimos uma corrente que diz 
que não há outra forma: tem que ter câmbio flutuante e que, a 
longo prazo, se mudarmos esse sistema, teremos prejuízo por isso, 
por aquilo. Vemos que, na prática, isso não está funcionando.

Gostaria de saber qual é o caminho. Quais mecanismos com-
pensadores poderíamos introduzir na economia ao manter o 
câmbio flutuante? Até sugeri para a própria autoridade mone-
tária algumas ideias, como o simples fato de não se obrigar que 
adiantamentos de câmbio para exportação sejam efetivados em 
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dólar, mas em real. Isso seria um mecanismo de menos pressão. 
Há vários mecanismos. Percebe-se que não há vontade de fazer 
esse ajuste.

Quero ouvir do Prof. Bresser-Pereira qual é o caminho. O que 
vamos fazer?

Além de Deputado Federal, sou também industrial, exporta-
dor, e vemos a cada dia que não dá mais. Com esse dólar, não 
somos competitivos. Além da falta de competição, não conse-
guimos recursos financeiros iguais aos nossos competidores lá 
fora. O juro mais baixo, uma TJLP, está a 6%, e sempre tem mais 
algum spread, que vira 8%, 9%. Não há recurso hoje de longo 
prazo a menos de 10% ao ano aqui no País, em hipótese alguma.

Isso penaliza a indústria nacional exportadora, além da falta 
de competitividade. Soma-se a isso o nosso custo de infraestrutu-
ra, os portos supercaros, a burocracia infernal existente hoje na 
Receita Federal, na aduana. Essa situação é mantida por nós, que 
mantemos o desembaraço nos portos quando deveríamos fazer 
o desembaraço lá nas nossas indústrias, no local de origem, algo 
que não fazemos.

Então, como vamos desatar esse nó? Por outro lado, ao se 
falar de juros, qual o outro instrumento que temos que não seja 
o do aumento da taxa de juros para segurar a inflação? Não é 
possível. Quando começamos a fazer algum golzinho, crescendo 
um pouco mais e nos desenvolvendo, lá vem o Banco Central 
e aumenta a taxa Selic. Não há outro mecanismo? Por que não 
uma redução?

Vejo atitudes de desoneração do Governo em áreas que não 
impactaram sobre o custo da mercadoria. Por exemplo, desone-
ramos móveis, eletrodomésticos de linha branca, quando po-
deríamos ter desonerado setores de custeio. O custo da energia, 
por exemplo, o custo do óleo diesel. Se se fizer um comparativo 
sobre quanto custava um barril de petróleo lá atrás, transfor-
mado em óleo diesel, e quanto custa hoje em relação ao custo 
do barril do petróleo em âmbito mundial, isso não caiu? Se bai-
xássemos o custo do óleo diesel e da energia de alguns insumos 
fundamentais, nós reduziríamos certamente a inflação. Não era 
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preciso aumentar a taxa de juros. E com um fator positivo, por-
que a taxa Selic está aumentando o nosso custo da dívida.

Falta entendimento entre o Banco Central e a autoridade 
monetária. Eles precisam se entender para criar outro tipo de 
mecanismo. Não é possível. Se juros impactassem... Os juros 
nos Estados Unidos estão quanto? Menos de 1% ao ano. E não 
impactam na inflação. Por que só aqui? Estou querendo ouvir e 
debater sobre isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Quero fazer al-

gumas considerações antes de passarmos às perguntas do Plenário.
Primeiro, ao Prof. Bresser. V.Sa. sustentou aqui uma visão, 

como mesmo disse, que se confronta com uma visão mais orto-
doxa, no sentido de que, para termos uma taxa de câmbio mais 
adequada ao setor produtivo, seria desejável um imposto de ex-
portações de commodities, fundamentalmente. Isso, de certa for-
ma, vai contra todo o discurso dominante hoje no País, que diz 
ser necessário desonerar a exportação.

Inclusive, o Deputado Armando Monteiro fez referência a 
isso. Se bem que, quando o Deputado Armando Monteiro fala 
disso, S.Exa. está falando mais da indústria, do setor manufatu-
rado, e não tanto das commodities.

Dada a relevância dessa sua observação, e como vamos fazer 
uma publicação desse seminário, eu pediria ao senhor, se possí-
vel, não só a partir da sua fala aqui, mas, se o senhor tiver dispo-
sição e tempo, que fizesse um pequeno artigo. É relevante o que 
o senhor levanta. É uma ideia que surge que vai contra a maré 
dominante. Como queremos fazer uma publicação justamente 
para fomentar o debate, se fosse possível o senhor poderia dis-
correr mais sobre esse assunto na sua fala posterior ou até, even-
tualmente, em um pequeno artigo.

Segundo, o Deputado Guimarães e o Deputado Armando 
Monteiro confidenciavam, um e outro, que nós temos uma bai-
xa participação de Parlamentares. Esse foi um risco que resolve-
mos correr, na realidade. Seria muito difícil fazer duas mesas à 
tarde. De manhã, às terças-feiras, a maior parte dos Parlamen-
tares está se deslocando para cá, mas como a TV Câmara está 
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gravando, como está ao vivo pela internet e como vamos fazer 
uma publicação, achamos que, mesmo assim, devíamos fazer o 
seminário, com uma Mesa de manhã e uma Mesa à tarde. É uma 
contribuição que a Comissão de Finanças e Tributação dá a esse 
debate extremamente atual.

Outra questão que faço a todos os debatedores, em especial 
ao Deputado Armando Monteiro, é a seguinte: fala-se que há um 
risco de descontrole da inflação, que a capacidade da indústria e 
do setor produtivo seria insuficiente para fazer frente à deman-
da. Quando olhamos o investimento que a indústria vem fazen-
do, vemos que é um investimento alto. Salvo engano, parece-
me que esse risco de desabastecimento, o risco de o consumo 
caminhar mais rápido do que a capacidade de o setor produtivo 
responder à sua alta não existe.

Então, gostaria que o senhor, como Presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria, discorresse melhor sobre essa 
questão. Inclusive, se formos analisar o comportamento da in-
flação, sempre, nos primeiros meses do ano, a inflação é mais 
elevada, por razões de sazonalidade que todos conhecemos. Se 
olharmos o comportamento dos indicadores de inflação, vamos 
ver que, nas últimas semanas, eles vêm declinando, o que não 
é nenhuma novidade. Portanto, a mim, pelo menos, parece que 
não corremos o risco de uma inflação explosiva. Então, eu gosta-
ria que V.Exa., como representante da indústria, fizesse comen-
tários a respeito disso.

Ao representante da Febraban quero fazer a seguinte coloca-
ção: o senhor disse que a participação do setor privado no finan-
ciamento de longo prazo é desejável. Entre outras questões, para 
que isso se viabilize, seria necessário que houvesse mais segurança 
jurídica institucional. O senhor citou o crédito consignado, citou 
a alienação fiduciária como elementos exemplificativos de mu-
danças jurídicas institucionais que poderiam contribuir para isso.

Gostaria que o senhor comentasse que outras mudanças, 
numa certa escala de prioridades, seriam necessárias, ao juízo da 
Febraban, para que houvesse essa participação de longo prazo, 
uma participação maior do setor financeiro privado na expansão 
do crédito de longo prazo.
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Então, seriam essas as colocações bem objetivas que eu faria.
Agora passamos às perguntas do Plenário. Temos três pergun-

tas dirigidas ao Prof. Bresser, três perguntas dirigidas ao Sardenberg  
e uma pergunta dirigida aos três.

Eu vou fazer, primeiramente, a pergunta dirigida aos três, para 
que, depois, cada um possa discorrer sobre ela.

A pergunta, dirigida a todos os expositores, é de Caio Junqueira, 
do jornal Valor Econômico: “Os senhores acham que as taxas de 
câmbio e juros podem mudar, dependendo de quem ganhar as eleições 
para Presidente?”

Vou fazer as perguntas dirigidas ao Prof. Bresser-Pereira; de-
pois, as especificamente dirigidas a Rubens Sardenberg; por fim, 
vamos ouvir as análises do Deputado Armando Monteiro.

São três as perguntas dirigidas ao Prof. Bresser-Pereira. Elas 
vão ser feitas de uma vez, para, depois, serem respondidas.

A primeira é de Maria Silva, da UnB: “Prof. Bresser, podemos 
concluir que o senhor defende dois pontos de vista: câmbio adminis-
trado e controle sobre o fluxo de capitais. E, para os juros, o que o 
senhor propõe? Não ficou claro.”

A segunda é também de Caio Junqueira, do jornal Valor Econô-
mico: “O resultado das eleições pode acarretar alterações nas taxas de 
juros e câmbio?” É a mesma pergunta já dirigida aos três expositores.

A terceira é de Pedro Noblat, da Liderança do Partido dos Tra-
balhadores: “Prof. Bresser, o senhor sugere a instituição de imposto 
para regular o mercado de commodities, que gera a doença holandesa. 
Quais outras medidas de política econômica, seja no âmbito fiscal, 
monetário e cambial, o senhor receitaria para propiciar o crescimento 
sustentável no Brasil?”

Concedo a palavra ao Prof. Bresser-Pereira para suas con-
siderações.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA – Eu tenho a 
impressão de que existem três questões, além de uma observação 
política no final, em todas as perguntas, especialmente as dos 
quatro ilustres Deputados. Uma diz respeito a custos – qual é a 
importância desse problema para a inflação e para o desenvol-
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vimento industrial brasileiro; a outra é sobre juros diretamente – 
qual é o problema dos juros; finalmente, câmbio.

Em relação a custos, eu quero dizer que o Deputado Armando 
Monteiro fez uma análise perfeita, com a qual estou de pleno 
acordo. Mas essa é uma coisa que a indústria vem fazendo há 
muitos e muitos anos, e vai continuar fazendo por muitos e mui-
tos anos, porque é necessário.

Esse não é o problema real. Por que eu digo que não? Porque 
esse é o problema da produtividade. A produtividade de um país 
engloba a da própria empresa e a de todo o sistema. Essa é uma 
coisa que se resolve sistemática e permanentemente. O PAC é o 
esforço que está sendo feito neste momento nessa direção, na 
parte da infraestrutura.

Há problemas de impostos excessivos ou mal cobrados. Há 
várias questões que vão sendo resolvidas sistematicamente. A in-
dústria, os economistas vêm lutando há muitos anos por isso. 
Acho que já houve muito avanço. Mas, toda vez que há um 
avanço, sobram outros problemas.

Vou fazer uma observação: em custos sempre há o proble-
ma da carga tributária brasileira, que é elevada, o que é verdade. 
Dado o nível de desenvolvimento no Brasil, ela é elevada. Mas 
eu acho que é preciso considerar, quando se pensa na carga tri-
butária brasileira, que em parte considerável dela, não em toda, 
há desperdícios, desvios, sem dúvida. Juros, são uma; aposenta-
dorias dos servidores públicos – agora, salários altos demais –, 
são outra.

A famosa alta desigualdade existente no Brasil começou a ser 
resolvida em nosso País entre 1980 e 1985, mais precisamente 
entre 1977 – Pacote de Abril – e 1985, quando houve um grande 
acordo nacional juntando empresários, trabalhadores, pessoas 
da classe média, Governo – não o Governo daquele momento –, 
em termos da democracia.

E o que foi esse acordo basicamente? O acordo foi no sentido 
de todos nós lutarmos pela democracia – trabalhadores e em-
presários. E vamos trabalhar pela democracia com mais justiça 
social, porque a desigualdade é muito grande.
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Como vamos melhorar a justiça social? Não vamos desapro-
priar ninguém. Óbvio. Não vamos fazer impostos progressivos. 
Não tão óbvio, mas era o que também estava ali no acordo não 
dito. Então, o que vamos fazer? Vamos aumentar o gasto em 
educação, saúde e assistência social. Vamos aumentar a carga tri-
butária do País, com todo um sistema de salários indiretos.

De qualquer forma, esse é o problema dos custos que, insisto, 
é importante, muito importante, mas não é novo.

Aí vem o problema dos juros. O problema dos juros continua 
sendo muito importante, precisa ser resolvido e está sendo bem 
discutido pelos empresários e pela sociedade brasileira.

A grande questão: por que esses juros são tão altos? Será que 
esses juros são tão altos porque são necessários juros desse nível 
para combater a inflação no Brasil? Será que são necessários para 
fazer frente aos momentos de aquecimento à demanda, como, 
por exemplo, está havendo um aquecimento da demanda neste 
momento no Brasil? Será que é por que – foram posições dos dois 
Deputados aqui – há um problema de falta de capacidade produ-
tiva para atender a essa demanda? Então, o Banco Central vem e 
corrige os juros. Ou será que é porque o Governo tem uma polí-
tica de expansão fiscal muito grande, é irresponsável do ponto de 
vista fiscal e obriga o Banco Central a intervir por meio de juros?

Eu digo não para tudo isso. A minha resposta geral é: não, 
não, não e não.

Por quê? Vejam: em termos de ajuste fiscal, isso era verdade 
até 1998. A partir de 1999, o Brasil passou a cumprir todas as me-
tas de ajuste fiscal estabelecidas inicialmente, em acordo com o 
FMI. Não houve nenhum ano em que não tivéssemos atingido as 
metas com sobra. A nossa dívida pública caiu substancialmente. 
Pode ser que agora, neste ano, esteja um pouco mais aquecida. 
Mas isso é um outro problema, mais de curto prazo. Na média, 
esse não é o problema.

Agora existe um problema, sim: o aquecimento da economia.
Importante os senhores entenderam aquilo que pus nesse ar-

tigo na Folha de S.Paulo, de ontem. Todos esses meus artigos es-
tão no meu site: www.bresserpereira.org.br, onde está toda essa 
documentação.
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O que eu digo ali é o seguinte: tudo bem o Banco Central 
aumentar os juros agora. Se eu estivesse no lugar dos diretores 
do Banco Central, eu aumentaria também os juros agora. Podem 
dizer: “Como? Então, o senhor está de acordo?” Não, eu estou ab-
solutamente em desacordo com a diretoria do Banco Central. 
Acho que a política que eles vêm realizando, nos últimos anos, 
é absolutamente equivocada. Por quê? Porque eles mantêm um 
nível de taxa de juros errado, incrivelmente alto. O Armando 
Monteiro deixou muito claro: 6 vezes mais alto do que a média 
dos demais países. É o nível, é a média: 6 vezes mais alto.

Como eles fazem isso? Quando a economia é desaquecida e 
pode-se baixar os juros, eles baixam só um pouquinho. E aí fi-
cam esperando. Quando começa algum aquecimento, eles au-
mentam bem depressa. Resultado: como eles baixaram um pou-
co e aumentaram forte, na média fica lá em cima. É um absurdo, 
não faz o menor sentido, não é boa economia em lugar nenhum 
do mundo.

Os jornalistas perguntam para mim: “O que o senhor acha da 
reunião do COPOM hoje?” Eu não respondo a essas questões. Se 
eu disser que estou de acordo, eles vão dizer: “Ah! O Bresser está 
dizendo, então, que está ótima a política de juros”. Eu acho que não. 
Vou ter de explicar todas as vezes que a questão é de como se 
baixa essa taxa de juros.

Quanto à taxa de juros, estou convencido de que vivemos rigo-
rosamente a história do lobo e do cordeiro. Quem se lembra dessa 
fábula? Infelizmente, não sou bom para contar fábulas. Trata-se 
da história do cordeiro que está bebendo água em um riacho, e 
chega o lobo, que começa a beber água em um ponto acima do 
cordeiro. O lobo vira-se para o cordeiro e diz: “Seu Cordeiro, o se-
nhor está sujando a minha água” Aí, o cordeiro responde: “Mas, Seu 
Lobo, eu não posso estar sujando a sua água, pois estou bebendo abai-
xo do senhor”. Aí, não me lembro o desenvolvimento da história. 
O La Fontaine e o Esopo arranjam mais duas ou três razões para 
o lobo dar, todas absurdas, e o cordeiro vai respondendo a cada 
uma delas. Ao final, o lobo come o cordeiro. E acabou-se a fábula.

Na discussão sobre a taxa de juros no Brasil, isso é rigoro-
samente o que aconteceu. Primeiro, eles disseram que a taxa 
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de juros no Brasil era alta, porque o Risco Brasil era muito alto. 
Mostramos amplamente que o Risco Brasil era muito mais baixo 
do que em muitos países que tinham taxas de juros muito mais 
baixas do que o Brasil. Eles disseram que a taxa de juros era natu-
ral. Um escândalo! E era 9% natural, agora está em 4,5% natural 
– por obra e graça do Espírito Santo. Depois eles disseram que a 
capacidade produtiva, o PIB potencial brasileiro, era de cresci-
mento de 3,5% e não mais. Passamos a crescer 5%; e disseram 
que o problema era insegurança jurisdicional. Um absurdo! Há 
países com insegurança jurisdicional muito maior do que a do 
Brasil, com taxas de juros muito mais baixas. E disseram: “Bom, 
mas é a inflação”. Mas inflação? Por que se precisa, para comba-
ter a inflação, de nível de taxa de juros de 7%, 8% reais? Não há 
nenhuma razão para isso.

O Deputado pergunta: “Não existe outra alternativa de comba-
te à inflação que não os juros?” Deputado, existem várias outras, 
como falou o senhor, mas a mais importante, temos de admitir, 
é a de juros. Neste momento, no Brasil, se a taxa de juros estives-
se – não digo negativa, como está na maioria dos países – 1% ou 
2% reais... Por causa da crise, nós baixamos, chegamos até a 1...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA – De baixar a 

Taxa Selic para o nível certo.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA – É exatamente 

o que eu estou dizendo. Essa política é absurda! Por que essa po-
lítica é mantida? Tenho dito que essa política é mantida porque 
ela interessa a rentistas, a pessoas que vivem de juros. Também 
vivo um pouco de juros, todos nós vivemos. Uns vivem muito 
dos juros; outros, bem pouquinho, mas todos vivem um pouco 
de juros. Essa lógica rentista está muito espalhada no Brasil, e é 
preciso discuti-la.

Além disso, os economistas ortodoxos nos dão conselhos. 
Essa história de ouvir economista estrangeiro é um absurdo. Não 
que todos estejam errados, mas os economistas estrangeiros – 
americanos, franceses, alemães, russos, chineses, o raio que o 
parta – são nossos concorrentes. Com a globalização, há uma 
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enorme concorrência. Eles nos dão os conselhos que interessam 
a eles e não a nós. São desonestos por causa disso? Não. Eles 
estão normalmente fazendo o negócio deles. Eles nos aconse-
lham, FMI etc., a fazer políticas que não são do nosso interesse; 
pura e simplesmente, defendem ferozmente e dizem que não há 
alternativa. Sempre essa história: não há alternativa. A grande 
diferença é que há 10 anos as pessoas acreditavam no que era 
dito; hoje, uma enorme quantidade de brasileiros já começa a 
duvidar. Sobre os juros, é isso que eu posso dizer. 

Realmente, o que não está discutido no Brasil – e está muito 
longe de ser discutido – é o problema do câmbio. Aí vem uma 
pergunta da Maria Silva: “Então o senhor é a favor de câmbio ad-
ministrado e controle de influxos de capital?” Sim, eu sou a favor 
do controle da entrada de capitais. Acho que o câmbio deve 
ser administrado.

Deputado Alfredo Kaefer, não sou contra o câmbio flutuante, 
sou a favor do câmbio flutuante administrado. É uma contra-
dição, mas é de propósito. A alternativa ao câmbio flutuante é 
fixá-lo como no tempo do Bretton Woods, o que não é possível 
fazer atualmente, mas se pode definir uma meta.

Sou violentamente a favor de que se estabeleça uma meta 
de taxa de câmbio, se possível, explícita. Pelo menos uma fai-
xa. A tese ortodoxa é que só há um instrumento, a taxa de 
juros, o Banco Central. Portanto, só se pode estabelecer uma 
meta: a taxa de câmbio. Ouvi isso 20, 500, 1.000 vezes. Disse 
sempre que isso estava errado e que há mais instrumentos e 
mais metas necessárias.

O FMI acabou de escrever dois trabalhos de autoria do chefe 
economista, aceitando a necessidade de outras metas e de outros 
instrumentos. Então, a meta da taxa de câmbio é fundamental.

Em relação a essa meta da taxa de câmbio, durante muito tem-
po usei uma expressão muito parecida com a sua. Há anos eu dizia 
que os países que cresciam muito eram aqueles que tinham uma 
taxa de câmbio relativamente depreciada. O senhor falou uma 
coisa, não foi parecido. Não digo mais isso. Mudei a linguagem.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA – Isso. Mudei a 
linguagem: quero uma taxa de câmbio competitiva ou de equilí-
brio industrial. Então, quero uma taxa de equilíbrio.

Quando se diz que se quer uma taxa de câmbio relativamente 
depreciada, eles dizem: “Isso é mercantilismo, não é justo.” E ficam 
gritando em cima da gente. Não, eu quero uma taxa de câmbio 
de equilíbrio. É isso que nós queremos. E essa taxa de câmbio é 
perfeitamente viável.

Essa taxa de câmbio é viável, mas para ela eu preciso, primeiro, 
controlar a entrada de capitais. Essa história de que se cresce com 
poupança externa, eu já disse, é falsa. Mas isso é uma novidade.

Coisas relativas ao câmbio e bem desenvolvidas nesse livro 
Globalização e Competição são novas. O senhor citou o Rodricks, 
para quem eu mandei um monte de coisas, mas ele nunca me 
respondeu. Agora ele começou a escrever também sobre isso, 8 
anos depois, e continua sem fazer a citação. Mas pelo menos 
incorporou e aprendeu algo, está bom. São coisas novas. Agora 
essas coisas novas precisam de discussão.

Quanto ao imposto, há outras maneiras. Durante muitos 
anos, esse foi um dos problemas que eu tive. Como o Brasil, 
então, neutralizava a doença holandesa antes? Tínhamos uma 
coisa chamada confisco cambial, os senhores devem estar lem-
brados. Era um nome feio que os agricultores usavam, especial-
mente os cafeicultores.

Aquele confisco cambial era, muitas vezes, uma taxa de câm-
bio dupla. Depois, durante todo o período Delfim, inclusive 
quando ele esteve fora do Governo, entre 1968 e 1990, preva-
leceu o regime Delfim de câmbio. Qual era o regime Delfim de 
câmbio? Acho o Delfim um notável economista, que fique bem 
claro. O regime era o seguinte: ele estabeleceu o imposto de im-
portação de 50%, em média, sobre tudo que se importava no 
Brasil, 50%; ele colocou um subsídio para exportação de manu-
faturados de outros 50% e deixou o café, o algodão, os produtos 
que davam origem à doença holandesa, sem nenhum imposto, 
nenhum subsídio.

Suponha – não é para facilitar o cálculo e o raciocínio – que 
a taxa de câmbio nominal fosse dois reais ou dois cruzeiros, na-
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quela época, por dólar. Muito bem. Na verdade, para os importa-
dores não eram dois, mas dois mais 50%, três reais por dólar. Na 
verdade, para os exportadores não eram dois, eram mais 50%, 
três reais por dólar. Agora para os cafeicultores eram dois reais 
por dólar. Ou seja, eles estavam pagando um imposto de um real 
por produto exportado. Um real sobre três, que era o preço, é 
33%. Eles estavam pagando um imposto de 33% sobre a exporta-
ção disso. E era graças a esse imposto que a taxa de câmbio ficava 
no nível correto. Sem esse imposto, os cafeicultores e os demais 
produtores de produtos primários estariam dispostos a oferecer 
uma taxa de câmbio muito mais baixa. E com isso a taxa de câm-
bio se apreciava, e se apreciando inviabilizava toda a indústria.

Lembro-me de quando escrevi a primeira edição do meu livro 
Desenvolvimento e Crise no Brasil, publicado em 1968. Eu dizia 
que o Brasil precisava aumentar de 6% para 60% a participação 
da indústria. Pois não é que, quando chegou 1985 mais ou me-
nos, nós tínhamos alcançado essa meta que parecia absurda? Eu 
falei assim: foi graças a esse mecanismo fundamentalmente.

Agora foi esse mecanismo que eliminamos entre 1990 e 1992. 
A tarifa aduaneira é uma forma de acertar a taxa de câmbio tam-
bém. Quando fizemos a abertura comercial e em cima da comer-
cial fizemos a financeira, perdemos todo o controle sobre a nossa 
taxa de câmbio, o que é criminoso.

Há uma outra coisa ainda sobre a taxa de câmbio que é impor-
tante os senhores entenderem. A taxa de câmbio é algo que as 
pessoas não entendem, que não se ensina, como direito, e é uma 
taxa proibida. Por que “proibida” – ponha aspas? É “proibida” 
pelo seguinte: bem objetivamente, os países ricos e os seus eco-
nomistas não gostam que se fale sobre esse assunto. Por exem-
plo, a pessoa faz um concurso para o Banco Mundial e torna-se 
economista daquele banco. Eles avisam: “Fique sabendo que aqui 
não se fala de taxa de câmbio. Taxa de câmbio só se pode falar no 
FMI.” Na Organização Mundial do Comércio: “Aqui não se fala 
sobre taxa de câmbio sob hipótese alguma.” Só pode falar de câm-
bio no FMI ou onde for, que também fala o menos possível.

Por quê? Porque esses países sabem que uma taxa de câmbio 
é um preço macroeconômico muito importante e necessário.  
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E eles sabem que não podem administrar a sua taxa de câmbio, 
a taxa de câmbio do euro, do dólar do iene, que são moedas 
reservas, porque é muito difícil. Nós podemos. Eles sabem dessa 
desvantagem e fazem todo esse fogo de barragem em cima de 
nós. Para isso temos de acordar e mudar a nossa posição.

Para o jornalista do Valor, não creio que as eleições tenham 
muita importância nisso. Os dois candidatos que estão na frente 
têm posições semelhantes a respeito desses problemas de juros 
e câmbio. Para que se mude a política de câmbio – a de juros já 
está mais do que no tempo de mudar – é preciso mais debate. É 
preciso mais debate como este, como outros, é preciso que real-
mente os empresários e os políticos entrem fundo nesse proble-
ma do câmbio, senão teremos grandes prejuízos.

O que é política e absolutamente fundamental para o Brasil é 
o que o Deputado José Guimarães disse: é necessário um 
grande acordo político. E o grande acordo político é um 
acordo político entre trabalhadores, empresários e Gover-
no, a grande burocracia pública e seus políticos. Está difícil 
fazer esse acordo, mas é possível.

Tenho chamado essa política de novo desenvolvimentismo. 
E me perguntam quais são as outras políticas. Tenho chamado 
essa política de estratégia nacional de desenvolvimento, estraté-
gia nacional de competição. E isso está bem explicado nesse livro 
a que me referi, há muita coisa no meu site.

Aprendi com meu chefe Montoro, meu grande e querido 
Montoro, que dizia assim: “Olha, quando se quer passar uma ideia, 
só se podem dar cinco pontos.” Ele abria a mão assim: “Não pode 
fazer mais do que cinco pontos.“ Está bom, mas eu preciso passar a 
ideia do novo desenvolvimentismo, dessa alternativa de política 
econômica muito mais inteligente do que a ortodoxia conven-
cional ou o Consenso de Washington.

Para o novo desenvolvimentismo, há três pontos apenas. O 
primeiro, responsabilidade fiscal, que eu acho que nós temos 
tido, que nós aprendemos, mais ou menos. O segundo, respon-
sabilidade cambial, o que nós não aprendemos. O terceiro, um 
papel estratégico para o Estado, um papel indutor estratégico 
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para o Estado. Esse é o tripé do novo desenvolvimentismo, nada 
de populismo fiscal e nada de populismo cambial.

É muito engraçado os economistas que defendem crescer 
com poupança externa defenderem crescer com taxas de câmbio 
apreciadas. A coisa agora ficou engraçada. De repente eu vejo 
economistas incrivelmente ortodoxos defenderem o salário dos 
trabalhadores. E, de fato, quando se mantém a taxa de câmbio 
num nível mais depreciado, no nível correto, cai no curto prazo 
a taxa de salário dos trabalhadores. Cai. Cai um pouco e depois 
cresce muito mais, graças à taxa de câmbio no nível correto.

Era isso. Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Obrigado, 

Prof. Bresser.
Antes de passar a palavra para o Rubens Sardenberg, quero 

apenas dizer que nós recebemos aqui o representante do Ipea 
Guilherme Augusto Vicenti Dias. Estava prevista a participação 
na Mesa do Presidente do Ipea, Márcio Pochmann, que não pôde 
comparecer porque teve um leve problema de saúde. Não é nada 
grave, mas isso inviabilizou a sua presença aqui. Ao mesmo tem-
po em que justifica a ausência, coloca-se à disposição para nos 
enviar por escrito as considerações que faria nesta manhã.

Antes de passar a palavra ao Sr. Rubens Sardenberg, vou ler 
as perguntas.

Ou melhor, passo antes a palavra para o Deputado Armando 
Monteiro, Presidente da CNI.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Rapidamen-
te me reporto à pergunta do nosso colega Deputado José Guima-
rães, que indagava sobre a necessidade de que houvesse maior 
articulação do setor privado com o setor público, sobretudo para 
a agenda de infraestrutura do País, para a necessidade de con-
jugarmos a poupança do setor privado com a do setor público, 
ou seja, para elevarmos os investimentos sobretudo na área de 
infraestrutura. Considero esse ponto realmente fundamental. O 
Brasil precisa criar um ambiente favorável aos investimentos de 
longo prazo, e sabemos que a área de infraestrutura é, por de-
finição, uma área em que os projetos são de longa maturação. 
Portanto é fundamental criarmos um ambiente que estimule o 
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afluxo de poupança privada para essa área. O Brasil precisa criar 
essas condições. Temos avançado, de alguma forma, mas não 
temos ainda o ambiente ideal. Qual seria ele? 

Primeiro, o Brasil precisa ter marcos regulatórios claros, de-
finidos, e nós ainda não temos um ambiente ideal do ponto de 
vista regulatório. Construímos marcos em algumas áreas, mas eu 
diria que existem marcos imperfeitos e existem áreas ainda sem 
marco adequado. Neste momento, o Brasil discute até o papel 
das agências reguladoras, que se constituem numa estrutura de 
Estado fundamental para tornar absolutamente previsíveis as re-
lações, sobretudo na perspectiva do investidor privado.

Considero que o Brasil tem de avançar mais nessa área, crian-
do modelos estimuladores dessa parceria. Está mais do que de-
monstrado que a poupança do setor público não vai responder 
às necessidades do País.

O Brasil está investindo pouco em infraestrutura, aproxima-
damente 2% do PIB, e precisamos elevar esse índice a, no míni-
mo, algo próximo de 5%, para atender às nossas necessidades. 
Nosso companheiro José Guimarães coloca a questão tributária 
nesse contexto, o que é muito importante, e talvez compartilhe 
da nossa frustração.

Desde a nossa primeira Legislatura nesta Casa, tínhamos a es-
perança de que o Brasil pudesse promover uma reforma no sis-
tema tributário. E, como ele mesmo identificou, as contradições 
do federalismo brasileiro terminaram por, de alguma maneira, 
barrar a possibilidade da reforma. Hoje eu até descreio de que 
realmente se promova uma reforma ampla do sistema tributário 
brasileiro, mesmo imaginando que os futuros Governos utilizem 
melhor o capital político de que dispõem para promover refor-
mas num primeiro instante. Mas eu acho que poderíamos pelo 
menos tornar o sistema tributário atual menos disfuncional para 
a economia. E para isso não precisamos de reforma constitucio-
nal. É possível promover uma série de melhorias no ambiente tri-
butário sem necessariamente promover reformas constitucionais.

Lembro, por exemplo, que, para desonerar os investimentos, 
para desonerar de forma definitiva as exportações, para reduzir 
a cunha fiscal que hoje afeta a intermediação financeira, para 
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reduzir o custo de alguns insumos importantes, como a própria 
energia elétrica, não precisamos promover reforma constitucio-
nal. No entanto, essas medidas já produziriam um extraordinário 
ganho no ambiente de negócios e no ambiente de investimentos. 

Nosso companheiro Pepe Vargas indagava sobre o risco in-
flacionário, tendo em vista o atual nível de investimento das 
indústrias. Quero dizer que ele tem toda a razão quando, na pró-
pria pergunta, sugere que, aparentemente, não havia riscos in-
flacionários, pelo menos no que diz respeito à indústria, porque 
o nível de utilização da capacidade instalada da indústria neste 
momento, com todo o aquecimento que se vem observando, 
ainda é inferior ao nível pré-crise. O nível de utilização da capa-
cidade instalada hoje é de em torno de 81%, e nós já atingimos 
84% no período pré-crise. Então há, evidentemente, uma mar-
gem de utilização da capacidade instalada atual para responder 
a pressões que sobreviessem. Por outro lado, é verdade, sim, que 
os investimentos da indústria estão agora num ritmo mais forte.

Por que o Brasil vai crescer, segundo alguns analistas, 6% este 
ano? Porque o investimento também está crescendo de maneira 
muito significativa no País. Os dados disponíveis apontam um 
crescimento da taxa de investimento da ordem de 17% a 20% 
até sobre os níveis do ano passado. Portanto, é verdade, sim, que 
a indústria está investindo, porque o investimento de hoje é o 
produto de amanhã, e tudo indica que não há desequilíbrios, 
vamos dizer assim, mais graves entre oferta e demanda no hori-
zonte que se projeta.

As pressões inflacionárias que estão sendo observadas decor-
rem, em grande medida, de fatores sazonais, e, a meu ver – eu 
ousaria discordar do Prof. Bresser –, também da política fiscal, 
que é expansionista e, portanto, concorre para que essas pressões 
se acentuem.

Ainda sobre a questão da política fiscal, eu me permitiria dizer 
que, embora o Brasil tenha cumprido as metas que foram pactu-
adas com relação sobretudo aos superávits primários, temos de 
nos lembrar – e isso possibilitou inclusive uma redução da rela-
ção dívida x PIB – de que um país que, como ressaltou o Alfredo, 
financia a dívida pública com taxas de juro real que oscilaram 
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ao longo dos últimos anos em torno de 7%, 7,5%, 8%, evidente-
mente, mesmo tendo uma dívida que em termos absolutos não é 
algo dramático, carrega um custo fiscal para servir à dívida mui-
to maior do que qualquer outro país.

Vamos tomar por exemplo a Itália, que tem uma dívida supe-
rior a 100% do produto, mas financia essa dívida com uma taxa 
de juro real que seguramente é 10 vezes menor do que a do Brasil. 
A questão no Brasil é que o custo fiscal do serviço da dívida é 
extremamente alto.

O Brasil precisa gerar superávits nominais e não superávit 
primário, ou seja, precisa ter, se não superávit, pelo menos um 
déficit nominal muito baixo, o que não vem acontecendo. Re-
conheço que o ano passado foi atípico, por conta da crise, mas 
o fato é que os gastos correntes no Brasil crescem sempre a taxas 
superiores à taxa de crescimento do produto.

Finalmente, aquela pergunta endereçada pelo Caio Junqueira 
a todos da Mesa: se os candidatos que estão na disputa presiden-
cial mudariam alguma coisa em relação à política de câmbio e 
juros. Acho que pode haver, sim, uma mudança, na medida em 
que a política fiscal, elemento, a meu ver, decisivo nesse pro-
cesso, dependendo da ênfase que se dê a uma política de maior 
contenção na área fiscal, poderá ter um efeito sobre a política de 
juros, a taxa de juros, e sobre o câmbio, se não a um prazo cur-
tíssimo, seguramente, a médio prazo.

Era isso. Eu agradeço-lhes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Obrigado, 

Deputado Armando Monteiro.
Relembrarei as perguntas para o Sr. Rubens Sardenberg. A pri-

meira é essa feita a todos os expositores: se o senhor acha que 
as taxas de juros podem mudar, dependendo de quem ganhar as 
eleições presidenciais.

Há outras três perguntas. A primeira, da Sra. Luiza Silva, da 
UnB, é sobre agenda de longo prazo. “Em período recente, houve 
redução do compulsório, que não ampliou o crédito e, sim, a compra 
de títulos. O que assegura que ao tomar essas medidas que o senhor 
propõe o spread cairá? Será que se os bancos públicos baixassem bas-
tante seus spreads, os bancos privados não o fariam, para não perde-
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rem clientes? Será que a inadimplência não é em função dos juros e 
spreads exorbitantes?”

As outras duas perguntas foram feitas pela Sra. Esther Albu-
querque, da Secretaria de Relações Institucionais. “O senhor não 
acha que ao colocar o spread do BNDES na apuração do spread médio 
de 12,7%, o resultado fica muito alterado e não traduz a realidade, 
dado que o acesso ao crédito no BNDES é muito subsidiado – acho 
que é o que está escrito – ou limitado?”

A segunda pergunta, também da Sra. Esther Albuquerque: 
“Nas comparações internacionais, os países que estão melhores do 
que o Brasil, em termos de custo do crédito, não são comparáveis com 
a situação que o Brasil desfruta atualmente.” Ela pergunta se os paí-
ses que são comparados ao Brasil não são incomparáveis quando 
se trata da situação que o Brasil desfruta atualmente. “Além disso, 
o ânimo escolhido é o da crise. Isso não prejudica a análise?”

Passo a palavra ao Sr. Rubens Sardenberg.
O SR. RUBENS SARDENBERG – Mais uma vez, muito obri-

gado pelo convite, obrigado pelas perguntas.
Começarei pelas perguntas específicas. Comparações interna-

cionais. De fato, no ano de 2008, houve o impacto da crise sobre 
algumas economias. Coloquei ali 2008, mas se colocarmos ou-
tros anos, não há diferença tão significativa também. Quer dizer, 
os resultados não são tão diferentes.

Na verdade, o que eu coloquei ali foi mais uma ilustração e 
mais, vamos dizer, um ponto para trazer à reflexão, que é sim-
plesmente o seguinte: as taxas são muito mais altas, mas a renta-
bilidade não é tão mais alta, na verdade. Estou trazendo simples-
mente esse elemento para reflexão. Se a taxa de juros é tão mais 
alta, por que a rentabilidade não é tão mais alta? Estou trazendo 
esse dado para reflexão e dizendo que entre a taxa de juros, o 
spread bruto e o spread líquido, há uma série de ineficiências que 
precisam ser atacadas. Esse é o ponto.

Com relação ao BNDES, vejam os dados que tenho. Tenho até 
dito que os dados do Banco Central são uma média. Como toda 
média, há sempre uma dificuldade de utilizar esses dados. De 
alguma maneira, temos de utilizar os dados disponíveis. O que 
eu disse foi que, se se incorporarem aquelas taxas, haverá aquela 
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média. É claro que, dentro dessa média – este é um ponto impor-
tante –, haverá uma dispersão muito grande, como de resto há 
quando falamos de taxas de juros. Há desde pequenas empresas, 
que têm taxas mais altas, às grandes empresas, que se financiam 
a padrão internacional. Mas, vamos dizer, do ponto de vista da 
média, o que eu quis dizer é que se incorporamos isso, nós nos 
aproximamos, não ficamos tão distante de padrões internacio-
nais, ainda que com esta restrição: pequenas empresas mais dis-
tantes, eventualmente mereceriam alguma política específica, e 
as outras teriam situação bem melhor.

Com relação aos compulsórios, um ponto específico: é claro 
que na emergência da crise o Banco Central liberou os compul-
sórios e vinculou a liberação dos compulsórios dos bancos gran-
des à compra das carteiras dos bancos pequenos. Na verdade, o 
que acabou acontecendo foi que os bancos grandes liberaram 
o compulsório, compraram as carteiras dos bancos pequenos e 
médios, que, de posse desses recursos, compraram títulos, por-
que naquele momento quiseram reforçar o seu caixa. Então, foi 
muito mais um movimento específico, um movimento localiza-
do, vinculado àquela conjuntura, do que um procedimento do 
ponto de vista de longo prazo.

Do ponto de vista de longo prazo, não há dúvida de que, se 
for preciso atacar esses elementos, haverá resultados positivos 
no sentido justamente de reduzir essa cunha existente entre a 
parte e o spread bruto e a rentabilidade líquida. O compulsório é 
um desses fatores. Mas estamos falando também da carga fiscal, 
da inadimplência, essa série de outros fatores que mereceriam 
ser atacados. A ideia é de uma agenda de longo prazo que possa 
contribuir para a redução desse spread.

Com relação às questões gerais, há o risco inflacionário, 
Deputado. Nessa discussão toda, o ponto que eu indagaria, o 
que nos desperta certa curiosidade, é que, em que pese todo esse 
nível de taxa de juros no Brasil, a inflação substancialmente não 
é tão mais baixa. De alguma maneira, isso mereceria certa inda-
gação. Temos taxas de juros tão mais altas, do ponto de vista real, 
e não temos inflação tão mais baixa do a desses outros países.
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Qual seria a explicação para isso? Por que, com essas taxas, a 
inflação não cairia a zero ou não teríamos deflação? Suspeito, e 
há uma discussão em torno disso, que é o fato de que, ao mesmo 
tempo que temos essas taxas de juros, temos outras taxas que são 
mais baixas. Além dessas taxas mais baixas, temos uma política 
fiscal que tem sido bastante expansionista. De algum modo, isso 
mereceria essa reflexão. Por que, ao mesmo tempo que temos 
essas taxas tão altas, a inflação também é não substancialmente 
mais baixa? Esse é o ponto.

Finalmente, com relação à mudança de juros de câmbio, ho-
nestamente, Deputado, acho um pouco cedo ainda responder-
mos a essa questão. A minha expectativa é que o novo Governo, 
seja ele qual for, retome a agenda das reformas. E estamos fa-
lando tanto dessas reformas do ponto de vista da questão fiscal 
quanto dessas que mencionei. Eventualmente podemos contri-
buir para reduzir o custo da intermediação financeira e, portan-
to, viabilizar os investimentos de longo prazo que o País precisa 
para esse novo ciclo.

Acho que é isso. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 

não só ao Sr. Rubens Sardenberg pela sua explanação final, como 
também ao Prof. Bresser-Pereira e ao Deputado Armando Mon-
teiro. Agradecemos também a todos e a todas a presença.

Convido todos e todas para os debates da tarde, às 14 horas, 
no Plenário 4, que é o plenário da Comissão de Finanças e Tri-
butação, cujo tema será: Juros, Câmbio, Controle de Capitais e o 
Modelo Institucional da Política Monetária, com a participação de 
Nelson Henrique Barbosa Filho, Secretário de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda; Aldo Luiz Mendes, Diretor de Política 
Monetária do Banco Central do Brasil; João Sicsú, da Diretoria 
de Estudos Econômicos do Ipea, e Yoshiaki Nakano, Diretor da 
Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 

Mais uma vez, agradeço a presença a todos e a todas.
Está encerrada esta parte do nosso seminário.
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2ª Mesa: Cláudio Amitrano, Nelson Henrique Barbosa, Dep. Pepe Vargas, 
Aldo Luiz Mendes e Yoshiaki Nakano.

Foto: SEFOT/SECOM

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Boa tarde 
a todos.

Dando prosseguimento aos trabalhos deste seminá-
rio, passaremos ao debate do tema Juros, câmbio, controle de capi-
tais e modelo institucional da política monetária.

Como é do conhecimento de todos, hoje de manhã tivemos 
a Mesa que tratou do tema Efeitos dos juros e do câmbio sobre a in-
dústria, com a participação do ex-Ministro, Prof. Bresser-Pereira; 
do Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Deputado 

2ª Mesa 
Juros, câmbio, controle de capitais e o modelo 
institucional da política monetária



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

70
Juros e Câmbio

Armando Monteiro, e do representante da Febraban, Sr. Rubens 
Sardenberg.

Convido para tomar assento à Mesa os senhores expositores: 
Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho, Secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda; Sr. Aldo Luiz Mendes, Diretor de 
Política Monetária do Banco Central do Brasil; Sr. Cláudio Ami-
trano, substituindo o Sr. João Sicsu, Diretor de Estudos Macroe-
conômicos do Ipea; e o Sr. Yoshiaki Nakano, Diretor da Escola de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo.

Vamos estabelecer a seguinte dinâmica: cada expositor terá 
20 minutos, obviamente com tolerância, para a conclusão da 
sua exposição. Posteriormente, os Parlamentares que eventu-
almente quiserem fazer perguntas poderão usar a palavra. Por 
fim, os presentes que quiserem fazer perguntas poderão enviá-las 
por inscrito, dirigidas a qualquer um dos expositores ou a todos, 
conforme for o desejo de cada um. 

Este seminário se realiza por deliberação unânime da Comis-
são de Finanças e Tributação, através de requerimento aprovado.

Informo aos expositores que as falas serão gravadas. Posterior-
mente, a Comissão de Finanças e Tributação procederá à publi-
cação deste seminário. Se algum expositor for fazer uso de slides, 
nós os incluiremos na publicação. Por isso pedimos que todos 
falem ao microfone, para a gravação.

Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelo sistema de 
Internet da Câmara dos Deputados.

Feitas as considerações iniciais e para não nos delongarmos, 
passo a palavra para sua exposição ao Sr. Yoshiaki Nakano, Dire-
tor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São 
Paulo, pelo tempo de vinte minutos, prorrogáveis, se for o caso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO – Boa tarde a todos.
Quero agradecer ao Presidente desta Comissão pelo convite 

para este evento, que considero extremamente oportuno, dado o 
momento que estamos vivendo. Diria que é por meio do debate 
público que podemos chegar às boas políticas.

Quero dar o seguinte enfoque: na verdade, neste momento, es-
tamos transitando por uma economia de crescimento acelerado.
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(Segue-se exibição de imagens.) 
Se nós observarmos nossa trajetória histórica – a série do IBGE 

começa em 1900 – veremos que houve uma tendência ascenden-
te, com pico em 1980. A média decenal da taxa de crescimento 
era de mais de 8%. De 1940 a 1980, foi de 7% ao ano. 

Então, minha tese é que o Brasil, com uma boa política, tem 
todas as condições para retomar o crescimento que nós tivemos 
ao longo desse período.

Agora, a partir de 1980, nós despencamos. O desempenho 
da economia brasileira nos anos 90, mesmo incluindo até 2008, 
está muito abaixo, por exemplo, do período da crise de 1930, 
que foi de 4,5% durante a década. Nesse período que precede 
2005, a média do crescimento estava em torno de 2,5%.

A pergunta é: o que, afinal, aconteceu com a economia brasi-
leira? Nós estamos no caminho correto para voltar a crescer.

Os senhores podem observar que a taxa decenal de cresci-
mento está melhorando, mas ainda não chegamos a 4%, muito 
menos retomamos a média de 7%.

Em 1995, depois da crise do México, a economia brasileira 
despencou; depois do Plano Real começou a se recuperar; houve 
a crise da Ásia; em seguida, a crise da Rússia; em 1999, a crise 
brasileira. Retomamos o crescimento; novamente crise.

Se observamos o período recente, verificamos que a economia 
brasileira tenta se recuperar economicamente. Em seguida, acon-
tece alguma coisa e nós desaceleramos o crescimento.

Aparentemente, a partir de 1994, nós mudamos de trajetória. 
A média nesse período é completamente diferente daquela do 
período precedente. Quando esperávamos uma recuperação mais 
forte, em 1994, houve elevação da taxa do juros do Banco Central 
e novamente a economia brasileira desacelerou. Recuperamos. 
Depois houve um mergulho, no último trimestre de 2008, em 
função da crise financeira, mas tivemos uma ligeira recuperação.

A perspectiva é de que nós vamos voltar a crescer este ano de 
5% a 6%. É praticamente garantido, porque a base do ano ante-
rior é muito baixa.

O Banco Central, novamente, decidiu elevar a taxa de juros. 
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Então, a pergunta que se coloca é: por que quando a econo-
mia brasileira começa a se recuperar há, em seguida, um esfria-
mento, a elevação da taxa de juros e a consequente apreciação 
de câmbio, etc.?

Meu diagnóstico em relação a isso é que nós estamos presos 
numa armadilha de duplo preço, fora do lugar: juros num pata-
mar muito alto e câmbio num patamar muito baixo. Isso, evi-
dentemente, não é novidade. Eu mesmo venho abordando isso 
há mais de dez anos, repetindo sistematicamente. O problema é 
saber como nós vamos sair desse processo. É um processo gradu-
al, nós estamos aperfeiçoando as políticas, mas acho que ainda 
não conseguimos fazer a transição definitiva para uma trajetória 
de crescimento acelerado, como tínhamos no passado.

Eu fiz um gráfico para tentar ajudar a entender, porque o fe-
nômeno é muito complexo. Depois fiquei em dúvida se isso aju-
daria ou não. 

Vou pegar alguns traços característicos da economia brasileira. 
Em primeiro lugar, a partir de 1991, abrimos a conta de capital. 
O capital hoje entra e sai livremente do Brasil. Dependendo das 
condições no mercado internacional, há boom de entrada de ca-
pital. Em cada uma daquelas paradas, anteriormente a 2004 – em 
2008 foi exatamente o mesmo fenômeno –, há saídas bruscas. 

A conta de capital é um dos grandes problemas que devemos 
olhar com muito mais cuidado; direcionar instrumentos de po-
lítica para equilibrar a conta de capital; evitar boom, a entrada 
absurda de recursos do exterior, em grande parte em curto pra-
zo, para especulação. Em seguida, há saídas súbitas. Quando isso 
ocorre, o Banco Central tem que elevar a taxa de juros, porque 
o câmbio dispara. O câmbio disparando, a inflação dispara, e 
assim sucessivamente. 

Esta é a rota que procurei mostrar: a entrada de capital leva 
à apreciação da taxa de câmbio; a apreciação da taxa de câmbio 
provoca a redução da inflação, porque os produtos importados, 
em reais, ficam mais baratos. A própria redução na inflação aju-
da o processo de recuperação. Há, na verdade, um surto, porque 
não se transforma realmente em um crescimento de longo prazo 
sustentado. Há aqui surtos de recuperação. Quando a economia 
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começa a se recuperar e a taxa de investimento começa a subir, 
quando bate em 19%, apontando para 20%, percebe-se que a 
expectativa de inflação começa a subir. 

Um dos problemas é por que a taxa de investimento não con-
segue ultrapassar o limite dos 19%, 20%, para chegar a 25%, 
30%. Lembrando que a taxa de investimento média dos países 
emergentes é de 30% do PIB. 

Com a recuperação da economia, do investimento e do consu-
mo, aumentam as importações, há a queda nas exportações, prin-
cipalmente de manufaturados. Com isso, o déficit de transações 
começa a aumentar. Depois de algum tempo, há o aumento do 
passivo. O pessoal que está no mercado internacional começa a 
olhar com preocupação para nosso passivo. O ano de 1999 foi tí-
pico. Houve a crise de balanço de pagamento, como em 1999, e a 
fuga de capitais. O que isso provoca? Depreciação do câmbio que 
retroalimento, quanto mais sai, mais deprecia o câmbio. Imedia-
tamente tem que haver a resposta do Banco Central, para elevar a 
taxa de juros. Elevando a taxa de juros, reduz-se o investimento, 
paralisa-se o processo de recuperação, e há aquela tombada. 

Estamos presos a uma armadilha, porque a economia brasilei-
ra não consegue elevar suficientemente a taxa de crescimento. O 
crescimento da capacidade produtiva é limitado; o crescimento do 
chamado PIB potencial é limitado, o que obriga o Banco Central a 
interromper o processo de recuperação, elevando a taxa de juros.

Tentei mapear alguns elementos fundamentais da política de 
juros e câmbio atualmente. Aqui há o conhecido tripé: meta de 
superávit primário; flutuação livre, pelo menos no Governo ante-
rior. Mesmo neste Governo, no início, dizia-se que a flutuação era 
livre, o câmbio era determinado pelo mercado. Na verdade, não 
é assim, porque o Banco Central intervém fortemente nesse mer-
cado. E, por último, temos a meta de inflação. Este é o tripé: meta 
de inflação; não há meta de câmbio, deixa flutuar livremente. 

Quais são os instrumentos que estão sendo efetivamente utili-
zados? Este Governo, pelo menos, tem aumentado os gastos cor-
rentes. Se eu pegar o ano passado, não houve nenhum problema, 
porque foi um ano de forte contração na economia. O Governo 
tinha que expandir os gastos, para evitar maior desemprego. Este 
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ano já estamos em recuperação, só que os gastos continuam se 
expandindo. Então, há um efeito pró-cíclico aqui que está de certa 
forma alimentando a inflação futura. 

Além disso, quando o Governo aumenta os gastos correntes, está 
aumentando a demanda de bens produzidos e direcionados para o 
mercado interno, quando precisávamos fazer um ajuste no posto. 
Este Governo introduziu uma novidade, tentando exatamente o 
equilíbrio da conta de capitais, aquela parte vermelha em cima, 
o desestabilizador da economia brasileira, impondo o IOF, segu-
rando um pouco a entrada de capitais, pelo menos para evitar o 
boom de entrada, o que iria piorar ainda mais o câmbio. 

Eu diria que há um inconsistência a longo prazo da política 
fiscal. Por quê? Por uma razão muito simples: o investimento 
não tem passado dos 20% porque, na verdade, não há espaço 
dentro do PIB brasileiro para uma taxa de investimento maior. 
Deixem eu imaginar um exemplo muito simples. Se eu pegar, 
por exemplo, aquele período de 40 a 80, em que crescemos, em 
média, 7%, a cada 10 anos dobrávamos o PIB. Então, se o PIB é 
de 50, em 10 anos passa a 100. O gasto público global, conside-
rando todo o dispêndio mais a parte do déficit, cargas tributá-
rias outras recentes mais o déficit, calculando do lado da receita, 
apropria cerca de 40% do PIB e gasta. Então, 40% de 50, que é o 
PIB inicial, são 20. Se o Governo expandir os gastos na mesma 
velocidade em que cresce o PIB, de 7%, 40% de 100 seria a 40. 
Nesse caso, o investimento não tem espaço para aumentar. Esse 
é o problema. 

Então, é absolutamente necessário para destravarmos esse 
processo e sairmos dessa armadilha, em primeiro lugar, que o 
dispêndio corrente do Governo cresça menos do que o PIB. Pode 
crescer, mas a uma taxa menor. Se crescer, por exemplo, a meta-
de do que cresce o PIB, se crescer a 3,5%, que é uma velocidade 
bastante alta, o gasto global do Governo vai de 20 para 30. Por-
tanto, representa 30% do PIB. Abre-se um espaço de 10% para 
ampliar o investimento privado e público. Com isso, amplia-se a 
capacidade produtiva da economia, remove-se todos os gargalos 
da economia, e a economia poderia crescer em uma trajetória 
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estável, sem inflação, a longo prazo. Esse, acho, um dos grandes 
problemas que a economia brasileira enfrenta. 

Acabei de sair de um seminário sobre Lei de Responsabilida-
de Fiscal. No final, a lei votada por esta Casa teve sucesso, mas 
aquela lei estava voltada, basicamente, para evitar o crescimento 
explosivo da dívida pública. Naquele momento em que foi vo-
tada, a política econômica também era bastante diferente desta 
política aqui, porque se estava preocupado basicamente com o 
controle da inflação. Aqui havia não só a inflação propriamente 
dita, mas algo que poderia fazer a inflação explodir, que era a 
dívida pública. Existia, basicamente, como objetivo, esta coluna. 

A novidade, introduzida por este Governo, é que se está mi-
rando mais no equilíbrio da conta corrente, da conta de capitais 
e em um crescimento acelerado. Mas, na minha opinião, falta 
fazer um ajuste aqui. E há também o seguinte: para a economia 
brasileira poder crescer de forma estável, o câmbio não pode os-
cilar tanto. O câmbio brasileiro já foi para 4, caiu para 1,50, foi 
para 2,50 no início deste ano, e agora está em um e setenta e 
alguma coisa. Com essa oscilação enorme da taxa de câmbio, 
o empresário, por exemplo, perde totalmente a previsibilidade. 
Temos de estabilizar a taxa de câmbio. Mais do que isso, também 
precisamos de uma taxa de câmbio competitiva, em que as em-
presas brasileiras, pelo menos aquelas empresas que estão expos-
tas à competição internacional, tenham condições de sobreviver 
em uma competição mais leal. 

Com essa taxa de câmbio, estamos assistindo a um processo 
em que a indústria brasileira está regredindo, especializando-se 
cada vez mais na produção de commodities, e há setores de alta 
tecnologia. Se pegarmos um setor industrial manufaturado de 
média e alta tecnologia, que no início do ano 2000 tinha um 
balanço comercial equilibrado, em 2008, houve um déficit de 
58 bilhões de dólares. Isso não é brincadeira, ainda mais de uma 
hora para outra. E quando olhamos para o nosso balanço comer-
cial, verificamos que está havendo uma explosão de demanda 
de componentes. Cada vez menos se agrega valor internamente, 
cada vez mais se importam partes de componentes e se coloca 
no mercado interno.
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É lógico que essa é uma decisão do empresário, que, quan-
do sofre competição e não consegue sobreviver, não fecha seu 
negócio. Há um grande ativo, o de que ele conhece o mercado. 
Então, ele pensa: “Importando componentes, consigo sobreviver”. É 
o que ele faz, só que agrega menos valor. Está transferindo em-
prego e crescimento para fora do País. É isso que é provocado 
pela atual política cambial, que, apesar de fazer intervenção... 
Porque aqui há uma contradição em termos. Quando se fala em 
câmbio flutuante, em flutuação livre, a definição de livre é de 
que se mantenha a reserva constante. 

Depois de todas aquelas crises e da saída de capital, criou-se 
no País o que chamo de medo das paradas súbitas e da depre-
ciação que dispara a inflação. Então o que o Banco Central está 
fazendo? Está intervindo sistematicamente para tentar segurar 
o câmbio. Com isso, aprecia o câmbio, só que tem efeito ex-
tremamente perverso na indústria brasileira e na geração de 
emprego, evidentemente. 

Então, o que estou sugerindo é que é preciso também repen-
sar um pouco a política cambial. Com esse câmbio apreciado, 
estamos assistindo, no momento, a um crescimento explosivo 
do déficit. Li hoje nos jornais que o déficit do último mês, com-
parado ao de um ano atrás, aumentou 65%, e isso evidentemen-
te não tem vida longa. Em algum momento, teremos problema. 
Com crescimento explosivo de transações correntes e aumento 
do passivo externo, os nossos credores ficarão desconfiados.

Mais do que isso, a reserva que temos hoje de 240 bilhões de 
dólares, colocada ao lado dos ativos absolutamente líquidos que te-
mos no País, não é nada. Basta lembrar que, na aplicação overnight 
no Banco Central, giram hoje de 100 a 150 bilhões, e, para ope-
rações compromissadas, mais de 400 bilhões de reais. São todos 
recursos absolutamente líquidos e, em semanas, os aplicadores, 
gestores desses recursos, têm a obrigação de se proteger. Se você 
tem um processo de desvalorização cambial, você tem de correr 
para aquilo que te protege melhor e te dá maior lucro. 

Então, se você tem uma munição monumental e a reserva de 
240 bilhões, se houver uma crise, que vem de fora, por exemplo, 
acho que não é suficiente para segurar. Novamente, vamos assis-
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tir exatamente ao mesmo fenômeno a que assistimos sistemati-
camente durante a década de 90, repetido de forma um pouco 
diferente no final de 2008. 

Em relação aos juros, temos meta de inflação. Todos aplau-
dem este sistema, mas nosso problema é que o diferencial de 
juros é muito alto, o patamar é muito alto. Nós podíamos ter 
aproveitado para reduzir mais a taxa de juros no final de 2008, 
mas isso não foi feito. Assim, nosso patamar é muito elevado, o 
que acaba provocando a entrada de recursos do exterior, apre-
ciando o câmbio e agravando aquele outro fenômeno. 

Como funciona hoje o sistema do Banco Central? O Banco 
Central tem uma meta. Quando a expectativa de inflação au-
menta, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Só que, de 
um diferencial já muito alto, aumenta mais ainda. Isso provo-
ca maior entrada de capital do exterior e aprecia o câmbio, que 
acaba derrubando a inflação. Só que desacelera os investimen-
tos, trava o processo de produção, porque de alguma forma se 
contrai o crédito e, assim, interrompe-se a transição para um 
crescimento acelerado.

Então, nós controlamos a inflação com a elevação da taxa de 
juros, mas nós reduzimos o PIB potencial. A capacidade produti-
va da economia não aumenta, o que é fundamental para segurar 
a inflação no futuro. Então nós não saímos daquela média que, 
eu diria, ainda medíocre em relação ao potencial que nós temos 
para crescer. Por outro lado, essa subida de câmbio provoca boons 
de entrada de capital, que aprecia o câmbio com todos aqueles 
efeitos que eu já mencionei O resultado final em relação ao cres-
cimento é que temos excessivos ciclos de recuperação e crise. 

Aqui eu tentei enquadrar os objetivos e instrumentos mais 
importantes e apresentar uma alternativa. Não é bem uma críti-
ca ao Governo, pois sei que o Ministério da Fazenda está fazen-
do uma enorme esforço para promover uma transição para uma 
economia em que se tenha metas e objetivos claros de inflação, 
equilíbrio e transações correntes, que já entrou na pauta, equilí-
brio da conta de capitais, que é outra preocupação do Governo 
agora com o estabelecimento do IOF, e utilização de uma espécie 
de fundo de estabilização cambial, que vai ser dado pelo Fundo 
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Soberano. E a meta também do Governo, eu sei, é de crescimen-
to acelerado a longo prazo. Não é ficar naquele ziguezague, mas 
transitar para um crescimento mais acelerado.

Então, o meu argumento é o seguinte: neste momento em 
que a economia está se recuperando, nós precisamos fazer algo 
que é muito difícil de fazer, que é reduzir relativamente o gasto 
público, estabelecer uma meta. Ao longo dos próximos 190 anos 
vamos fazer com que a despesa corrente do governo cresça menos 
do que o PIB, para abrir espaço exatamente para que a taxa de 
investimento possa aumentar para 20%, 25% ou mais do PIB. 
É absolutamente necessário que o Brasil volte a crescer como 
cresceu no passado. Então, esse ajuste seria fundamental. Se eu 
tenho um processo de redução do gasto público em relação ao 
PIB, eu também tenho um efeito deflacionário na economia, vai 
ajudar a conter a inflação também, só que vai ajudar também o 
crescimento porque abre-se espaço para a taxa de crescimento. 
Eu torno consistente, ao longo do tempo, a política fiscal. E aqui 
o Governo já apontou, usando o IOF e o Fundo de Estabilização 
Cambial, medidas fiscais, para equilibrar conta de capitais, para evi-
tar aquele boom de entrada e saída que faz a economia brasileira 
oscilar num processo de recuperação e crise e assim sucessivamente. 

Em relação à taxa de câmbio, eu acho que o Banco Central 
já intervém sistematicamente, só que intervém sem objetivo. É 
difícil saber exatamente porque o Banco Central está intervindo, 
porque ele não esclarece. A única interpretação que você pode 
dar é a de que o Banco Central e todos nós temos medo da saída 
de capital, da parada súbita do fluxo de capital e de a taxa de 
câmbio disparar, porque assim a inflação também dispara. Por-
tanto, o Banco Central tenta intervir sistematicamente, acumu-
lando uma reserva cambial muito grande.

Então, o que eu estou sugerindo é que se mude a política 
cambial para uma flutuação administrada. E eu estou chamando 
assimétrica porque o problema fundamental de uma economia 
como a brasileira é não permitir a apreciação excessiva. Você 
deve estar sempre mirando uma taxa de câmbio que permita 
equilibrar transações correntes e acelerar o crescimento, aumen-
tando as exportações para se importar cada vez mais. Mas, si-
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multaneamente, você tem de ter os outros equilíbrios também. 
Então você deve mirar aquilo que os economistas chamam de 
taxa de câmbio de equilíbrio fundamental. Esse seria um instru-
mento para se guiar as intervenções de câmbio. Eu acho que isso 
não precisa aumentar, porque essa taxa de cambio é exatamente 
o que permite o equilíbrio interno e externo. 

Minha proposta é que se deve evitar a apreciação. Deprecia-
ção não é grande problema, já que se tem uma política fiscal 
conservadora contencionista, pelo menos em relação ao PIB. 

O que significa isso? Significa que se você permitir a aprecia-
ção da taxa de câmbio, isso vai gerar expectativas desestabiliza-
doras, porque a apreciação da taxa de câmbio soma-se ao retorno 
de ganho de juros aqui dentro, ou de dividendos. 

Então, o investidor estrangeiro, quando vai calcular o retorno 
sobre aquilo que está investindo, ele traz moeda estrangeira e 
investe em reais. Como é que ele vai calcular? Ele vai calcular, 
por exemplo, quais os juros que o título brasileiro paga, mais a 
depreciação da taxa de câmbio. Porque se ele entra com uma 
taxa de câmbio depreciada e aprecia, quando ele vai sair, com os 
mesmos reais ele consegue comprar muito mais dólares. Então o 
retorno dele aumenta em dólar. E quando a taxa de câmbio co-
meça a apreciar, mais gente começa a apostar que o câmbio vai 
continuar apreciando. E aí se tem o efeito manada, e a taxa de 
câmbio vai lá para baixo, como estamos vendo neste momento. 
E já assistimos a situações piores no passado. Isso é estimulado 
quando os juros sobem mais ainda. 

Então é evitar a apreciação da taxa de câmbio, que é o grande 
mal. A taxa de câmbio, sendo equilíbrio competitivo, vai ajudar 
também o objetivo de crescimento acelerado. 

Finalmente, há uma questão extremamente delicada e técni-
ca que é bastante difícil de entender, mas se você não fechar a 
conta de capitais aqui inteiramente e tiver fluxo de capital, você 
não tem muito controle sobre a política de taxa de juros, ou po-
lítica monetária. Como é que se concilia tudo isso? 

A tentativa de conciliação que estou fazendo aqui é a seguin-
te: se eu tiver uma política fiscal contencionista, não é de corte 
absoluto no nível de gasto, é crescer menos do que o PIB, uma 
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taxa de câmbio que evite essa apreciação e deixa apreciar, o mer-
cado não vai apostar que a taxa de câmbio deprecia muito se 
você tiver equilíbrio nas transações correntes. Então ela tende a 
se estabilizar. Tendendo a estabilizar vai ser também uma âncora 
para os preços, porque qualquer produtor doméstico que elevar 
os seus preços tem um concorrente externo que pode tomar o 
mercado. Então, uma taxa de câmbio com uma política desse 
tipo pode também contribuir com o controle da inflação.

Neste caso, se eu liberar o crescimento, com o PIB potencial 
crescendo, as pressões inflacionárias vão ser ocasionais, algum 
choque inesperado externo. Em condições normais, a inflação 
vai estar controlada, porque a taxa de câmbio ancora os preços, 
deixa de fazer aquela oscilação absurda e, mais do que isso, você 
tem um política fiscal que está tentando segurar a demanda in-
terna por bens domésticos. 

Então, em condições normais, a taxa de juros... Reduz-se o 
diferencial. O ideal é que o Banco Central reduza a zero o dife-
rencial, por aqui se pode acumular reserva à vontade. Reserva 
não tem custo, porque o juro interno é igual ao externo. Pode-se 
acumular reserva e intervir à vontade. Mais do que isso, faz-se 
com que a taxa de juros reforce o equilíbrio na conta de capitais. 

Se a taxa interna for igual à externa, o fluxo de entrada e de 
saída tende a se equilibrar. Então você acaba com aqueles movi-
mentos bruscos de entrada, porque a taxa de juros aqui no Brasil 
é muito alta, e há saídas súbitas que desestabilizam na outra di-
reção. Agora, o problema é quando se tem algum tipo de choque 
inesperado de demanda que acelera a inflação. Neste caso aqui 
estou sugerindo que se tome outras medidas. Se o IOF não é sufi-
ciente para segurar, você tem de aumentar o IOF ou algum tipo 
de controle de capital adicional, com política evidentemente 
de estabilização. 

Então, só naqueles momentos em que se tem choques for-
tes na demanda, inesperados, em que se tem risco muito forte 
de a inflação acelerar... Numa economia que cresce muito ra-
pidamente, a experiência histórica e os dados empíricos mos-
tram que a inflação é sempre declinante, porque o investimento 
anda na frente da demanda. O empresário intuitivamente sabe 



ação
 parlam

en
tar

81
Comissão de Finanças e Tributação

que se ele não ampliar sua capacidade produtiva, o concorrente 
pode ampliar e, de repente, a demanda cresce mais do que o 
esperado e ele perde mercado, participação no mercado e poder 
de mercado. Então o empresário está sempre procurando, numa 
economia que cresce, andar na frente da demanda. Essa amplia-
ção da capacidade tem um efeito deflacionário. Em condições de 
economia com alto crescimento, estabilizado, não há inflação 
muito alta. Pelo menos é essa a experiência histórica.

Estou sugerindo basicamente que a taxa de câmbio deve ter 
flutuação administrada, uma intervenção assimétrica, para evi-
tar a apreciação. Quando há choques externos e eles são muito 
pequenos, deixa-se flutuar. Quando o choque é muito grande, 
deve-se intervir para evitar flutuação excessiva.

Com uma política de taxas de juros em condições normais de 
crescimento estável, você faz com que a taxa interna passe a ser 
igual à externa, para equilibrar a conta de capital, que é o grande 
desestabilizador na economia brasileira nos últimos anos.

A política de exteriorização de compra de dólar e elevação de 
reserva do Banco Central fica próxima a zero. Se a taxa interna 
for igual à externa, o custo é zero. Você precisa de uma política 
fiscal, de redução da despesa corrente em relação ao PIB para 
abrir espaço para que o investimento chegue a 28% do PIB. Com 
isso, pode-se reduzir a carga tributária, o que aumentaria a pou-
pança do setor privado. 

Não vou mencionar todos os detalhes, mas há uma enorme 
série de heranças do período de alta inflação que precisa ser re-
movida do sistema monetário brasileiro. Vou citar um exemplo: 
a poupança, com correção monetária e juros regulados em lei de 
6% é coisa de período de inflação muito alta. Naquela momento 
justificava haver juro real porque a inflação estava acelerando. 
Quando a inflação acelera, no momento em que a pessoa saca, a 
inflação já comeu um pedaço dos 6%. 

Então, não faz sentido os juros serem fixos. O Governo pode 
dar garantias etc., mas não fixar os juros. Isso no período de 
alta inflação. 

Temos algumas aberrações, tipo a Selic, ou seja, a mesma taxa 
de juros que o Tesouro paga para títulos de longo prazo o Banco 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

82
Juros e Câmbio

Central paga para aplicação overnight. Então, o Tesouro sempre 
fica em situação difícil. Qualquer tentativa de alongar o prazo, 
criar um mercado de poupança doméstica e títulos de longo pra-
zo, o que é absolutamente necessário no Brasil, não é possível, 
porque o competidor, Banco Central, paga no overnight, na apli-
cação de um dia, a Taxa Selic. 

Temos títulos pós-fixados, a LFT, que pagam juros diários. 
Isso fazia sentido no período de alta inflação. Hoje não faz mais 
sentido. Temos de acabar com isso, porque isso torna a política 
monetária sem poder de fogo. Se os ativos de um banco são pós-
fixados, corrigidos de acordo com a taxa diária de juros, do outro 
lado eleva-se a taxa de juros e não há efeito sobre o crédito. Se 
fossem pré-fixados, provocariam uma enorme contração nos ati-
vos, de tal forma que o banco teria de reduzir o ativo, o depósito 
e seus empréstimos e teria muito mais efeito a política mone-
tária. Não precisaríamos ter uma taxa de juros tão alta e elevar 
tanto como nós a elevamos. Esses são outros detalhes. 

Há uma série enorme de coisas que vêm do passado, do pe-
ríodo de alta inflação, que precisam ser discutidas e removidas 
do nosso sistema, a fim de sairmos da armadilha a que me referi 
no início do período. Recupera, de repente vem crise. Recupera, 
crise, sem conseguir transitar para um crescimento acelerado.

Desculpe-me por exceder o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Obrigado, 

Prof. Yoshiaki Nakano.
De imediato, passo a palavra ao Sr. Cláudio Amitrano, que 

representa o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. 
O SR. CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO – Boa tarde a todos.
Agradeço à Comissão de Finanças e Tributação em nome do 

Ipea, do Presidente do Ipea, Márcio Pochmann, e do seu Diretor 
João Sicsú, que infelizmente não pôde estar aqui presente na tar-
de de hoje. 

Vou fazer minha exposição tentando, assim como o Prof. 
Nakano, discutir principalmente os impactos da taxa de juros 
sobre a taxa de câmbio. Na verdade, vou tentar refletir um pou-
co com vocês sobre o movimento recente da taxa de câmbio no 
Brasil. Vou também tentar sugerir que a taxa de juros se con-
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figura como um dos elementos importantes na determinação 
da trajetória recente da taxa de câmbio não apenas no que diz 
respeito à sua apreciação, mas também no que diz respeito à 
sua volatilidade. 

Digo aos senhores que é apenas um dos determinantes – vou 
tentar argumentar mais adiante –, porque me parece que exis-
tem outros fenômenos e o debate em torno da evolução da taxa 
de câmbio é bastante complexo e merecedor de uma série de 
variáveis, entre elas a taxa de juros.

(Segue-se exibição de imagens.)
Inicialmente, quero mostrar alguns dados que, de certo 

modo, caracterizam a evolução do câmbio no Brasil. Parece que 
hoje existem duas grandes questões no que diz respeito à taxa 
de câmbio. A primeira delas, como podemos observar nesse grá-
fico, diz respeito à apreciação da taxa de câmbio, seja em termos 
nominais, seja em termos reais, apreciação esta que tem curso 
sobretudo depois da enorme desvalorização de 2002 e que se 
configura como uma tendência desde essa época, com alguns 
movimentos em contrário. Sobretudo mais recentemente, com a 
crise financeira de 2008, esse movimento de apreciação da taxa 
de câmbio volta a aparecer, uma vez passados os impactos ime-
diatos da crise financeira.

O gráfico anterior nos dava ideia bastante clara da evolução 
da taxa de câmbio ao longo do tempo. Neste gráfico, chamo a 
atenção dos senhores para uma comparação entre o processo 
de apreciação da taxa de câmbio na economia brasileira e em 
outros países.

Pode-se observar que a taxa de câmbio real brasileira é uma das 
que mais se apreciou se tomarmos como base de comparação o 
período imediatamente posterior à crise financeira internacional. 

O mais interessante nessa história é que não apenas o processo 
de apreciação da taxa de câmbio é relevante para que possamos 
entender os dilemas pelos quais a política econômica passa no 
que diz respeito ao fenômeno do câmbio.

Outro aspecto que me parece tão importante quanto o pro-
cesso de apreciação diz respeito à elevada volatilidade da taxa de 
câmbio na economia brasileira. 
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Aqui fizemos uma medida de volatilidade da variabilidade da 
taxa de câmbio tomando um indicador bastante simples e elemen-
tar, que é o coeficiente de variação da taxa de câmbio real. Se obser-
varmos o período de 1999 até hoje, desde a introdução do regime 
de câmbio flutuante, veremos que o Brasil possui, diante de uma 
série de países dos quais tínhamos dados, a maior volatilidade do 
câmbio real entre todas essas economias que vemos aqui. Com 
um detalhe: em muitos casos são economias que, seja do ponto 
de vista econômico, seja do ponto de vista político, se encon-
tram em situações muito mais complexas do que a economia 
e a sociedade brasileiras. Obviamente, uma pergunta fica no ar 
é: em primeiro lugar, a que se deve o elevado processo de apre-
ciação cambial, seja em termos reais, seja em termos nominais? 
Mas também: quais são os elementos que podem nos ajudar a 
compreender por que uma economia como brasileira, que po-
deríamos dizer hoje relativamente estável há algum tempo, com 
taxas de inflação ainda altas para padrões internacionais, com 
uma situação fiscal – a despeito de eventuais aumentos de gas-
tos correntes, como mencionado pelo Prof. Nakano – também 
relativamente estável, com uma relação dívida e PIB que não 
tem sido explosiva nos últimos anos, que inclusive permanece 
em patamar em torno de 40%, 42%, 45% ao ano, porque essa 
economia apresenta volatilidade tão grande e um processo de 
apreciação cambial tão grande?

Obviamente, minha argumentação é de que a taxa de juros 
e as peculiaridades da política monetária brasileira estão asso-
ciadas a esse fenômeno. Mais uma vez vou insistir que não só a 
taxa de juros.

Para possamos entender os movimentos da taxa de câmbio, 
obviamente, é preciso, num primeiro momento, olhar para a 
evolução e para a composição do balanço de pagamentos bra-
sileiros, tanto do lado corrente quanto do lado financeiro do 
balanço de pagamento.

Eu queria chamar a atenção dos senhores para este gráfico, 
que me parece bastante elucidativo, a respeito dos movimentos, 
sobretudo os movimentos de apreciação num primeiro momen-
to da taxa de câmbio brasileira. Esse tem sido um debate muito 
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quente, sobretudo na mídia, com defensores de diversas hipóte-
ses sobre esse movimento recente. Muito se tem falado a respeito 
da trajetória dos preços de commodities e das suas repercussões 
sobre a balança comercial no período recente, de tal sorte que 
uma tese muito aventada por alguns economistas e pela mídia é 
de que parte desse processo de apreciação cambial brasileira tem 
a ver, pelo menos no período recente, com a explosão dos preços 
de commodities e o elevado saldo da balança comercial. 

Por outro lado, uma tese também muito importante é aquela 
relacionada ao elevado diferencial de juros da economia brasilei-
ra e seus impactos, como bem lembrou o Prof. Nakano, na atra-
ção de capitais de curto prazo, sobretudo para títulos de renda 
fixa no Brasil. 

Parece-me – e eu gostaria de mostrar isso com este gráfico – 
que a verdade, pelo menos uma parte da verdade, sobre o pro-
cesso recente de apreciação cambial brasileira não se encontra 
nem em num nem em outro extremo dessas posições que me 
parecem bastante polares, nos últimos anos, no debate público 
brasileiro.

Se observarmos este gráfico aqui, de fato constatamos, nessas 
barras azuis, um enorme peso do saldo da balança comercial, 
sobretudo a partir de 2002. Essa trajetória positiva da balança 
comercial de fato está relacionada à evolução dos preços das 
commodities internacionais. Mas também, na minha avaliação, 
há os efeitos defasados – aquilo que os economistas gostam mui-
to de chamar de Curva J – da desvalorização cambial que vêm lá 
de 1999. De fato, a balança comercial tem um impacto bastante 
significativo no mercado de câmbio, na oferta de divisas, pres-
sionando a apreciação cambial. Mas se começamos a observar 
mais para o final do gráfico, percebemos uma enorme impor-
tância, sobretudo a partir de 2006/2007, tanto do investimento 
direto externo quanto do investimento em carteira. 

No primeiro caso, investimento direto externo, os elemen-
tos determinantes do investimento direto não estão, em princí-
pio, ou pelo menos não diretamente, associados à evolução da 
taxa de juros. Isto tem a ver, por exemplo, com a perspectiva de 
crescimento da economia brasileira, configurando-se como um 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

86
Juros e Câmbio

outro elemento, ou outro canal, por meio do qual o mercado de 
divisas encontra ampliação da oferta de divisas. 

Se por um lado o investimento direto passou a ser um ele-
mento importante para entendermos esse processo de aprecia-
ção cambial, o investimento em carteira também. Aí nós temos 
um elemento importante no mercado de câmbio, que de certo 
modo deve refletir, ou pelos menos em alguma medida, o efeito 
da taxa de juros sobre a taxa de câmbio. 

Fato interessante é que, quando nós abrimos o investimento 
em carteira nos últimos anos, nós vamos encontrar dois com-
ponentes muito importantes na determinação ou no condicio-
namento da evolução da taxa de câmbio nos últimos anos. De 
fato, em alguns momentos da economia brasileira, como eu vou 
mostrar a seguir, nós podemos observar um impacto muito sig-
nificativo da taxa de juros na medida em que ela atrai o chama-
do investimento em títulos de renda fixa. E esse, de fato, tem um 
impacto muito significativo sobre a evolução da taxa de câmbio.

Um aspecto interessante da economia brasileira ou do regime 
de política econômico é que, a partir da introdução do regime 
de câmbio flexível, seja ele talvez de flutuação mais suja, o fato 
é que os elementos determinantes da taxa de câmbio que se pro-
cessam na conta financeira do balanço de pagamentos e mais 
especificamente nos investimentos em carteira, que estão asso-
ciados ao diferencial de juros ou à teoria da paridade descoberta 
da taxa de juros, com a introdução do regime de metas, o fato 
de termos uma política monetária ativa, num regime de câmbio 
flexível, implica que o diferencial de juros se transforme, auto-
mática e necessariamente, num poderoso instrumento de deter-
minação da taxa de câmbio. 

Para quem é economista e conhece o que eu estou falando, a 
teoria da paridade de juros se converte numa teoria de determi-
nação da taxa de câmbio.

Este é um gráfico sobre a evolução do saldo comercial, cor-
roborando um pouco a ideia anterior, que eu havia comentado 
com os senhores, sobre a importância das exportações e da evo-
lução positiva do saldo em transações correntes, a despeito de 
nós termos um elevado déficit na conta de serviços e renda.



ação
 parlam

en
tar

87
Comissão de Finanças e Tributação

Este é um gráfico que me parece bastante interessante – quero 
chamar a atenção dos senhores para isso –, para que possamos 
entender o movimento recente tanto de apreciação da taxa de 
câmbio real quanto da sua enorme volatilidade. 

Se observarmos o período recente, o que nós conseguimos 
constatar a partir de 2005? Não apenas entram muitos recursos 
para os investimentos em títulos de renda fixa, e esses inves-
timentos obviamente condicionados pela evolução da taxa de 
juros, mas também entram recursos de montante bastante sig-
nificativo para a aquisição de ações de companhias brasileiras. 
Ora, isso significa que, no que diz respeito ao mercado de divi-
sas stricto sensu, à vista, nós temos dois elementos importantes 
de curto prazo influenciando a evolução da taxa de câmbio. De 
um lado a taxa de juros que impacta ou que incide de forma a 
atrair capitais estrangeiros para títulos de renda fixa e, de outro, 
a enorme atratividade do mercado de ações brasileiro. Esse é um 
elemento importante que me parece bastante significativo não 
só para apreciação, mas também para volatilidade.

Não sei se dá para ver bem, mas este é um gráfico sobre a 
evolução dos preços dos índices de Bolsas de Valores em dólar, 
comparando a Bovespa com algumas Bolsas de Valores ao redor 
do mundo.

O que constatamos neste gráfico – a Bovespa é essa linha ama-
rela mais intensa – é uma enorme valorização dos papéis brasilei-
ros, papéis que eram baratos, cuja valorização perde apenas, em 
alguns momentos, para a Bolsa de Xangai.

Ora, a evolução desses índices da Bolsa de Valores em dólar 
nos ajudam a entender, obviamente, a apreciação, estão entran-
do recursos, aumenta a oferta de divisas no mercado à vista, mas 
também eles nos ajudam a compreender uma parte da volatili-
dade da taxa de câmbio brasileira. Os preços dos ativos aqui são 
também bastante voláteis. E vejam que, mesmo após a crise, a 
Bolsa brasileira se recupera de maneira bastante significativa. 

Ora, então nós temos, de um lado, a valorização ou a rentabi-
lidade dos ativos em Bolsa como um elemento atrator de recur-
sos de capitais estrangeiros para o mercado de divisas brasileiro, 
ampliando a oferta, movimento em Bolsa esse também muito 
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volátil e que também repercute na volatilidade de curto prazo da 
taxa de câmbio real efetiva.

Este é um gráfico que mostra a relação entre a taxa de juros, a 
Selic, e aquilo que nós poderíamos chamar de taxa de paridade. 
O que seria a taxa de paridade? De certo modo o Prof. Nakano 
comentou aqui, taxa de paridade nada mais é do que a taxa de 
juros internacional, mais a expectativa de desvalorização da taxa 
de câmbio nominal, mais algum indicador de risco, de percep-
ção de risco. 

Neste caso, eu utilizei como indicador, como composição des-
sa taxa de juros de paridade, a taxa de juros norte-americana, a 
expectativa de variação da taxa de câmbio e outro indicador, 
como uma expectativa, como um indicador de risco da econo-
mia brasileira. Poderíamos ter usado outro, poderíamos ter usa-
do outros, como o Credit Default Swap, que também são muito 
interessantes para pensarmos essa relação. Mas o que é interes-
sante é que a taxa de juros de paridade é a taxa que equilibra o 
mercado de câmbio através da relação entre a rentabilidade dos 
ativos domésticos, vis-à-vis a rentabilidade dos ativos estrangei-
ros de referência. 

Ora, observem que a taxa de juros brasileira fica sistemati-
camente acima daquilo que chamamos de taxa de paridade, o 
que significa, de um certo ponto de vista, um desequilíbrio no 
mercado de câmbio por conta do aumento da Taxa de Juros Selic 
em relação a essa taxa de paridade. Significa que, por conta desse 
diferencial de juros, levando em consideração a expectativa de 
variação cambial e o risco-país, temos uma entrada muito sig-
nificava de capitais de curto prazo para títulos de renda fixa na 
conta financeira do balanço de pagamentos, na parte de investi-
mentos em carteira. 

Um outro aspecto para o qual quero chamar a atenção, e aí 
me parece que se não é possível atribuir, única e exclusivamente, 
à taxa de juros o papel de responsável, seja pela apreciação, seja 
pela volatilidade, ela certamente cumpre um papel muito impor-
tante na apreciação. Nós vimos isso pelo diferencial de juros, que 
atrai recursos externos e aumenta a ofertas de divisas. Mas isso 
fica claro para apreciação, mas não comentamos nada a respeito 
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do impacto que me parece a taxa de juros pode ter sobre a volati-
lidade cambial. Minha impressão é de que o regime de metas de 
inflação no Brasil, a despeito de todos os seus méritos, tem uma 
peculiaridade muito interessante e que talvez nos ajude a com-
preender, pelo menos em parte, por que a volatilidade cambial 
brasileira é tão elevada. 

Eu quero salientar dois aspectos que me parecem importantes 
para entender esse fenômeno. O primeiro deles diz respeito ao 
horizonte temporal de convergência da taxa de inflação à sua 
meta. No caso da economia brasileira, esse horizonte é de doze 
meses. Essa característica não é comum a todos os regimes de 
meta. É um horizonte bastante curto de convergência da meta, 
da inflação à sua meta, o que implica um excessivo ou, pelo me-
nos, um elevado ativismo da política monetária, o que também 
implica, por sua vez, muitas oscilações da taxa de juros. 

Então, se for verdade que existe uma relação muito grande 
entre a trajetória da taxa de juros, por conta do diferencial de ju-
ros, e a evolução da taxa de câmbio, a enorme oscilação da taxa 
de juros no Brasil pode ser entendida ou podemos sugerir que há 
algum tipo de relação que precisamos, obviamente, investigar 
com um pouco mais de detalhes entre a volatilidade da taxa de 
juros e a de taxa de câmbio.

Este é um gráfico do regime de metas e as suas bandas. Estou 
tentando sugerir para os senhores, na verdade, que o Banco Cen-
tral, muito fiel ao regime de metas, faz de fato convergir a infla-
ção à meta, mas isso implica o ônus, a despeito de seus méritos, 
da elevada volatilidade da taxa de juros e, consequentemente, da 
taxa de câmbio, parece-me.

Eu vou concluir minha apresentação tentando responder às 
questões que, de certo modo, havia sido colocadas no início: 
qual é a relação entre os juros e o câmbio no Brasil e se a taxa de 
juros tem o papel único de condicionar a evolução, seja da apre-
ciação cambial, seja da volatilidade da taxa de câmbio.

Na minha interpretação, um pouco na linha do que eu afir-
mei, a apreciação está associada a quatro fatores e a não três. O 
primeiro deles, certamente, a elevada taxa de juros, em parte por 
conta de alguma peculiaridade do regime de metas brasileiro. 
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Obviamente, o saldo da balança comercial teve um papel muito 
significativo nesse processo de apreciação dos últimos anos, por 
conta dos preços das commodities. 

Um outro aspecto que me parece relativamente negligenciado, 
pelo menos no debate público brasileiro recente, é o papel da ren-
tabilidade elevada dos ativos de renda variáveis, como demonstrei 
com o gráfico de valorização da Bolsa de Valores brasileira, e 
o investimento direto externo, o que significa dizer que existe 
uma enorme pressão no mercado de divisas por conta de inúme-
ros fatores, entre eles a taxa de juros.

Ora, parece-me importante, no que diz respeito à volatilidade 
cambial, primeiro, como eu disse anteriormente, o fato de que 
o horizonte de convergência do regime de metas é muito curto 
implica uma elevada volatilidade da taxa de juros e, na minha 
avaliação, consequentemente, uma elevada volatilidade da taxa 
de câmbio.

Outro aspecto importante que tem sido evidenciado em al-
guns trabalhos empíricos é que a demanda agregada no Brasil é 
pouco sensível às variações na taxa de juros, o que significa dizer 
que para o Banco Central, por exemplo, fazer com que a inflação 
convirja para a sua meta é preciso elevar significativamente a 
taxa de juros, dada a baixa sensibilidade da demanda.

Por fim, um outro aspecto importante está relacionado cer-
tamente à pouca profundidade dos mercados financeiros brasi-
leiros. Como sugestões, só para provocar o debate, o que me pa-
receria interessante, como aprimoramento do regime de metas, 
talvez, seja pensar na ampliação do horizonte de convergência 
da inflação. 

Um outro aspecto importante, e que já tem sido executado 
pelo Governo brasileiro, é pensar em controles de capitais rela-
cionados ao controle de entrada, seja por IOF, seja por quotas, 
as experiências latino-americanas. Em particular a experiência 
chilena pode ser uma experiência interessante para se pensar e 
para se discutir. 

Por outro lado, existem alguns elementos do ponto de vista 
da demanda que também deveriam ser pensados do ponto de 
vista da política econômica, de modo a compensar a enorme 
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entrada de recursos que a economia brasileira apresenta. Uma 
política de investimento brasileiro no exterior mais ativa, para 
pressionar a demanda por divisas, uma política de incentivos 
à importação de bens de capital, cujos impactos seriam, a cur-
to prazo, na demanda por divisas, compensando a entrada de 
recursos, seja pela conta corrente, seja pela conta financeira do 
balanço de pagamentos, e impactos que poderíamos chamar de 
longo prazo. 

No caso do investimento brasileiro no exterior, isso teria um 
impacto positivo, ao longo do tempo, na conta de serviços e renda, 
uma conta historicamente deficitária no Brasil, e uma política de 
importação de bens de capital e tecnologia teria impactos muito 
positivos no crescimento de longo prazo da economia brasileira.

Agradeço a oportunidade.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 

ao Sr. Cláudio Amitrano, do Ipea, a exposição.
Passamos a palavra ao Sr. Aldo Luiz Mendes, Diretor de Políti-

ca Monetária do Banco Central.
O SR. ALDO LUIZ MENDES – Obrigado, Deputado. Boa 

tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. 
Tentando me ater ao tema que trouxemos para discutir aqui 

hoje, vou falar um pouco sobre atividade, inflação, juros, câm-
bios, setor externo e traçar algumas conclusões. O meu enfoque 
é um pouco mais conjuntural do que o dos meus antecessores. 

Quero começar olhando alguns dados da atividade econômi-
ca recente. Começando pelos dados do comércio varejista, per-
cebemos que, desde fevereiro de 2008, o comércio vem numa 
tendência de crescimento e com uma expansão bem acentuada 
aqui já desde o último trimestre do ano passado, um crescimen-
to de 12,3% em termos anuais e mais 1,6% entre fevereiro e ja-
neiro deste ano.

Quando mudamos a estatística para o comércio ampliado, in-
cluindo automóveis e materiais de construção, a mesma tendên-
cia de crescimento é observada, um pouco mais volátil, principal-
mente por conta dos movimentos de redução de IPI – em setembro, 
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pelo menos, houve aquele na redução dos automóveis –  
mas, de alguma forma, a tendência de crescimento acelerado é 
bem clara: mais de 13% no anual, de fevereiro a fevereiro.

Quando olhamos para o emprego, também a situação é bas-
tante positiva no mercado de emprego, com a criação de mais 
de 650 mil empregos formais, em termos líquidos, entre contra-
tações e demissões. No primeiro trimestre de 2010, houve um 
recorde para esse período, na comparação com toda a série histó-
rica desse indicador. Esta barra verde mostra que este ano “tende- 
se a repetir” um bom ano em relação ao mercado de trabalho, 
como foi 2008, ao contrário de 2009. Vejam a barra azul, quando 
ainda estávamos sob os impactos da crise financeira de 2008.

Rendimento médio e massa salarial também apresenta cresci-
mento expressivo. Isso percebemos na série um pouco mais lon-
ga, começando em 2004. Desde o final do ano passado e início 
de 2010, tanto a massa salarial quanto o rendimento crescem 
com uma tendência de aceleração. 

Quando olhamos os outros componentes da demanda agre-
gada, tanto o consumo das famílias quanto o investimento, tam-
bém há uma tendência crescente ao longo da série. Aqui, claro, 
o vale, determinado pela crise de 2008, mas a rápida recuperação 
do investimento ao longo de 2009, já apontando um crescimen-
to forte em 2009 e início de 2010, tanto para o investimento 
quanto para o consumo das famílias.

A produção industrial também teve crescimento bastante ex-
pressivo. Hoje, foi divulgado o índice, parece-me de 19,7% no 
ano e 2,8% no mês. É um crescimento bastante significativo para 
a produção industrial brasileira. 

Aqui tenho dados de bens de capital. Para este mês, foi de 3%. 
Entre os componentes da produção industrial como um todo, a 
produção de capital se destacou, crescendo mais do que a produ-
ção de bens de consumo. Percebemos o crescimento dos bens de 
capital e da indústria como um todo. 

Aqui, o efeito da crise e, em seguida, a retomada. Vivemos um 
período bastante claro de retomada do crescimento industrial.

Formação bruta de capital fixo. Nossa projeção para 2010 é de 
15,7%, ainda longe daqueles 20% a que o Prof. Nakano se referiu. 
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O crescimento do PIB está sendo estimado em 5,8%, embora o 
mercado financeiro e as empresas em geral já trabalhem com 
algo acima de 6% e a pesquisa Focus fale em 6,6%. Portanto, é 
também uma expectativa de crescimento bastante favorável e 
positiva para o País ao longo de 2010.

Em resumo, esses rápidos dados da atividade econômica 
mostram uma atividade econômica em recuperação. Talvez um 
pouco mais do que isso: uma recuperação pós-crise, com o País 
já entrando num ciclo de expansão econômica. Os dados de 
mercado de trabalho são inequívocos, bem como os dados da 
produção industrial.

Vejamos um pouco o lado da inflação agora e da inflação à 
frente, trabalhando com expectativas para o IPCA 2010/2011. 
São os dados da pesquisa Focus, aquela pesquisa semanalmente 
publicada pelo Banco Central. Percebemos que os respondentes 
da pesquisa, há 15 semanas seguidas, vêm aumentando suas ex-
pectativas no que se refere à inflação de 2010. A expectativa para 
a inflação de 2010 já está em 5,42%. Era 5,41% até a semana an-
terior. Quando olhamos para 2011, os respondentes acham que 
a inflação será da ordem de 4,8%. Depois de ter passado, durante 
longo período estável e até mesmo com uma expectativa de in-
flação abaixo da meta, no último trimestre do ano passado e no 
início deste ano, começamos a perceber um descolamento muito 
forte da expectativa de inflação. 

E, então, poderíamos perguntar: até que ponto as expecta-
tivas não superavaliam a inflação futura? Na verdade, ao olhar 
um pouco para trás, percebemos que elas mais subavaliam do 
que superavaliam a inflação que está por vir, principalmente em 
períodos em que há alguma retomada do processo inflacionário, 
como, por exemplo, no início de 2008, quando a inflação voltou 
a acelerar. Medindo o erro entre o esperado e o ocorrido, a su-
bestimação aparece em vermelho e a superestimação aparece em 
azul. Então, olhando para trás, percebemos que os respondentes 
do Focus erram mais para menos do que para mais. Ou seja, eles 
tendem mais a subestimar do que superestimar a inflação futura, 
principalmente em momentos como 2008, quando havia uma 
retomada ou uma aceleração do processo inflacionário.
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Quando utilizamos outra métrica, que também é objeto da 
pesquisa Focus, o que será a inflação 12 meses à frente, a Fo-
cus aponta uma inflação de 4,72%. Portanto, menor do que o 
4,8% prevista para o ano cheio de 2011. Isso, implicitamente, 
me diz que, embora haja uma expectativa de inflação crescente, 
se aposta que medidas de política monetária poderão ser sufi-
cientemente bem-sucedidas do ponto de vista de manter a infla-
ção em 4,72% e até declinando um pouco, pela última pesquisa, 
tendendo a voltar para o centro da meta.

Estávamos olhando um pouco as expectativas, olhando a in-
flação à frente. Vejamos um pouco a inflação para trás, como foi 
o comportamento da inflação no primeiro trimestre de 2010 e 
comparar o ano de 2010 com os s precedentes. Se voltarmos no 
tempo até 2004, nenhum ano anterior teve um pico de inflação 
tão alto no primeiro trimestre quanto em 2010. Evidentemente, 
por trás do número de inflação de 2010, há muita coisa que po-
demos genericamente atribuir à demanda, como reajustes que 
ocorrem uma vez, são ocasionais, sazonais, temporários. Em todo 
início de ano existem pressões de preços de reajuste de escola, 
tributos, aumento de passagem de ônibus, mas há também aqui 
componentes de demanda, como vamos ver nos próximos slides.

Começamos, por exemplo, pela média móvel de três meses, 
quando anualizamos e dividimos os preços em preços livres e 
preços monitorados. Aqui está o índice cheio, o IPCA. Percebe-
mos os preços livres crescendo, no primeiro trimestre, de forma 
muito mais rápida. Inclusive, os monitorados contribuíram po-
sitivamente para a redução um pouco do índice como um todo, 
mas os livres crescem bastante, o que, de alguma forma, é sinô-
nimo de alguma pressão de demanda.

Nós dividimos os bens que compõem o índice em não comer-
cializáveis e comercializáveis. Os comercializáveis são aqueles 
em que, através de importações, por exemplo, podem ter a ofer-
ta aumentada. Os não comercializáveis não são passíveis de im-
portação. São basicamente os serviços, como serviços pessoais. É 
praticamente impossível importar um serviço pessoal. Portanto, 
o impacto dele na inflação é muito maior do que os comerciali-
záveis. Contudo, é importante perceber que ambos crescem. O 



ação
 parlam

en
tar

95
Comissão de Finanças e Tributação

índice final fica no meio do caminho entre ambos, mas há um 
impacto maior dos não comercializáveis, como era esperado. De 
qualquer forma, ambos crescem. Então, há algum sintoma de 
inflação de demanda no primeiro trimestre de 2010.

Também podemos decompor o índice cheio pelo seu núcleo. 
O núcleo é a tentativa de tirarmos do índice cheio aquilo que é 
sazonal, aquilo que ocorre uma única vez, aquilo para o que se 
tem uma explicação clara, como aumento da mensalidades esco-
lares, aumento de preço de ônibus, enfim. Em qualquer uma das 
metodologias de núcleo, sejam médias aparadas, sejam núcleos 
suavizados etc., percebemos que o núcleo da inflação, no primei-
ro trimestre, estava crescendo. 

Para mim, de todos os gráficos, esse talvez ateste melhor que 
há um componente de inflação de demanda, sim, no índice de 
inflação do primeiro trimestre de 2010. Por mais que tenhamos 
tido a questão sazonal, conhecida e já esperada, há também, no 
comportamento desses núcleos, a indicação de um componente 
inflacionário que esteve atuando no primeiro trimestre de 2010. 

Então, vimos, num primeiro momento, alguns indicadores 
que mostram aquecimento da atividade econômica. Vimos, como 
consequência, que ocorre uma inflação de demanda no primeiro 
trimestre de 2010. Agora, vamos falar um pouco sobre juros. 

Quando pegamos uma série um pouco mais longa, de janeiro 
de 2003 até abril de 2010, percebemos que a tendência da Se-
lic tem sido declinante, muito embora esse comportamento seja 
um pouco cíclico. E esse comportamento pode ser explicado, na 
minha opinião, pelo próprio regime de metas. 

Na medida em que, em algum momento, acontece uma ante-
cipação inflacionária, a política monetária entra em cena, eleva a 
taxa de juros, consegue debelar a inflação e a taxa de juros volta 
a cair para patamar inferior àquele em que estava. Quer dizer, 
forma um novo vale, um novo piso. Surge uma nova pressão in-
flacionária, uma nova pressão de demanda, a taxa de juros sobe, 
corrige essa pressão e volta a se estabelecer num patamar infe-
rior. De tal sorte que, na tendência de longo prazo, ela tem sido 
declinante com os ajustes provocados pela política monetária, 
atrelada à política de metas da inflação em curso. 
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Esse quadro mostra a precificação que o mercado financeiro faz 
dos juros à frente. Olhamos os juros para trás, agora vamos olhar 
um pouco a expectativa de juros. Na posição de 29 de abril, o 
mercado futuro apontava essa curva, que são os diferentes prazos. 
Isso é o que o mercado futuro espera que sejam os juros daqui a 
86 dias e aqui é o que os respondentes da pesquisa Focus espe-
ram. Evidentemente, essa é uma diferença de prêmio de risco, 
uma vez que, na medida que quem está fazendo essas aplicações 
não possui informações suficientes para o futuro, não tem bola 
de cristal, exige um prêmio de risco para ficar posicionado num 
prazo mais longo, muito embora a expectativa de juros dos res-
pondentes da Focus fique entre 11% e 11,25% no período rele-
vante de até 480 a 500 dias à frente. 

Visto isso, quero transitar rapidamente um pouco sobre setor 
externo. Esse é um gráfico sobre exportações e importações. Per-
cebemos mais uma vez o efeito da crise e a retomada tanto de 
exportações quanto de importações, com superávit, nos últimos 
12 meses, de 20,8 bilhões de dólares, mas sabemos que esse su-
perávit vem declinando. 

Nesse quadro, plotei o CRB, um índice de preços médios de 
commodities, e os termos de troca das importações e exportações 
brasileiras. Há uma correlação razoavelmente alta entre ambos, 
o que mostra que commodities ainda explica, em boa medida, os 
termos de troca da balança comercial brasileira. 

Aqui há o déficit ou o saldo em transações correntes, numa 
expectativa de menos 2,5% do PIB para este ano, o que, traduzido 
em dólares, deve dar alguma coisa como 49 bilhões a 50 bilhões 
de dólares, que é a expectativa de déficit de transações correntes. 

Isso é um problema? Depende de como vamos financiar isso. 
Se conseguimos atrair investimentos diretos da ordem de 45 bi-
lhões, mais ou menos o que esperamos, e se a balança comercial 
fechar o ano acima dos 10 bilhões de dólares, o que mais ou 
menos se esperava – hoje, o próprio mercado aponta algo como 
15 bilhões a 18 bilhões, muito em razão do reajuste do preço do 
minério de ferro –, conseguiremos financiar esses 2,5 do PIB ou 
50 bilhões de dólares com algo como 45 bilhões de investimen-
tos estrangeiros diretos (nem estou falando em investimento em 



ação
 parlam

en
tar

97
Comissão de Finanças e Tributação

carteira, só em investimento direto) e uma revisão no saldo da 
balança comercial. O que está implícito nesse número é um sal-
do na balança comercial de 10 bilhões, mas ele pode chegar a 15 
bilhões ou 18 bilhões, de acordo com o comportamento do pre-
ço do minério de ferro. É um saldo significativo, menor do que 
o que tivemos no passado e numa situação bem diferente da que 
existia no final da década de 90, quando não tínhamos reservas 
internacionais. Diferentemente do que então ocorria, hoje o dé-
ficit é menor e a quantidade de reservas internacionais é bem 
maior, com perspectiva de ingresso de investimentos estrangei-
ros e mais balança comercial, o que é suficiente para financiar 
isso aqui sem sobressaltos. 

Quanto ao fluxo de investimento, vemos aqui o investimento 
em ações, renda fixa e renda variável. Coloquei também o cres-
cimento de investimento em ações, que é bastante expressivo. O 
investimento direto na produção está em azul. 

Em termos de renda fixa, temos o de curto prazo e o de longo 
prazo. É importante diferenciar isso, porque, em relação ao de 
longo prazo, há muita entrada de recursos, exatamente visan-
do aos títulos do Tesouro Nacional de longo prazo. Trata-se de 
aposta que o investidor estrangeiro faz na própria capacidade 
de o País honrar esses títulos lá na frente, na estabilidade da 
economia brasileira. Enfim, ele está fazendo uma aposta muito 
positiva na economia brasileira ao comprar títulos do Tesouro 
Nacional de longo prazo.

No que diz respeito ao de curto prazo, temos um capital mais 
volátil, mas, no de longo prazo, não. Também há a forma em 
ações. Quando uma empresa brasileira abre o capital e coloca 
ações para serem vendidas no exterior, o capital estrangeiro en-
tra aqui diretamente para financiar a produção. E isso ocorre 
mesmo no mercado secundário, pois sabemos que o mercado 
primário somente será efetivo se houver mercado secundário. 
Ninguém vai tomar posições no mercado primário se não puder 
depois, quando precisar de liquidez, vender as ações que adqui-
riu no mercado secundário. Então, é muito importante que haja 
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mercado secundário para dar a liquidez necessária ao mercado pri-
mário e, portanto, fazer com que as empresas brasileiras possam 
contar com capitais externos no processo de formação de capital.

Conforme já falei, nossa projeção para o investimento estran-
geiro direto é da ordem de 45 bilhões para o ano de 2010.

Com relação ao comportamento das reservas internacionais, 
vemos crescimento realmente expressivo, como já foi menciona-
do, desde meados da primeira década dos anos 2000. Atingimos, 
na época do pré-crise, no Pre-Lehman Brothers, 205 bilhões; 
houve pequena queda; retomamos o crescimento; e o nível das 
reservas internacionais do Brasil, em 30 de abril, era de 247 bi-
lhões de dólares.

O Brasil, desde 2006, deixou de ser devedor e passou a ser 
credor líquido em termos de moeda estrangeira. Temos mais re-
servas do que o País, no conjunto de dívida pública e dívida pri-
vada, deve em moeda estrangeira.

Aqui vemos um pouco a atuação, também mencionada, do 
Banco Central no mercado de câmbio. Na linha azul, vemos o 
fluxo de entrada de dólares; no segmento negativo, está a saí-
da de dólares. Os leilões do Bacen, de alguma maneira, acom-
panham esse fluxo. Esta tem sido a política de intervenção do 
Banco Central no mercado de câmbio: a tentativa é enxugar esse 
fluxo para impedir que, se excessivo, ele distorça a formação li-
vre de preço. A ideia retirar de circulação a liquidez indesejada 
ou exagerada no mercado de câmbio, mantendo-o sempre em 
funcionamento, de forma que a precificação e a formação de 
preço seja a menos destorcida possível, por excesso ou ausên-
cia de liquidez. Se houvesse o inverso, ou seja, fluxo negativo, 
evidentemente, o Banco Central poderia entrar na outra ponta, 
também com oferta. 

A ideia é fazer com que não haja nem excesso nem ausência 
de liquidez e que acompanhemos o fluxo cambial e a cotação do 
dólar. É muito difícil para fazer isso dia a dia. Não se consegue ter 
uma visão perfeita do fluxo naquele momento, mas, no médio 
prazo, busca-se correr atrás do fluxo. Busca-se também fazer uma 
intervenção diária, para que não haja especulação. “Hoje, o Banco 



ação
 parlam

en
tar

99
Comissão de Finanças e Tributação

Central entrou; ontem, o Banco Central não entrou. O que será que 
aconteceu? O que mudou?”

Então, procuramos manter uma atuação padrão. Todo dia esta-
mos presentes no mercado, de tal forma que vamos, no longo ou 
no médio, tentando buscar que haja um excesso ou ausência de 
liquidez no mercado de dólar, perturbando a formação de preços .

Aqui eu plotei o fluxo cambial e a cotação do dólar. 
A princípio, imaginaríamos que fluxos positivos e crescentes 

levariam a cotações declinantes. Quer dizer, o real se valorizaria 
diante do dólar. Acontece que os pontos resultantes disso dão 
uma massa meio disforme. Não se consegue tirar daqui nenhu-
ma tendência para nenhuma lado.

De qualquer maneira, percebemos que o fluxo cambial, no dia 
a dia, não tem correlação com a cotação ou com a taxa de câmbio 
tão evidente como poderia parecer no primeiro momento. 

Aqui também temos a mesma conclusão, quando se olha o 
fluxo líquido das compras feitas pelo Banco Central, em verme-
lho, e a cotação do real versus o dólar. Percebam que há variabi-
lidade muito forte no fluxo que não necessariamente tem corre-
lação muito forte com a taxa de câmbio.

Então, o que estaria determinando a taxa de câmbio, se não 
há boa explicação para ela tendo como base o fluxo? Consegui-
mos uma boa explicação, por exemplo, quando comparamos a 
taxa de câmbio no Brasil com o índice médio de commodities. 

De alguma maneira, de alguns anos para cá, o real tornou-
se aquilo a que estamos chamando cada vez mais de moeda 
commodity. A economia se internacionalizou, globalizou. Então, 
hoje, os fluxos de capitais, de alguma maneira, comunicam-se 
através do globo. Existe sempre uma massa de recursos em busca 
de investimentos. Ora essa massa de recursos busca algo mais 
seguro e menos arriscado, portanto, de menor rentabilidade, ora 
essa massa de recursos tende a buscar investimentos de maior 
rentabilidade e, eventualmente, de maior risco. É isso que tem 
explicado a composição ou o comportamento de boa parte da 
taxa de câmbio no Brasil.

Sempre que o momento é de aversão ao risco, quando os in-
vestidores, de maneira geral, estão buscando um porto seguro, 
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corre-se para o dólar em escala global. E, então, moedas como o 
real e o dólar australiano deixam de ser demandadas. Quando se 
relaxa em relação ao risco global, o movimento é inverso, e os 
investidores, de maneira geral, abrem mão do dólar e vão buscar 
moedas commodities, como o dólar canadense ou o real brasileiro.

Então, a maior ou menor aversão ao risco internacional tem 
explicado, em boa medida, o comportamento da taxa de câmbio 
no Brasil e em outros países que têm situação muito semelhante 
à nossa. São economias que apresentam boa confiabilidade hoje 
para investimentos. Por isso, suas taxas de câmbio têm esse tipo 
de comportamento.

Para concluir, uma vez que o tempo está esgotado, podemos 
dizer que o Brasil, em anos recentes, conseguiu superar algumas 
vulnerabilidades e deu lugar ao crescimento econômico, como 
vimos na primeira fase. Esse crescimento tem sido balanceado 
na medida em que a inflação é mantida dentro da meta. Atribu-
ímos esse crescimento com inflação contida ao regime de metas, 
à responsabilidade fiscal, ao sistema financeiro sólido e ao equi-
líbrio no próprio setor externo. 

De fato, temos aqui o que o Prof. Nakano chamou de tripé: o 
regime de metas, o câmbio flutuante, a questão fiscal sob contro-
le. Adicionaria também a supervisão bancária bastante conserva-
dora. Comparado aos congêneres internacionais, eu diria que o 
Brasil está a frente em termos de supervisão bancária e financeira. 

Aqui vemos o regime de metas em ação – este gráfico também 
foi mostrado pelo Cláudio. Temos a inflação dentro da meta no 
período que vai de 2004 até aqui, bem como as expectativas para 
2011. Como mencionei, estamos, neste momento, descolando 
do centro da meta, com expectativa de crescimento de inflação.

Em termos de desemprego, o Brasil tem hoje uma das melho-
res performances do mundo. Este gráfico mostra bem isso: a taxa 
de desemprego é de apenas 7,4%. Comparada com a de qualquer 
um desses países, demonstra que o Brasil apresenta taxa de de-
semprego extremamente baixa. 

Temos também melhor distribuição de renda. Este gráfico é 
bastante contundente ao mostrar a migração das classes D e E 



ação
 parlam

en
tar

101
Comissão de Finanças e Tributação

para a classe C. Mais ou menos 30 milhões de pessoas deixaram 
as classes D e E e migraram para a classe C.

O Índice de Gini, que mede a concentração de renda, mostra 
redução desde o início dos anos 2000, o que também significa 
menor concentração de renda. Quanto menor esse índice, me-
nos concentrada seria a distribuição de renda

Por fim, comparando o risco que se atribui ao Brasil, compara-
do a alguns outros países como Itália, Espanha, Portugal e Grécia, 
que hoje estão um pouco mais na moda, percebe-se que o Risco 
Brasil, medido pelo CDS (Credit Default Swap), como alguém já 
mencionou, é muito melhor do que o desses países europeus.

Taxa de juros declinante. Aqui a Taxa de Swap, 360 dias. Este 
gráfico revela um pouco daquilo que já mostramos: taxa de juros 
com tendência declinante, mas com ajustes dados pela política 
de metas. 

E, por fim, a projeção que fazemos do crescimento do PIB no 
mundo. Entre países desenvolvidos e emergentes, os emergentes 
deverão crescer bem acima dos países desenvolvidos em 2011. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 

ao Sr. Aldo Luiz Mendes a exposição e, de imediato, passamos a 
palavra ao Sr. Nelson Barbosa Filho, Secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda. 

O SR. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO – Boa tarde 
a todos. 

Agradeço também o convite da Comissão de Finanças para 
falar sobre política cambial. Vou tentar ser breve, porque muito 
do que aqui foi falado estava na minha apresentação. E, ademais, 
como os senhores podem perceber, estou com um resfriado mui-
to forte. Minha voz não vai durar muito tempo. 

Vou falar sobre tópicos basicamente: defender a política de 
câmbio flutuante do Governo; comentar a relação entre a taxa 
de câmbio real e o crescimento; discorrer sobre os principais de-
terminantes da taxa de câmbio nominal e o papel do câmbio no 
arcabouço geral de política macroeconômica.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Friso novamente que o câmbio flutuante é parte fundamen-
tal da estrutura de política macroeconômica que hoje adotamos: 
metas de inflação, metas fiscais e câmbio flutuante. Para que as 
outras partes da política macroeconômica funcionem é preciso 
que tenhamos o câmbio flutuante. 

Qual a principal vantagem do regime de câmbio flutuante? 
Ele promove um ajuste rápido do balanço de pagamentos em 
face de choques, sejam domésticos, sejam internacionais; evita a 
acumulação de grandes desequilíbrios e faz com que a economia 
se adapte mais rapidamente. 

Qual é o principal desafio? Com o câmbio flutuante, nossa 
taxa de câmbio é determinada em maior parte por movimento 
de capitais no mundo, não só no Brasil. Isso pode fazer com que 
a taxa de câmbio real fique, durante um longo período, ou muito 
depreciada ou muito apreciada – um período longo o suficiente 
para ter impacto sobre o lado real da economia.

Acabamos de ver recentemente, com a crise nos Estados Uni-
dos, como o mercado financeiro pode produzir um desvio no 
preço de um ativo – no caso deles, imóveis – por um longo perí-
odo de tempo e, com isso, gerar consequências para a economia 
real. No caso do Brasil, o principal ativo, o sujeito a esses movi-
mentos especulativos, é a taxa de câmbio. Então, o câmbio flu-
tuante tem um grande desafio: tentar diminuir essas influências 
especulativas, tentar diminuir o impacto que esses movimentos 
não sustentáveis possam ter sobre a economia real.

Onde estamos? Taxa de câmbio real efetiva. É uma taxa de câm-
bio real ajustada pela diferença pela diferença de preços lá fora e 
aqui dentro. Não é só contra uma moeda, mas contra todas elas. 
Todas as moedas dos principais parceiros comerciais do Brasil.

Sempre que vamos discutir câmbio é bom ver onde estávamos. 
Aqui, pegamos a série desde o início, em 1988. Temos aqui o 
período da inflação alta, Plano Real, crise do Plano Real, crise da 
Argentina, eleição de 2002 – e vem um movimento de aprecia-
ção. Crise de 2008, agora, novamente com apreciação. Essa linha 
vermelha aqui é o ponto de referência da série, junho de 1994, 
que é, mais ou menos, a média da nossa taxa de câmbio real. 



ação
 parlam

en
tar

103
Comissão de Finanças e Tributação

O que eu vou frisar mais à frente é que a avaliação se uma 
apreciação da taxa de câmbio é boa ou ruim depende de onde se 
está partindo: se se está partindo da avaliação de uma taxa muito 
depreciada ou se se está apreciando uma taxa apreciada. Isso faz 
toda diferença. 

O Aldo falou – acho que o Cláudio também – sobre déficit em 
conta corrente. Neste ano, há uma preocupação com o aumen-
to do déficit em conta corrente no Brasil. A previsão do Banco 
Central – o Aldo apresentou – é de 2,5% do PIB. Há até certa 
discussão se isso não poderia causar um problema para o Brasil 
nos próximos anos. 

Em primeiro lugar – o Aldo já demonstrou e só vou confirmar 
–, o déficit projetado para este ano é perfeitamente financiável. 
Segundo, o déficit é de 2,5% do PIB. Quanto ele estava aqui? Na 
casa de 4% do PIB. Estamos com a economia crescendo algo en-
tre 5,5% e 6,5%, uma economia com inflação sob controle, uma 
economia com a situação fiscal equilibrada e um déficit de conta 
corrente de 2,5% do PIB. Comparando esse déficit com o que 
tínhamos em períodos em que a economia não crescia tanto, é 
um déficit até modesto. Então, esse déficit é financiável, o que 
não quer dizer que o Governo não se importa com ele. Obvia-
mente, o Governo se importa com o déficit em conta corrente e 
não quer que aumente muito, mas ele está em um nível que não 
é considerado crítico para este ano.

Um dos principais motivos do aumento do déficit em conta 
corrente nos últimos anos é a internacionalização da econo-
mia brasileira. Está ocorrendo muito investimento externo no 
Brasil. Esse investimento, quando entra em nosso País, compra 
reais, tende a apreciar o câmbio, e se traduz também num au-
mento de remessas para o exterior. Se pegarmos a conta de ren-
da líquida enviada ao exterior, isto é, o que pagamos de renda 
de capital, veremos que ela se divide, basicamente, entre juros 
e lucros e dividendos. 

Houve uma mudança estrutural no Brasil nos últimos anos. 
Em 2001, o grosso da renda líquida enviada ao exterior era juros; 
hoje, a maior parte é lucros e dividendos. Então, houve uma 
mudança. Hoje, em termos de renda líquida enviada ao exterior, 
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pagamos mais na forma de lucros e dividendos do que de juros. 
Por que isso é uma melhora? Quando vem uma crise, temos de 
pagar os juros, e esses juros normalmente estão fixados em dólar. 
Por exemplo, na crise do início dos anos 80, o Brasil chegou a 
mandar para o exterior 4% do PIB. O pagamento de juros não é 
influenciado pela economia doméstica. Então, se vem uma crise, 
temos de pagar aquilo de juros. Quando é lucros e dividendos, o 
que acontece? Quando a economia vai bem, há mais salários e 
mais lucros e dividendos. Quando a economia desacelera, os lu-
cros e dividendos diminuem. Então, essa conta reage ao desem-
penho da economia brasileira. Se, eventualmente, a economia 
desacelerar, a remessa de lucros e dividendos também desacelera. 
Então, temos mecanismos de ajuste mais automático e, por isso, 
a vulnerabilidade hoje é menor do que no passado.

Além disso, a remessa de lucros e dividendos é fortemente 
influenciada pela taxa de câmbio. Quando o câmbio aprecia, 
remete-se mais. Quando o câmbio deprecia, remete-se menos. E, 
aí, já se tem um ajuste. Por quê? Quando o câmbio aprecia, com 
100 reais, compram-se mais dólares. Quando o câmbio deprecia, 
com 100 reais, compram-se menos dólares. Também essa conta 
de lucros e dividendos se comporta de maneira inversa à dinâmi-
ca da taxa de câmbio, o que diminui a vulnerabilidade externa. 

Um último gráfico para falar sobre vulnerabilidade externa, 
dada a preocupação com o déficit de conta corrente que hoje 
há no Brasil – isso é para comparar o Brasil com ele mesmo. O 
que eu fiz aqui foi pegar três indicadores – dívida externa total, 
reservas internacionais e saldo em transações correntes em per-
centual do PIB – em cinco pontos da nossa história, quatro deles 
quando houve problemas no balanço de pagamentos. 

O primeiro ponto é 1974, após o primeiro choque do petró-
leo. Nossa dívida era de 18% do PIB; tínhamos 4 bilhões de reser-
vas e um déficit em conta corrente de 6,8% do PIB. Nessa época, 
70% das importações do Brasil eram petróleo. Uma economia 
altamente vulnerável. 

Em 1982, logo após o default do México, o ano que iniciou a 
crise da dívida nos anos 80, tínhamos uma dívida alta (31,5%), 
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quase nenhuma reserva (1,5%) do PIB e alto déficit em conta 
corrente (6%). 

Em fevereiro de 1987, quando o Brasil decretou a moratória 
de sua dívida externa, a dívida externa era alta (42,9%); as re-
servas internacionais eram baixas (2,6%); e o déficit em conta 
corrente era até baixo, mas, como acabei de dizer, naquela época 
não tínhamos reservas para pagar a dívida.

Em 1998, último ano do câmbio fixo, a dívida era 26,5%, mo-
derada 1; reservas internacionais, 5,3%, valor não muito alto, 
mas também não comparável com os anos 1980, e o déficit em 
conta corrente de 4%. 

Esses números em si não indicam uma situação problemática. 
O problema, naquela época, como todo mundo hoje sabe, era 
que o câmbio estava muito apreciado.

Hoje: dívida externa, 11,8% do PIB; reservas internacionais, 
13,9% – somos credores internacionais; temos mais reservas do 
que dívidas; e déficit em conta corrente, acumulado até março, 
12 meses, 1,8%. Previsão do Banco Central para este ano: 2,5% 
Ou seja, se houver problemas na economia mundial, o Brasil 
será afetado, como foi afetado no final de 2008, mas está numa 
situação muito menos vulnerável do que em outros episódios da 
sua história.

Por último, fala-se muito em déficit público e em déficit em 
conta corrente, só que há um outro número que deve ser inclu-
ído na conta. Se alguém tem um déficit, alguém tem um supe-
rávit; se alguém tem um ativo, alguém tem um passivo. A soma 
dos déficits e dos superávits de todos os agentes da economia 
deve ser zero. O déficit externo é o déficit de todo o Brasil com 
o resto do mundo; o déficit público é o déficit de um agente, o 
setor público, com o resto da economia. Falta o quê? Falta o su-
perávit financeiro do setor privado.

Este gráfico mostra a evolução das necessidades de finan-
ciamento dos déficits dos três setores que compõem qualquer 
economia: público, privado, externo. Em verde, é o público. O 
déficit público vem caindo. Há depreciação cambial, ele cai. Por 
conta da apreciação cambial, ele sobe, e agora já voltou a cair.
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O déficit em conta corrente, saldo em conta corrente, superá-
vit em conta corrente. A contrapartida desses é o vermelho, é o 
déficit financeiro do setor privado. Nesse caso, ele está negativo. 
Quer dizer, o setor privado tem superávit. Nosso déficit está mais 
ou menos estável. A contrapartida do ajuste no déficit público é 
um sinal contrário no setor privado. O aumento e a redução do 
déficit público tem como contrapartida o aumento e a redução 
do superávit do setor privado. Isso aconteceu no Brasil e no resto 
do mundo. Em momento de crise, em que o mercado entra em 
crise e a demanda privada cai, o setor público entra como estabi-
lizador automático, sustentando a economia. E, no Brasil, os nú-
meros mostram que o impacto da elevação e, agora, da redução 
do déficit público é um movimento em sinal contrário no setor 
privado, nas empresas e nas famílias brasileiras. Não é o déficit 
público que está gerando o déficit em conta corrente.

Segundo ponto: taxa de câmbio real, crescimento e desenvol-
vimento. Taxa de câmbio real, demanda agregada no curto prazo. 
Como quase tudo na economia, se alguém perguntar qual é o 
impacto da taxa de câmbio, a resposta será depende. De um lado 
e de outro, há vários impactos. O que sabemos ? Quando o câm-
bio aprecia, há dois efeitos claros. Primeiro, aumenta o poder de 
compra da população, os salários reais aumentam, aumentam os 
lucros das empresas, baixa o custo da dívida, aumenta o consu-
mo e investimentos de curto prazo. Isso aconteceu em 1986, em 
1994, a em 2003, a em 2006 e 2007 e está acontecendo neste ano.

Mas há também o impacto negativo. Quando aumenta a taxa 
de câmbio, compromete o quê? A competitividade das nossas 
exportações – as nossas exportações se reduzem e aumentam as 
importações. Há duas forças, uma empurrando para cima, outra 
para baixo. O que prevalece? No Brasil, a história recente mostra 
que, no curto prazo, quando o câmbio aprecia, é expansionista. 
O crescimento do consumo e do investimento mais do que com-
pensa a desaceleração do crescimento das exportações.

E no longo prazo? A taxa de câmbio é um dos preços-chave da 
economia. Preço-chave é o quê? É um preço que influencia a de-
cisão de todos os agentes, como o preço de combustível, o salário 
real, a taxa de juros. Ele influencia o desenvolvimento da econo-
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mia também no longo prazo. Nesse caso, há duas influências cla-
ríssimas. Quando há uma apreciação cambial, o que ela faz? Ela 
barateia as importações e os insumos importados. Então, temos 
acesso aos bens produzidos no resto do mundo a um preço mais 
baixo. Isso beneficia nossas empresas, beneficia a competitividade 
das nossas empresas. Pode-se comprar máquinas mais baratas, 
pode-se comprar insumos mais baratos do resto do mundo.

Porém, há também o impacto negativo. Ela comprime a mar-
gem de lucro no setor que produz bens sujeitos à concorrência in-
ternacional. E, geralmente, são esses setores que apresentam a taxa 
de crescimento da produtividade mais rápida. Então, que efeito 
que vai predominar? O efeito positivo: quando o câmbio aprecia, 
podemos comprar bens de capital mais baratos, mais modernos, 
mas a margem de lucro é menor. O que adianta poder comprar 
uma coisa mais barato se não há dinheiro para comprá-la?

Qual é o impacto? Depende das condições iniciais, depende 
de onde se está partindo. Se se estiver partindo da apreciação de 
um câmbio muito elevado, tem-se uma margem de lucro grande. 
Se pode suportar uma redução da margem de lucro e se beneficiar 
da apreciação cambial; se está apreciando numa taxa de câmbio 
já muito baixa, sua margem de lucro já está no mínimo possível. 
Mesmo que o bem fique mais barato, não se vai comprá-lo por-
que não tem perspectiva de lucro para financiar o investimento.

Os estudos realizados no Ministério da Fazenda demonstram 
que no Brasil há uma relação desse tipo. Vou traduzir em palavras 
o que isso quer dizer. Isto aqui é crescimento e taxa de câmbio real. 
Quanto maior a taxa de câmbio real, mais depreciada é a moeda. 
Quando se vai apreciando, movendo assim, numa taxa de câmbio 
muito depreciada, o impacto tende a ser mais positivo do que 
negativo; melhora o crescimento. Brasil 2003: a taxa de câmbio 
estava muito alta. Quando apreciou, ela beneficiou o crescimento.

Porém, há uma hora em que a taxa de câmbio chega a um 
nível em que está muito baixa. Se ela apreciar de novo, vai causar 
mais impactos negativos do que positivos sobre o crescimento. E 
aí há o movimento contrário.

Normalmente, no Brasil o debate fica numa posição muito 
Fla-Flu: apreciar é bom, apreciar é ruim. Depende de onde ela 
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está: se for apreciar de uma taxa muito alta, se for apreciar de 
uma taxa muito baixa. Se estiver aqui e apreciar, melhora o cres-
cimento; se estiver aqui e apreciar, piora o crescimento.

Havendo essa relação, vamos ver o que determina a taxa de 
câmbio no Brasil, e aqui vou repetir um pouco o que disseram 
o Cláudio e o Aldo. A determinação da taxa de câmbio é um 
tema infindável na economia. Debate-se sobre isso há mais de 
150 anos. Em linhas gerais, há duas teorias. Uma teoria explica a 
taxa de câmbio de acordo com o comércio, com o preço de bens, 
chamada de paridade do poder de compra; outra explica a taxa 
de câmbio como o preço de um ativo financeiro, a hipótese da 
paridade da taxa de juros. Na prática, no Brasil e na maior parte 
do mundo em que há conta de capital aberto, a taxa de câmbio 
é determinada eminentemente por fatores financeiros no curto 
prazo. Se essa taxa determinada por fatores financeiros não for 
sustentável, há um ajuste mais à frente.

No caso do Brasil, a nossa taxa de câmbio depende muito 
mais de fatores internacionais – preço de commodities, grau de 
aversão ao risco no resto do mundo, taxa de juros lá fora e taxa 
de juros aqui dentro. Vou dar um exemplo. Hoje, houve uma de-
terioração das expectativas internacionais por conta de eventos 
na Europa e a nossa taxa de câmbio subiu. Ou seja, ela responde 
mais à dinâmica do mercado financeiro, principalmente do mer-
cado de derivativos, não envolvendo fluxo, como o Aldo mos-
trou. Não há correlação entre fluxo e taxa de câmbio; é muito 
mais derivativo.

E a política fiscal é, sim, um dos determinantes da taxa de 
câmbio, mas não é o principal, até porque a política fiscal bra-
sileira tem sido mais ou menos estável, tem seguido a mesma 
linha, nos últimos quatro anos. Nesses quatro anos, a taxa foi 
lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima de novo. Então, não 
se pode explicar uma coisa que flutua muito com uma coisa que 
tem tendência relativamente estável.

Trata-se do gráfico que o Aldo apresentou, só que numa escala 
inversa. Em azul é a taxa de câmbio real-dólar; em vermelho, o 
índice CRB de commodities. Há uma correlação muito forte entre 
preço de commodities e o valor do real. Quando sobe o preço de 
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commodities, a nossa taxa de câmbio cai. Mas isso é recente, de 
2006 para cá. Antes de 2006, não havia essa correlação. A partir 
de 2006, um é quase o espelho do outro.

De onde vem essa correlação? As principais empresas da nossa 
bolsa, Vale e Petrobras, são produtoras de commodities. Quando o 
preço das commodities aumenta, valoriza a Vale e a Petrobras, atrai 
dinheiro para o mercado brasileiro. Esse é um canal de transmissão.

Qual é o outro possível? Quando aumenta o preço de commodities, 
aumenta a inflação. O Banco Central sobe os juros para “contrar-
restar” essa tendência de inflação e tende a apreciar o câmbio. 

Também há um mecanismo via taxa de juros. Qual o papel 
dessa taxa de juros nessa determinação? 

Este gráfico é ara mostrar que em economia algumas coisas 
funcionam. Esta linha azul, escondida debaixo das outras, é a 
taxa de câmbio presente, a que chamamos de taxa de câmbio 
spot. A linha marrom é a que seria a taxa de câmbio de acordo 
com a hipótese de arbitragem de taxa de juros. A taxa de câm-
bio necessária para fazer com que o rendimento da aplicação no 
Brasil fosse igual ao lá fora, em investimentos de mesmo risco, é 
o que chamamos de arbitragem de taxa de juros. Isto é, ao aplicar 
meu dinheiro nos Estados Unidos, vou ganhar em dólar tanto; ao 
aplicar no Brasil, vou ganhar em reais tanto. Ele ajusta pela varia-
ção taxa e câmbio. Isso mostra que nossa taxa de câmbio nomi-
nal é basicamente determinada pela arbitragem de taxa de juros. 
Logo, quando há aumento da taxa de juros no Brasil, há pressão 
para apreciar o real. No entanto, estudos indicam que não é sig-
nificativo; o mais significativo são as condições internacionais. 

Nossa taxa reage mais quando há mudança no prêmio de 
aversão de risco lá fora, quando há mudanças nos preços de 
commodities.

O último ponto da minha apresentação: dado que se a taxa de 
câmbio se apreciar demais pode prejudicar o crescimento, o que 
o Governo deve fazer?

No Brasil, há muito tempo ficou claro que a prioridade é a 
meta de inflação. Não temos meta cambial: temos meta de in-
flação. Nossa prioridade é controlar a inflação, porque eventual 
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aumento da inflação tem impactos mais nocivos sobre a econo-
mia a longo prazo que eventual apreciação ou depreciação da 
taxa de câmbio.

Por quê? Supõe-se que, se se vai depreciar o câmbio por mo-
tivos de competitividade, isso aumenta a inflação. Pela nossa 
história, sabemos que se a inflação ficar alta por um tempo mui-
to longo ela se torna instável, começa a promover indexação, 
começa a ficar rígida para baixo. É uma estratégia muito arrisca-
da. Por isso, a prioridade da política monetária é o controle da 
inflação, não uma meta cambial. 

Além disso, existem outros instrumentos para influenciar a 
competitividade no País: a política fiscal. Nos últimos anos, ado-
tamos uma série de desonerações que melhoraram a margem de 
lucro no setor privado. Indiretamente, era como se tivesse mexi-
do na taxa de câmbio. Existem em curso projetos de infraestrutu-
ra que têm por objetivo melhorar o Custo Brasil, reduzir o custo 
de logística em nosso País. Há, portanto, outros instrumentos 
que podem atenuar os efeitos de uma apreciação cambial.

E, por fim, taxas de câmbio flutuantes evitam o acúmulo de 
grandes desequilíbrios externos e facilitam o ajuste a choques 
externos e internos. Vimos, nos anos 90, que uma taxa de câm-
bio fixa pode produzir um déficit muito grande. E, na hora em 
que se vai fazer o ajuste, ele é muito doloroso para a economia. 
Com a taxa de câmbio flutuante, o ajuste é mais rápido e com 
menos custo em termos de produto, em termos de inflação.

Qual é, então, a política cambial? Qual a solução que emergiu 
como a melhor política para o Brasil nos últimos anos? É uma 
política de meta de inflação com câmbio flutuante, porém com 
operações cambiais para reduzir a volatilidade. O Governo não 
tem meta em relação à taxa de câmbio, o que não quer dizer que 
não se importe com a taxa de câmbio. O Governo tenta evitar 
uma apreciação ou depreciação excessiva para diminuir a vulne-
rabilidade externa. 

Como ele faz isso? Operações cambiais sem compromisso 
com o valor específico da taxa de câmbio. O Aldo pilota as mesas 
do Banco Central, ele faz as intervenções no momento em que 
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acha necessário, mas o Governo não tem compromisso com um 
valor específico.

Isso dá uma resposta assimétrica na variação da taxa de câm-
bio. Quando o câmbio deprecia demais, responde-se como? Po-
de-se responder de duas formas: com aumento da taxa de juros 
e venda da reserva. Como não se emite dólar, está limitado na 
quantidade de reserva que pode vender, por isso apoia-se mais 
na política monetária. 

Quando a taxa aprecia, o que se faz? Pode baixar os juros ou 
comprar moeda. Só que para baixar os juros está-se limitando 
o quê? Tem-se a meta de inflação, apoia-se mais na compra de 
moeda. É uma resposta assimétrica que se tem revelado a melhor 
política para o Brasil nos últimos anos. 

Quando for necessário, medidas adicionais são adotadas para 
combater a flutuação excessiva. Tivemos a taxação de IOF para 
combater a inflação, mas é bom lembrar que num momento de 
depreciação mais aguda houve medidas extraordinárias como a 
venda, o empréstimo de reservas para o setor privado e as opera-
ções de swap quando se torna necessário.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradecemos 

ao Sr. Nelson Barbosa. 
Terminada a parte de exposição dos nossos convidados, pas-

saremos às intervenções, aos questionamentos e às perguntas 
dos Parlamentares.

Estão inscritos, pela ordem, os Deputados Alfredo Kaefer, Luiz 
Carlos Hauly, Guilherme Campos e, agora, o Deputado Félix 
Mendonça.

Peço aos demais Deputados que quiserem fazer uso da palavra 
que se inscrevam.

Depois partiremos para as perguntas das pessoas que nos 
honram com a presença. Temos até o presente momento duas 
perguntas. 

Passo a palavra ao Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER – Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, expositores, primeiro, cumprimento o Presidente pelo 
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seminário que enriquece o nosso conhecimento. Cada vez mais, 
podemos aprofundar teses sobre o que é e o que poderia ser.

Particularmente, discordo da política de câmbio, dos juros e do 
processo tributário do Governo, por algumas razões. Vemos gráficos 
bonitos, explicações acadêmica e teórica. É tudo bonitinho e tal, 
mas sabemos que, na prática, muito disso não tem dado resultado 
como deveria. 

A política de câmbio com esse mecanismo flutuante – uso o 
que ouvi do Nakano, que poderia ser um flutuante administra-
do, mas não é – traz prejuízos enormes a nossa economia.Esta-
mos num mundo globalizado e lá fora a competição é acirrada, 
ao contrário de subsídios que muitos países têm, ou se não têm 
subsídios eles têm condições de competitividade muito melho-
res que as nossas. E nós, ao contrário, temos um antissubsídio, 
temos uma carga tributária final e intermediária altíssima, temos 
um transporte oneroso, uma infraestrutura cara. Se pegamos um 
câmbio desses, que aprecia a nossa moeda, ficamos totalmente 
fora da competitividade mundial. 

O Banco Central poderia usar mecanismos, nesse câmbio 
flutuante, mais agressivo. Deixa de usar ou usa muito pouco o 
mecanismo de dólar futuro. Já sugeri que poderíamos ter, por 
exemplo, adiantamentos de contratos de câmbio. Em vez de ser 
em moeda estrangeira poderia ser em reais. Há vários mecanis-
mos que poderíamos usar. Se o Banco Central fosse agressivo e 
quisesse fazer com que não tivéssemos a nossa moeda aprecia-
da poderia, mas sabemos que ele tem quase que nenhum outro 
instrumento de combate à inflação. Aí ele usa esse instrumento.

Sabemos que se o dólar estivesse hoje a dois reais, Hauly, cer-
tamente a commodity estaria mais alta, estaria impactando mais 
preço e teríamos inflação fora da meta, possivelmente. Quer di-
zer, o setor produtivo paga esse instrumento de combate à infla-
ção, praticamente o único que o Banco Central usa e não está em 
consonância com o Tesouro, com o Ministério da Fazenda, prin-
cipalmente o agronegócio, a agricultura. A prova está aí: estamos 
virando grandes exportadores de commodities e o nosso gráfico 
de produtos manufaturados cada vez é menor. Deveríamos fazer 
uma política fiscal mais apertada, redução de gastos de custeio, 
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uma porção de outros instrumentos nos quais poderíamos ter 
um dólar um pouco mais apreciado e sermos mais competitivos. 

De outro lado, temos uma política de juros nefasta. Qual o 
País do mundo que tem taxa de juros real igual a nossa? São 
pouquíssimos. Se não somos os únicos, quem sabe dois ou três 
outros países têm uma taxa real como temos. 

Hoje de manhã, ouvimos o Prof. Bresser-Pereira expondo so-
bre essa questão. Ele até disse: “Se sou o Banco Central, aumento 
a taxa de juros?” Provavelmente agora aumentaria, porque não 
há outro instrumento. Mas por que num momento de estabi-
lidade econômica, em que não havia impacto de inflação, em 
que na crise, por exemplo, os preços estavam estabilizados, não 
reduzimos dois ou três pontos a taxa de juros? Num momento 
em que precisássemos, poderíamos ou teríamos que levantá-la se 
não causasse tanto impacto. Então, os instrumentos são muito 
poucos e não há uma consonância.

Às vezes até digo que os técnicos que administram hoje a nossa 
economia, em vez de aprenderem o Plano Real, eles o decoraram. 
Decorar e aprender é diferente. Decorar é aquela tabuada de dois 
vezes dois são quatro etc.

O Plano Real não é mais o mesmo. Hoje não precisaríamos 
ter os mesmos instrumentos que usamos durante os primeiros 
oito anos do Plano Real. Poderiam ser diferentes. Mas não se 
aplica uma série de outros instrumentos, e somos extremamente 
penalizados por essa política de câmbio nefasta ao nosso setor 
produtivo, não competitivo no exterior. A política de juro pe-
naliza o setor produtivo. No momento em que a economia dá 
uma embalada, vem o Banco Central aumentando taxa de juros, 
impactando esse ciclo vicioso do cachorro correndo, querendo 
morder o rabo e não alcançando. Por quê? Porque vai aumentar 
mais a dívida pública, mais juros. 

Será que não poderíamos ter outros instrumentos, como por 
exemplo a redução de custos? Eu disse hoje de manhã isso. Olha 
o preço do combustível! O óleo diesel. Pega-se a economia como 
um todo, principalmente a agricultura, que é a alavanca inicial 
do nosso setor produtivo. 
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Quando o barril de petróleo estava em cento e poucos, o litro 
de óleo diesel era isso. Agora o dólar baixou, mas continua o mes-
mo valor. Poderíamos ter impactos menores, tentar segurar a in-
flação por meio de redução de custo, de redução de gasto público, 
redução de energia de óleo diesel dos principais insumos, e aí não 
precisaríamos usar instrumentos da taxa de juros.

Somado a isso, Deputado Félix Mendonça, temos uma das 
maiores cargas tributárias do planeta, chegando a 36% e 37% do 
nosso PIB, mais a taxa de juros e mais o déficit público é 50% do 
nosso PIB.

É preciso realmente rever, é preciso modificar a política. Não 
é possível! Tem que haver outra forma para conciliarmos. Outros 
países conseguem fazer isso, e nós não. Deu qualquer mexida no 
movimento da inflação, lá vem Taxa Selic e vai aumentar mais 
até o fim do ano. Juro alto, câmbio real valorizado e castigando 
a nossa produção, o nosso setor produtivo e pagando quem? O 
emprego é um sagrado direito que todo cidadão deveria ter. Se 
tivéssemos mais massa salarial e mais emprego, haveria menos 
ação do Estado, principalmente na saúde.

Não farei nenhuma pergunta, apenas o meu comentário para 
nossa reflexão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Vamos pro-
ceder da seguinte forma: os Parlamentares farão as ponderações. 
Se alguém tiver uma pergunta direta a algum dos expositores, 
pode nominá-la. Depois, faremos as perguntas por escrito. Em 
seguida, os expositores farão as considerações finais.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Pois não, 

Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Eu sugeriria que 

fosse respondida, porque às vezes a resposta dada a um dos bate-
dores já atende ao outro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Eu temo, 
Deputado Félix Mendonça, que dessa forma nosso seminário se 
alongue além do esperado. 
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O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Ao contrário. 
Acho que com isso se eliminam algumas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Mas aí V.Exa. 
também coloca sua pergunta...

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – É. V.Exa. pode 
fazer. Concordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Pode ser, 
Deputado Félix? Obrigado.

Passo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presiden-

te, Pepe Vargas, ilustres convidados deste seminário, Sras. e Srs. 
Parlamentares, sem dúvida alguma, o Brasil atravessou a crise 
do ano passado e volta a um regime de normalidade aparente. 
O que temos visto é que a crise mundial não acabou, e o Go-
verno do Brasil, do Presidente Lula, tem lidado como se a crise 
estivesse debelada.

Vejo a questão da Grécia, que acabou criando um tumulto 
na economia mundial, avaliada melhor do que o Brasil pelas 
agências, e acabou produzindo esse efeito todo. O déficit pú-
blico da Grécia no ano passado foi 13% do PIB. Então, estou 
vendo o Brasil, que mantém resistentemente um déficit públi-
co de 3% ao ano, e este ano há uma previsão do saldo de conta 
corrente negativo de 2,53%, conforme o gráfico mostrado pelo 
Sr. Nelson Barbosa. 

Então, em 2008 foi de 1,72% negativo; em 2009, de 1,54% e 
previsão para este ano de 2,54% e quatro e tantos por cento do 
PIB de saldo negativo em conta corrente.

Para mim, as medidas ainda são muito tímidas e acabam sem-
pre sendo tomadas na parte que é mais fácil: aumento da taxa de 
juros, que vai fazer com que o câmbio continue desvalorizando 
o dólar e, consequentemente, aumentando a importação e o dé-
ficit do balanço de pagamentos e da balança comercial, que tem 
resistido bravamente, por conta daquele que está lá embaixo na 
economia real, no interior do Brasil, que é o que está pagando 
o pato, que está pagando a conta deste País que arrecada quase 
36% do PIB, que permite que, só no Governo do Presidente Lula, 
tivesse remetido 700 bilhões de reais para o exterior, em juros, 
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dividendos e lucros, que pagou, durante 8 anos, 1 trilhão e 200 
bilhões de juros da sua dívida e vem gastando 90 bilhões por ano 
a mais do que arrecada. Esse é o quadro. 

Nós temos 6 milhões de propriedades rurais no Brasil – gran-
de parte da população brasileira ainda depende do campo – e, 
por dois anos seguidos, elas não têm lucro. Mais de 90% têm 
prejuízo. Fico bastante preocupado, porque o Governo não tem 
nenhuma política para o produtor rural brasileiro, que sustenta 
e alimenta 200 milhões de brasileiros, exporta, sustenta a balan-
ça comercial e acaba sustentando grande parte do balanço de 
pagamento. 

E, com o dinheiro do agricultor brasileiro, estão lá, em Nova 
York, 247 bilhões de reais, aplicados a 0,25 ao ano, enquanto o 
nosso produtor rural está aqui, endividado, pagando uma taxa 
de juros muito maior. 

Eu quero dizer bem claramente, prestem bem atenção as pes-
soas que são do eixo Rio – São Paulo, que não entendem do 
Brasil real, que é o Brasil agrícola, que gera o agronegócio, que 
é o que existe de real no País: estão matando a galinha dos ovos 
de ouro do País. Aí, dizem: “Os Estados Unidos e a Europa dão sub-
sídios. Nós brigamos contra eles na OMC, ganhamos recentemente o 
painel do algodão”. 

Só que aqui dentro a questão da agricultura é dramática. Não 
há dinheiro circulando no interior do Brasil, a não ser o dinheiro 
de novas dívidas, quando o Banco do Brasil se dispõe a emprestar, 
porque cada vez mais o banco está fechando as portas. Virou um 
banco comercial, agora um banco mundial, está comprando ban-
cos, mas desvirtuando totalmente o seu papel, que é da produção. 

Caixa Econômica Federal é o banco social, que recebe o Fundo 
de Garantia, paga o aposentado, financia a casa popular, a água, 
o esgoto, a infraestrutura. E o Banco do Brasil, que tem controle 
estatal, que deveria apoiar o agricultor, hoje está se transforman-
do num algoz do produtor rural brasileiro. 

Está ocorrendo um desvirtuamento. Não tem nada que com-
prar banco na Argentina. Não tem nada! Nada! Não tinha nada 
que a Caixa Econômica Federal comprar banco do Sílvio Santos, 
comprar a Votorantim. Tem é que apoiar o agricultor, porque 
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nós pagamos a conta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal. O Governo e o povo do Brasil pagam as contas com o 
saneamento que fizemos desses bancos. Na mesma linha em que 
fizemos o Proer dos bancos privados, fizemos dos bancos públi-
cos, para poder funcionar para a produção brasileira. 

Mas não! O BNDES só financia grandes empresas. Agora vai 
querer financiar o Paraguai para poder mandar um “linhão” para 
fazer uma indústria de cimento para concorrer com o Brasil. O 
Presidente Fernando Lugo quer esse “linhão” no Paraguai para 
levar energia para uma cimenteira para poder ocupar o espaço. 
Tudo bem. Acho que tem todo o direito de fazê-lo, mas não com 
o nosso dinheiro. 

Para encerrar, uma pergunta ao Sr. Nakano e ao representante 
do Banco Central. Temos ações de muitas empresas brasileiras 
em Nova York. Nós permitimos isso e não tiramos o benefício 
do investidor estrangeiro e já era hora de tirar aquela redução do 
Imposto de Renda. Já podíamos tê-lo feito. Por que não podemos 
matar na dívida brasileira que é comprada a 9,5% – é o quan-
to pagamos –, e recebemos 0,25% em Nova York? Por que não 
pode ser um título cambial para que não houvesse prejuízo nessa 
contabilidade de mais de 30 bilhões/ano? O prejuízo da reserva 
cambial em Nova York é em torno de 30 bilhões/ano. Pergunto: 
é possível, técnica e legalmente, que essa reserva cambial brasi-
leira em Nova York possa ser aplicada em títulos brasileiros para 
não haver um déficit, um prejuízo para o Tesouro Nacional? 

No mais, preocupe-se com a questão da agricultura, na linha 
que o Deputado Alfredo Kaefer vinha falando. Eu só estou refor-
çando, porque não se enxerga o que está acontecendo e isso tem 
consequência nas cooperativas, as multinacionais acabam se ar-
ranjando, as empresas nacionais vão todas a pique, perdendo 
espaço e vendendo para as grandes empresas.

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – A JBS vai para o 

exterior, mas o problema das empresas brasileiras está aqui dentro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Passo a pala-

vra ao Deputado Félix Mendonça.
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O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, se-
nhores debatedores, Deputados, a economia é algo interessante. 
Subimos os juros, os impostos, o compulsório altíssimo, reservas 
de alto custo e, de repente, acontece a crise e nós gritávamos 
contra tudo isso. A crise chegou como um tsunami e o que ocor-
reu? Pudemos baixar os juros, direcioná-los, baixar impostos em 
determinados setores, tirou-se quase 100 bilhões do compulsó-
rio, continuamos com as reservas, embora as tivessem segurado 
mais. E, de repente, veio a crise. 

Isso me faz lembrar daquela história dos velhos marinheiros 
de Jorge Amado, o capitão de longo curso, Vasco Moscoso de 
Aragão. Ao chegar à Bahia, um capitão dos portos deu a ele o 
título, então saiu navegando pelos portos e transferia tudo para 
o imediato – quantas amarras, quantas figas, quantas âncoras. 
Quando ele chegou ao último porto, o imediato lhe disse: “Aqui, 
é o senhor quem tem de dar as ordens”. E ele deu as ordens. “Quan-
tas amarras?” Ele olhou para um lado e para o outro, não sabia 
nada e disse: “Todas”. “Quantas figas?” “Todas.” “Quantas ânco-
ras?” “Todas.” 

Assim fez o Brasil. Usou todas as amarras, veio a crise, o tsuna-
mi, e como aconteceu com Vasco, Jorge Amado convocou todos 
os ventos e, enquanto todos os navios se desgarraram, o dele 
ficou amarradíssimo, como se fosse para o último dilúvio. Foi 
vaiado e criticado, mas quando veio a crise e o navio ficou se-
guro – como é o caso do Brasil – por todas essas amarras, ele foi 
aplaudido. Quando ele foi dormir, ouviu gritos de pessoas e pen-
sou que iriam matá-lo, mas na verdade o estavam aplaudindo. 
Assim aconteceu com o Brasil.

O que eu quero dizer com isso é que a economia tem nuances 
que não entendemos. O Governo fez tudo isso para aumentar o 
consumo e melhorar o problema da crise, baixou tudo isso, e a 
economia continuou até melhor do que antes. Essa é a verdade 
pelo menos para o consumidor e para os comerciantes, para a 
indústria de construção civil, mas o problema mais grave que 
achamos é com relação ao câmbio. 
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Não sei se a comparação com o Vasco tem uma relação, por-
que os comandantes eram mais competentes do que Vasco, que 
não sabia nada. 

Não temos meta para o câmbio, conforme o Dr. Nelson disse. 
É verdade. Precisávamos ter também um equilíbrio da inflação 
com o câmbio, e é o que está acontecendo. Ele disse que nós 
só poderíamos combater o câmbio com os juros altos ou com a 
compra da moeda estrangeira, que seriam duas formas de atenu-
ar o problema do câmbio. 

A preocupação da agroindústria, que é também a da indústria 
em geral, como disse o Deputado Alfredo Kaefer, é com o câm-
bio, sobretudo, por aqueles que trabalham e exportam. 

Eu sou da área do cacau, que está com um preço muito bom lá 
fora, nunca deu 3.300 dólar por tonelada, mas o câmbio não está 
ajudando a crise grave que temos no cacau. A pergunta é: há de 
ter um equilíbrio entre essa meta de inflação e o câmbio? Como 
poderíamos conduzir a política econômica de tal forma que o 
câmbio tivesse um alento para favorecer não só a indústria, mas, 
sobretudo, como disse o Deputado Hauly, a nossa economia ru-
ral, a agroindústria, em todos os setores – principalmente no ca-
cau, que é praticamente todo exportado. Na verdade, não todo 
exportado, mas pelo menos se baseia e é orientado pela Bolsa 
de Chicago. Todas as multinacionais que compram se baseiam 
nesse preço. 

A única pergunta que faço é se não há um meio termo para 
que possamos avançar em um câmbio mais justo para com os que 
exportam e trabalham no Brasil. É importantíssimo que isso atinja 
o campo, que é um gerador de emprego e de produtos primários 
importantíssimos para a economia do País. Essa é a pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Temos ape-
nas duas perguntas por escrito. Antes, quero fazer algumas con-
siderações aos convidados. 

No painel de hoje pela manhã, o Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, nosso colega Deputado Armando Montei-
ro, instado por uma pergunta que lhe fiz, disse que a capacida-
de instalada da indústria ainda está aquém dos níveis pré-crise.  
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Se não me engano, o número que ele citou foi de 84% no pré-
crise e estaria agora atingindo a faixa de 81%. 

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Presidente, no 
caso do cacau, estamos fazendo drawback, estamos importando 
bagas, produzindo no Brasil e retornando. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Indicando, 
portanto, que a indústria ainda teria capacidade instalada para 
fazer frente a um eventual excesso de demanda. 

Em segundo lugar, a demonstração que o Sr. Aldo Mendes fez 
mostra que a formação bruta de capital fixo, investimento da in-
dústria, enfim, está cerca de, arredondando os números, três vezes 
acima do crescimento projetado do PIB. Temos uma inflação, no 
primeiro trimestre, levemente superior à inflação comparada ao 
primeiro trimestre de anos anteriores. Mas ainda assim uma infla-
ção dentro da meta, não está no centro da meta, está acima dela.

Alguém fez uma metáfora com o futebol, acho que foi o Dr. 
Nelson Barbosa, dizendo que há um pouco de Fla – Flu nessas 
coisas. A metáfora que faço é: será que não estamos padecendo 
aqui de perigo de gol? Aquela história do juiz que, quando a bola 
chega dentro da grande área, resolve apitar alguma coisa, que 
ninguém sabe muito bem o que é, com medo de não ser incomo-
dado, no sentido de que se apitar, não acontecerá o gol, e o juiz 
não se complicará. Nós não estaríamos com um certo excesso de 
zelo, digamos assim, no sentido de manter a inflação num pa-
tamar mais baixo, trazendo entraves à nossa política industrial?

Hoje pela manhã, o Prof. Bresser-Pereira nos mostrava, no 
gráfico, o quanto a participação percentual do setor industrial 
tem diminuído na economia brasileira. Obviamente que uma 
taxa de juros elevada leva a essas dificuldades, também aumenta 
a nossa dívida pública, o nosso serviço da dívida, leva a proble-
ma de câmbio. 

Então, pergunto se não estaríamos talvez com um certo exces-
so de zelo na política monetária? 

O Prof. Bresser defendeu, hoje de manhã, ele assumiu, que 
era uma proposta heterodoxa. Considerando o impacto do preço 
das commodities na política cambial, ele defendeu a ideia de um 
imposto sobre exportações de commodities, no sentido de, para 
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evitar o que ele chamou de taxa de câmbio corrente, trabalhar 
uma taxa de câmbio industrial, que preservasse a rentabilidade 
do setor produtivo. Seria uma espécie de política cambial ad-
ministrada. É sobre isso que gostaria que os nossos debatedores 
fizessem considerações. Portanto, quero saber qual a avaliação 
que os nossos expositores têm sobre uma posição dessas. 

Por fim, no que diz respeito à questão do controle de entrada 
de capitais, os expositores entendem que se o que foi feito nesse 
sentido, basicamente a questão do IOF, é suficiente ou se seriam 
necessárias medidas adicionais, se é que concordam com a ne-
cessidade de haver um certo controle sobre a entrada de capitais. 

Dito isso, passo às perguntas por escrito. São quatro. Elas não 
são dirigidas a todos os expositores. Acho que os senhores po-
dem tomar nota e, depois, nas considerações finais, fazer refe-
rência às perguntas. 

A primeira pergunta é da Sra. Ester Albuquerque, da Secretaria 
de Relações Institucionais, e é dirigida ao Sr. Nelson Barbosa:

“A opção pelo intercâmbio com outros países em desenvol-
vimento, como os do Mercosul e os BRICs teriam efeito sobre a 
determinação da taxa de câmbio?”

A segunda pergunta é dirigida ao Sr. Yoshiaki Nakano, tam-
bém da Sra. Ester Albuquerque:

“Quais os gastos fiscais que deveriam ser alvo de uma política 
fiscal contencionista?” 

A terceira pergunta é também da Sra. Ester Albuquerque, diri-
gida ao Sr. Aldo Mendes:

“O senhor quer dizer que hoje o que temos no Brasil é um, 
entre aspas, ‘padrão commodities’. As regras seriam as mesmas 
do antigo, entre aspas, ‘padrão ouro’? Isso é possível em uma 
economia monetária?”

A quarta pergunta é do Sr. Flávio Leitão Tavares, da Assessoria 
da Câmara dos Deputados, dirigida ao Sr. Aldo Mendes, ao Sr. 
Nelson Barbosa e ao Sr. Nakano:

“Como ter taxas de juros equivalentes às externas, se mais de 
60% da dívida pública está atrelada à Selic, Letras Financeiras do 
Tesouro e Operações Compromissadas no Bacen? Como mudar a 
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composição da dívida, para que a política monetária seja efetiva, 
com juros mais baixos? O câmbio valorizado, em função das taxas 
de juros, não é a causa do déficit no comércio externo?”

São essas as perguntas. Nós podemos fazer na mesma ordem 
da apresentação inicial.

Passo a palavra ao Sr. Yoshiaki Nakano.
O SR. YOSHIAKI NAKANO – Em primeiro lugar, ouvi aten-

tamente os representantes do setor produtivo, os Deputados Al-
fredo Kaefer, Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, e na minha 
exposição tentei responder exatamente a essas preocupações, só 
que evidentemente a resposta não é simples. Por isso fiz aque-
le quadro complicado, com diversos elementos. Na verdade, é 
preciso fazer uma combinação dos diversos instrumentos de po-
lítica para chegar a um determinado resultado. Câmbio é algo 
extremamente complexo e, mais do que complexo, na minha 
observação, o câmbio em dado momento tem um certo deter-
minante e, de repente, muda. Só para exemplificar: o câmbio é 
essencialmente um ativo financeiro. Se pegarmos o total de tran-
sações feitas diariamente, apenas 1% das transações de câmbio 
referem-se a exportação e importação. Então, na prática, pode-se 
dizer que 99% é determinado pela especulação financeira. Esse 
é um problema complexo, complicado. Para realmente se conse-
guir estabilizar o câmbio ter-se-ia de afinar a regulação neste País. 

Por exemplo, quando se analisa o mercado a câmbio à vista 
e o mercado a câmbio futuro, verifica-se que o mercado futuro 
é imensamente maior. Do ponto de vista dos senhores produ-
tores, das pessoas que operam no mercado e dependem da taxa 
de câmbio, o mercado futuro, RED, deveria existir apenas para 
aquelas pessoas que fizeram operação no mercado à vista. En-
tão, não há sentido ter um mercado futuro muito maior. Esse é 
um grande problema sobre o qual acho que ninguém pensou e 
precisa ser pensado. Eu não sou especialista nessa área, mas me 
mostra claramente...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – O mercado à 
vista é o físico?

O SR. YOSHIAKI NAKANO – É. Exportação e importação. 
Então, já se começa a ver por aí.
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Segundo ponto, estudos recentes feitos pelo Federal Reserve 
de Nova York mostram que a taxa de câmbio antecipa em algu-
mas semanas o preço das commodities. Era o estudo de alguns 
países que tinham a moeda commodity – Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia, África do Sul e agora o Brasil. E aí um estudo posterior 
verificou que, pegando o balanço dos 5 grandes bancos de inves-
timento, em situação de liquidez, se a taxa de juros está baixa 
nos Estados Unidos e sobram recursos, isso afeta imediatamente 
a taxa de câmbio. 

Em outras palavras, eram cinco e agora são duas grandes cor-
retoras, dealers, dos bancos de investimento que, na verdade, ope-
ram no mundo inteiro e determinam a taxa de câmbio pratica-
mente no resto do mundo. É por isso que o preço das commodities 
foi recuperado rapidamente, logo depois da crise. É lógico, 
com o Federal Reserve injetando recursos a 0,5% ou 0,025%, 
esse recurso disponível vai para o mercado, para a bolsa, para a  
commodity, e infla-se os preços. Quem pôs dinheiro na Bolsa no 
ano passado ganhou 149% ou 150%.

Isso fez com que Goldman Sachs e outros tivessem lucros 
enormes, distribuíssem bilhões. Então, nós estamos sujeitos a es-
sas coisas, que são muito difíceis de controlar.

O problema é que isso persiste enquanto há liquidez e se apre-
cia o câmbio. Quando o câmbio aprecia, passa-se a haver problema 
de déficit de transações correntes. Aí o câmbio de repente dispara.

Então, há o fenômeno em que o câmbio aprecia, aprecia, 
aprecia ao longo do tempo e, de repente, dá aquela disparada e 
gera grandes problemas.

O que estou tentando defender é que nós precisamos levar em 
consideração todo esse conjunto de fatores, rever todo o nosso 
sistema monetário, acabar com essa coisa de Selic, que não faz 
sentido o Banco Central pagar numa operação overnight exata-
mente a mesma coisa que o Tesouro paga para um título de longo 
prazo. Isso é uma invenção, feliz até, da época da inflação. Depois 
da inflação, só existe isso no Brasil. Precisa-se acabar com isso.

Então, nós precisamos fazer um conjunto enorme de mudan-
ças para começar a normalizar minimamente nosso sistema mo-
netário e regular algumas coisas que precisamos regular e fazer 
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com que o sistema financeiro esteja executando sua verdadeira 
função de canalizar poupança para quem produz ou quem inves-
te produtivamente.

Isso começou a ser pensado agora nos Estados Unidos, e 
acho que é preciso termos uma reforma, que ainda vai demorar, 
mas que mudará bastante o quadro. Mas é uma coisa extrema-
mente complexa.

O que estou sugerindo é que é uma questão extremamente 
complexa. A carga tributária é alta. Tudo bem. Mas é possível 
reduzi-la ao longo de uma década, por exemplo. Se a economia 
estiver crescendo rapidamente, como no meu exemplo, é muito 
mais fácil. Faz com que a despesa corrente... E aqui vai a resposta 
para a Ester: tem que se cortar a despesa corrente, principalmen-
te o desperdício.

Desperdício existe aos montes. Eu fui Secretário da Fazenda. 
Quando lá cheguei, vi certas pessoas que tinham dez telefones. 
Como é que se precisa de dez telefones, se só tem dois ouvidos? 
Falar em dois telefones já é impossível. Então, corta, corta, corta.

Quando se pega essa miudeza e começa a juntar, isso tem um 
grande impacto, porque todos começam a prestar minimamente 
atenção no gasto. Eu acho que há enorme desperdício no setor 
público e que se pode fazer uma limpeza geral.

Pegamos os contratos de serviços: limpeza de hospital, ali-
mentação, presídio, etc. e tal. Chegamos lá um dia, o governador 
disse que tinha de cortar esse negócio. Ele era contra isso e dis-
se para cortar 30%, porque eu peguei alguns contratos de uma 
empresa que era melhor gerida e que estava 30% abaixo. Corta 
30%. Tudo bem. Todo mundo cortou. Não aconteceu nada. Não 
precisamos pagar mais em dia.

Passou um tempinho, ele falou para cortar mais 30%. Todo 
mundo cortou 30%. Tudo bem. Agora está pagando em dia. E 
ainda havia folga.

Então, há maluquices dentro do setor público. Eu cheguei a 
São Paulo, havia pedágio, empresas que cobravam pedágio, cujo 
custo era mais alto que a receita; em cima da cobrança de pedá-
gio havia uma empresa que transportava valores e outra empresa 
de segurança. Para que tudo isso? Então, tem que cortar.
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Acho que há muito espaço para se fazer um ajuste fiscal. Do 
lado fiscal, dar mais estabilidade, não permitir que a economia 
entre nesses ciclos de surtos de crescimento muito rápido, e 
em seguida ter que fazer uma brecada muito forte para parar a 
economia.

Neste momento, por exemplo, há uma alternativa muito me-
lhor do que elevar a taxa de juros: cortar a despesa corrente do Go-
verno, segurar a despesa corrente do Governo de todas as formas.

Por que isso é muito melhor? Porque permite que a taxa de 
juros fique mais baixa, que o investimento se amplie, e não se 
gera os efeitos perversos que a elevação da taxa de juros provo-
ca. Por quê? Primeiro, porque a taxa de juros elevando cairá o 
investimento. Então, está-se gerando inflação mais para a fren-
te. Segundo, elevando a taxa de juros, apreciar-se-á mais ainda 
o câmbio, agravando o problema das transações correntes, que 
daqui a dois ou três anos será um grande problema. Mais do que 
isso: quando se eleva a taxa de juros e entra recurso do exterior, 
está-se ampliando o crédito externo, o crédito que vem do exte-
rior, quando se está tentando cortar aqui dentro.

Apreciando o câmbio, por incrível que pareça, estimulará o con-
sumo. Então, os produtos importados chegarão mais baratos, pres-
sionarão o preço para cima, e há também efeitos inflacionários.

Nessa conjuntura, seria muito mais interessante fazer uma 
política fiscal contencionista e permitir que a taxa de juros seja 
reduzida. Inclusive porque o nosso problema do setor externo 
está se agravando e nós precisamos corrigi-lo.

É um complexo de variáveis que envolve, muito difícil de 
transmitir de uma hora para outra. Mas o que o País precisa é 
crescer rapidamente. Nós temos que olhar para o futuro e am-
pliar a taxa de investimentos dos atuais níveis para 25%, 30% do 
PIB. Olhando para os países emergentes, é isso que eles investem 
na média.

Nós precisamos ter uma taxa de câmbio mais estável. Portan-
to, já que intervenção no mercado de câmbio deixou de ser pa-
lavrão, o próprio Banco Central intervém diariamente, devemos 
caminhar para uma taxa de câmbio que seja competitiva, que 
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o produtor possa ter o seu lucro e investir, a fim de ampliar sua 
capacidade produtiva.

Deixa flutuar para cima. Se o câmbio está suficientemente de-
preciado, não haverá déficit externo e não há razão para alguém 
apostar que o câmbio depreciará. E isso tende a estabilizar a taxa 
de câmbio. Sinalizando claramente que o Governo está disposto 
a intervir, custe o que custar, para evitar a apreciação, o mercado 
se ajusta a essas regras.

Dá para estabilizar, como muitos países conseguem fazê-lo. 
Inclusive para fixar, estabilizar a taxa de câmbio, deixa pequenas 
flutuações. A política monetária teria maior folga de atuação, 
com menor necessidade de ficar elevando a taxa de juros o tem-
po todo, se a parte fiscal for mais contencionista e não permitir 
que a demanda cresça em surtos muito fortes de crescimento, 
porque gera inflação. É preciso controlar.

Eu acho que é possível encontrar um meio-termo, para se che-
gar realmente a uma trajetória com juro mais baixo, câmbio mais 
depreciado, competitivo, e crescendo muito mais rapidamente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Presidente, eu 
fiz uma pergunta sobre a reserva cambial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Hauly, só 
uma questão, por favor.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Só um minu-

tinho. Nós já estamos com a Ordem do Dia, deve estar iniciando 
a votação nominal. Então, peço aos nossos expositores que te-
nham a compreensão de tentar fazer respostas telegráficas.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Eu tinha feito 
uma pergunta: se a reserva cambial brasileira em Nova York, de 
247 milhões, pudesse ser investida em títulos brasileiros, numa 
modalidade cambial lá, para não haver prejuízo. Essa é uma per-
gunta direta. Eu estou perguntando do ponto de vista técnico. 
Eu fico imaginando isso, para não dar prejuízo.

O SR. YOSHIAKI NAKANO – Título brasileiro em dólar, sim.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Então, pode 

emitir um título brasileiro?
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O SR. YOSHIAKI NAKANO – Poder, pode, mas o problema 
é o risco.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Risco de quê? 
Cambial?

O SR. YOSHIAKI NAKANO – Não, risco de calote. Risco de 
não pagamento. Porque se vai comprar título de alguma empresa.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Não, em títu-
lo do Governo brasileiro.

O SR. YOSHIAKI NAKANO – Não, mas o Governo brasilei-
ro não emite título em dólar lá fora.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Ele não pode 
emitir?

O SR. YOSHIAKI NAKANO – Por enquanto, nós não con-
seguimos. Se emitíssemos dívida externa em dólar, não precisa-
ríamos nem de reserva.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Isso aí. Para 
não dar ganho nem prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Hauly, eu 
acho que há outros debatedores.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Só para completar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Nós estamos 

num impasse. A Ordem do Dia já se iniciou e já está em fase de 
encaminhamento de votação, provavelmente nominal.

Passo a palavra agora ao Sr. Cláudio Amitrano.
O SR. CLÁUDIO ROBERTO AMITRANO – Tentarei ser 

bastante breve e, de alguma maneira, tentarei sintetizar as per-
guntas em torno da questão levantada pelo Deputado Félix Men-
donça: se é possível ou não haver algum tipo de equilíbrio entre 
uma taxa de juros mais baixa e um câmbio mais valorizado, sem 
que isso leve ou conduza a economia para um processo inflacio-
nário mais agudo.

Vou tentar responder ao Deputado a partir de uma colocação 
feita pelo Deputado Pepe Vargas a respeito da relação entre grau 
de utilização da capacidade, crescimento do investimento e cres-
cimento do PIB. 
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Parece-me, como bem lembrou o Deputado, de fato, não só 
neste ano, mas já há algum tempo, que o investimento brasilei-
ro, pelo menos desde 2006, meados de 2007, cresce a taxas duas 
a três vezes acima do Produto Interno Bruto e dos demais com-
ponentes domésticos da demanda. Isso implica dizer que, com 
algum grau de defasagem, a oferta se ajustará à demanda. Por 
outro lado – e aí vou insistir num ponto que eu levantei durante 
minha apresentação –, como nós temos uma peculiaridade no 
nosso regime de metas, que, a despeito de todos os méritos, tem 
um horizonte de convergência muito curto, isso impede que o 
ajustamento da oferta à demanda se dê num prazo compatível 
com o ajustamento da taxa de inflação à sua meta. 

Se nós tivéssemos um horizonte mais largo de convergência 
da inflação à sua meta, seria possível que, mesmo nos momentos 
de alguma aceleração inflacionária, a taxa de juros subisse menos 
do que ela sobe normalmente, o que teria menor repercussão na 
taxa de câmbio, tanto no que diz respeito à apreciação, como no 
que diz respeito à volatilidade. E esse me parece um ponto muito 
importante, porque, se nós olharmos para quase a totalidade dos 
estudos empíricos sobre investimentos no Brasil, estes mostram 
que ele responde ao grau de utilização da capacidade ou às va-
riações do Produto. E responde muito intensamente. Todos os 
estudos econométricos vão nessa linha.

Então, na verdade, quando sobe muito intensamente e muito 
rapidamente a taxa de juros, a impressão que se tem é que, ao 
abortar o crescimento, você aborta simultaneamente o cresci-
mento do investimento, o que cria problemas de oferta no futu-
ro. Então, parece-me que a estratégia razoável seria, na verdade, 
fazer modificações marginais no formato institucional do regi-
me de metas, de modo a acomodar melhor o mercado, evitar a 
volatilidade e permitir que a capacidade produtiva se ajuste no 
tempo adequado. 

Basicamente, seriam esses os meus comentários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Obrigado.
Passo, então, a palavra ao Sr. Aldo Mendes.
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O SR. ALDO LUIZ MENDES – Em respeito ao tempo, que 
está bastante escasso, eu gostaria de me concentrar nas questões 
que me foram endereçadas, bem objetivas. 

A primeira é do Deputado Luiz Carlos Hauly: por que aplicar 
as reservas ao juro internacional vigente hoje nas praças inter-
nacionais e não, por exemplo, financiar a agricultura brasileira a 
uma taxa equivalente? por que não utilizar os recursos das reser-
vas no financiamento interno?

De uma maneira geral, quase nenhum país, senão a totalida-
de dos países, por definição e por uma questão de conceito de 
aplicação de reservas internacionais, não aplica as suas reservas 
dentro do próprio país. Porque elas deixam de ser reservas in-
ternacionais se passarem a ser aplicadas dentro do próprio país. 

As reservas internacionais, por definição, são recursos que têm 
que ficar aplicados fora do país, porque é isso que constitui o con-
ceito de reserva internacional; e para isto é que elas servem, para 
fazer pagamentos em moeda internacional, em moeda externa. 
Inclusive, essa é uma regra adotada na grande maioria dos países.

Uma outra questão objetiva que nos foi endereçada é a do pa-
drão ouro vis-à-vis, o que nós chamamos de moeda commodity. 
Não, mas isso não se confunde; essas coisas são bem distintas. O 
padrão ouro existia até início dos anos 1970, onde cada moeda 
ou cédula de dólar equivalia a um determinado padrão de ouro, 
número de onças ou gramas de ouro. Pelo menos teoricamente 
as moedas equivaleriam a uma determinada quantidade de ouro 
depositada na reserva monetária dos Estados Unidos. Quando 
esse padrão foi abolido, a moeda passou a ter apenas o poder 
fiduciário. Acredita-se nela, mas ela não carrega intrinsecamente 
nenhuma quantidade de metal.

Quando a gente chamou de moeda commodity, referimo-nos a 
comportamento de preços e aversão a riscos. Foi aquilo também 
que o Nelson colocou. Quando existe um movimento global de 
aversão ao risco, há uma corrida para o dólar e, consequentemen-
te, deixa-se de demandar por moedas como o real, como a moeda 
australiana ou como a moeda sul-africana, e a taxa de câmbio des-
ses países oscila. Quando há um relaxamento maior em relação 
ao risco, as pessoas estão mais dispostas a tomar riscos em escala 
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global, as pessoas passam a demandar mais as moedas desses paí-
ses – daí por que a taxa de câmbio nesses países se aprecia; não há 
uma relação direta.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presiden-
te, quero fazer uma pergunta objetiva e direta. O Banco Central 
ou o Governo do Brasil, ou o Tesouro, podem fazer um título 
cambial lá fora? Isso não tem nada a ver com o agricultor aqui 
dentro; estou dizendo lá fora. Nós podemos ter um título para 
investir na dívida pública brasileira?

O SR. ALDO LUIZ MENDES – Emitir um título em dólares?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Isso.
O SR. ALDO LUIZ MENDES – Sim, o Tesouro faz isso. Nor-

malmente, como qualquer outro país.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Por que nós 

não compramos os 247 bilhões em dívida brasileira para equivaler?
O SR. ALDO LUIZ MENDES – Acho que aí estaríamos in-

correndo na questão de aplicar em ativos brasileiros. Por defi-
nição, as reservas internacionais devem ser aplicadas em ativos 
não nacionais, fora do País.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – É por isso que 
o “Lula é o cara” – não é? (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Passo a pala-
vra ao Sr. Nelson Barbosa.

O SR. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO – Obriga-
do. Eu vou também tentar ser breve. 

Sobre as perguntas do Deputado Alfredo Kaefer. 
Sendo bem rápido, Deputado, a gente pode desenvolver isso 

quando tiver mais tempo. Sobre o problema da ACC em reais: 
hoje até existe uma possibilidade de que isso seja feito. O proble-
ma é a taxa de juros. ACC em reais é feita com a taxa de juros em 
reais. Então isso torna muito pouco competitiva ACC em dólar. 
Mas isso é uma coisa que a gente tem trabalhado para ver como 
se pode fazer esse financiamento com moeda doméstica, sobre-
tudo se não for para vender para um país de... Se for vender, por 
exemplo, no Mercosul ou no BRIC, você pode fazer em moeda 
local. 
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A política fiscal mais apertada de gastos foi mencionada.
Passo para as perguntas do Deputado Luiz Carlos Hauly. 
Eu acho que o Aldo já esclareceu sobre a questão das reservas. 

Sobre a questão que o senhor falou da agroindústria e, eventual-
mente, do papel do Banco do Brasil, não temos tempo de ver isso 
aqui, mas a Secretaria de Política Econômica está aberta para, se o 
senhor quiser ir lá, apresentar-lhe os casos. Temos sempre tentado 
dar bastante apoio à agricultura. Aumentamos os recursos da po-
lítica de preço mínimo, os empréstimos. Fizemos linhas especiais. 
Obviamente, este Governo se preocupa muito com a situação da 
agricultura, não só pelo seu mérito social para o Brasil, mas tam-
bém pelo ponto de vista econômico. Estamos vendo que grande 
parte da inflação que estamos tendo... Quando a inflação acelera 
é devido a choques adversos na agricultura. Então, a agricultura 
é um setor também crucial para a dinâmica da economia, porque 
o preço agrícola tem um peso muito grande na inflação. Então, 
estamos à sua disposição na SPE para discutir pontos específicos 
que eventualmente possam ser melhorados.

Deputado Félix Mendonça, não é que eu coloquei que tem 
duas formas de combater... As duas formas tradicionais de se 
combater a apreciação cambial são por política de juros ou com-
pra de reservas. Existem, no entanto, outras formas. Existem me-
xidas no compulsório, que, indiretamente, afetam isso; regras 
prudenciais. Por exemplo, requerer mais capital para assumir al-
gumas posições de câmbio.

O maior desafio da política econômica nessa área, hoje, e 
não só no Brasil, mas no mundo todo, é que o preço desse ativo 
crucial, taxa de câmbio, está sendo determinado no mercado de 
derivativos. É um mercado que não tem fluxo necessariamente. 
É um mercado em que com dez reais você pode alavancar uma 
posição dez, vinte vezes acima disso. Este foi um dos problemas 
que geraram a crise subprime; é um problema que é o centro do 
debate hoje no G-20, em todas as economias. Pergunta-se como 
é que podemos ter maior informação sobre o que acontece no 
mercado de derivativos. Porque são essas operações virtuais – 
não envolvem fluxo – que acabam influenciando a taxa de câm-
bio. E isso aí vai bater na economia real, por exemplo, na taxa de 
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câmbio pela qual o produtor de cacau, na Bahia, terá que vender 
o seu produto. 

Não tem uma solução clara para isso no momento. Passa-se 
por limitar a alavancagem, requerer mais capital e evitar opera-
ções muito exóticas. Essa é a linha de trabalho que está sendo 
adotada no Brasil e nos demais países do mundo. 

V.Exa. quer complementar?
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Uma observação 

que o Amitrano fez. É que só poderiam entrar no mercado futuro 
aqueles que pudessem ter mercado presente. Quer dizer, se eu 
tenho o cacau, eu posso vender esse produto no mercado futuro. 
Afinal, eu vou entregar o cacau. Mas o fato é que há pessoal que 
faz investimentos no mercado futuro sem ter nenhum produto.

O SR. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO – Isso.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – E eu acho que 

isso influencia também a taxa de câmbio.
O SR. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO – Influen-

cia. A taxa de câmbio é uma das facetas. Foi isso, por exemplo, 
que gerou e alimentou a bolha especulativa no mundo. Con-
tratos com derivativos muito acima do valor da transação real 
geraram a bolha nos Estados Unidos, uma das partes.

A economia do século XXI está ligada a isto: como lidar com 
esses derivativos. Os economistas estão quebrando a cabeça, 
principalmente os economistas que trabalham com política eco-
nômica, para tentar minorar os efeitos que essas transações po-
dem ter sobre a economia real.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – A pergunta é se 
teríamos um nível mínimo do câmbio para equilibrar a nossa 
economia, para que não se prejudicasse tanto a economia em 
geral, mas que se tivesse um mínimo para atender a nossas ne-
cessidades internas de exportação da indústria, da agricultura e 
da agroindústria.

O SR. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO – Como 
falei, não temos meta cambial. Colocar um piso para taxa de 
câmbio seria inverter a política. Passa-se a se comprometer com 
uma meta de taxa de câmbio, e isso não é possível. É como, por 
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exemplo, comprometer-se com meta de inflação. Por isso prefe-
rimos uma política em que tenhamos uma meta clara de infla-
ção. No câmbio não se tem uma meta, mas é necessário evitar 
excessos. Tentamos evitar uma apreciação adicional, assim como 
também tentamos evitar uma depreciação excessiva, se e quan-
do isso acontecer.

Sobre a pergunta a respeito da opção pelo BRICs. A curto pra-
zo, não há impacto grande na taxa de câmbio, porque, como eu 
falei, transações comerciais correspondem a um décimo, e olhe 
lá, do volume de transações cambiais em qualquer dia. A op-
ção pelos BRICs tem o efeito, a longo prazo, de diversificar os 
mercados brasileiros, de nos colocar em mercados que tenham 
um potencial de crescimento maior. Poderemos ser fornecedores 
desses mercados. Se tudo der certo, o Brasil terá um grande cres-
cimento, uma melhora na sua distribuição de renda e o País esta-
rá posicionado para isso. Tem um efeito de médio e longo prazo.

Pergunta do Flávio: será a taxa de juros a causa do câmbio 
apreciado? Há estudos no Ministério da Fazenda que demons-
tram que a Taxa Selic tem uma influência, sim, sobre a taxa de 
câmbio. Quando a Taxa Selic sobe por razão de arbitragem, como 
eu falei, ela tende a apreciar um pouco o câmbio. Mas a influ-
ência da Taxa Selic é relativamente pequena quando comparada 
à influência de choques externos, quando aumenta a taxa de 
risco nos Estados Unidos, quando aumenta a taxa de juros no 
exterior. A Taxa Selic é um dos fatores determinantes da taxa de 
câmbio, mas, nos últimos anos, até mesmo porque o mundo se 
tornou mais volátil que o Brasil, na verdade, as variáveis interna-
cionais estão tendo maior peso na determinação da nossa taxa 
de câmbio; pesam mais que as variáveis domésticas.

Sobre as perguntas do Deputado Pepe. O Prof. Bresser já apre-
sentou essa ideia de imposto de exportação, algo que, por exem-
plo, a Argentina faz, assim como alguns outros países, como a 
China, que tem imposto de exportação sobre o carvão, e a Ín-
dia, que tem imposto de exportação sobre o minério de ferro. 
No caso brasileiro, nossa visão não inclui imposto de exportação 
sobre produtores de commodities, não inclui nenhuma propos-
ta sobre isso. Quero deixar isso bem claro porque há jornalistas 
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neste ambiente e esse tipo de notícia afeta as bolsas. Eu posso 
fazer o seguinte comentário: imposto de exportação sobre pro-
dutores agrícolas, como é praticado na Argentina, está fora de 
questão, pelo menos para este Governo, porque isso seria penali-
zar os agricultores. A estrutura de custo da agricultura brasileira é 
muito diferenciada. Um mesmo imposto de exportação teria um 
impacto muito diferenciado, por exemplo, em um produtor de 
soja do Mato Grosso e em um produtor de soja do Paraná. Isso 
já nos foi apresentado, tendo sido rejeitada essa possibilidade. 
Acho que para se aumentar a competitividade tem que ser com 
medidas que melhorem a logística, melhorem o financiamento 
para agricultura.

Imposto sobre recursos não renováveis: isto é adotado em ou-
tros países. No caso do petróleo, nós já temos uma espécie de 
imposto, não sobre a exportação, mas sobre a renda do petróleo. 
São os royalties, são as participações especiais, que estão no de-
bate do marco regulatório do petróleo. Há também um impos-
to específico para recursos não renováveis. Há um debate sobre 
a questão do minério de ferro, qual seja, se vale criar também 
royalties sobre o minério de ferro, e um imposto de exportação. 
Acho que esse é um debate mais adequado para esta Casa. O 
Congresso teria toda a capacidade de analisar quais são os be-
nefícios e como podem ser utilizados os recursos advindos isso. 
Mas este Governo não tem proposta de implementar imposto de 
importação no momento.

Sobre perigo de gol. Não é segredo para ninguém que nós, do 
Ministério da Fazenda, achamos que a economia está se recupe-
rando, com um crescimento este ano entre 5,5% e 6,5%. A nossa 
meta de crescimento gira em torno de 5 e 6%; logo, isso requer 
uma ação para trazer o crescimento para um patamar mais sus-
tentável, a longo prazo, de modo a manter a inflação na meta. 
Esse aquecimento pode gerar algumas pressões localizadas de 
preço, mas a maior parte da inflação, da aceleração da inflação 
neste primeiro quadrimestre de 2010, deve-se não a choques de 
demanda, não ao aquecimento da economia, mas sim a choques 
de preços. E para não dizer que somos nós do Ministério da Fa-
zenda que estamos falando isso, eu vou deixar com o Deputado 
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Pepe Vargas a opinião do Dr. Paulo Picchetti, da FGV de São Pau-
lo, responsável pelo Índice de Preços ao Consumidor semanal. 
Segundo ele, o choque de ofertas puxa a inflação bem mais do 
que a demanda.

O Dr. Picchetti fez uma quebra, uma comparação entre a in-
flação de diversos itens, comparando os 4 primeiros meses de 
2010 com os 4 primeiros meses de 2009, para ver o que acelerou 
e o que se manteve.

Vou ler aqui rapidamente:
“Alimentação – em 2010, houve aceleração de 7,29%; em 

2009, de 2,79%.
Transporte – houve aceleração. Em 2010, de 4,98%; em 2009, 

de 1,39%. Principalmente por causa daquele reajuste nas passa-
gens de ônibus em São Paulo.

Vestuário – aí houve uma pequena aceleração em 2010, de 
0,46%; no ano passado houve uma deflação de -0,16%.

Educação – este ano, de 3,5%; ano passado, de 3,97%.
Despesas diversas – este ano, de 1,38%; ano passado, período 

mais agudo da crise, de 3,61%.
Habitação – este ano, de 1,23%; ano passado, praticamente 

igual: 1,24%.
Laticínios – houve um aumento no preço do leite. De 12,1%, 

em 2010; ano passado, de 3,98%. Um choque!
E onde houve o maior choque no Brasil? Por causa das chuvas: 

hortaliças e legumes. Este ano, com aceleração de 28,2%. Ano pas-
sado também houve um choque: 16,27%.

Serviços – subiram 7,99% este ano; ano passado, subiram 
7,40%.

Aluguel residencial, que é um bom indicador de tendência de in-
flação: 1,07%, em 2010; ano passado, de 2,99%. Então desacelerou.”

Eu gostaria de encerrar, lendo a declaração do Dr. Paulo 
Picchetti: 

“O IPC-S está com um nível altíssimo? Claro que está. Mas dá 
para dizer que isso aqui é inflação de demanda causada pela re-
cuperação? Acredito que não, porque quem puxou os preços foi 
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basicamente a alimentação; e, dentro desse grupo, os segmentos 
de hortaliças, legumes e de leite, além da parte de transportes. 

Há um componente de demanda? Sim. Mas é ele que já está 
comprometendo o centro da meta de inflação perseguida pelo 
Banco Central? Claramente que não. É muito mais um choque 
de oferta.”

Vou deixar aqui este material, e acho que V.Exas. deveriam 
convidar o Dr. Picchetti para comparecer a esta Comissão.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, 

gostaria de solicitar que encaminhassem uma cópia do material 
para os nossos gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Vamos provi-
denciar uma cópia para todos os membros da Comissão.

Gostaria de, ao encerrar este Seminário, agradecer a disposi-
ção dos senhores para contribuir com o debate na Comissão de 
Finanças e Tributação. Vamos, como já foi dito, fazer uma publi-
cação deste Seminário. Na medida do possível, para as pessoas 
que deixaram referências, vamos encaminhar a publicação.

Agradeço aos Parlamentares que participaram do debate, e, 
mais uma vez, aos nossos expositores.

Está encerrado o seminário. 
Muito obrigado.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS  
E TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº 238, DE 2010 
(Dos Srs. Pepe Vargas e José Guimarães)

Requer a realização de Seminá-
rio, a fim de debater o tema: 
“TAXAS DE JUROS E CÂMBIO”.

Nos termos regimentais, requeiro que seja submetida aos 
membros desta Comissão de Finanças e Tributação proposta 
para realização de Seminário a fim de debater o tema: “TAXAS 
DE JUROS E CÂMBIO”, a realizar-se no próximo dia 4 de maio.

JUSTIFICATIVA

A agenda Taxas de Juros e Câmbio está sempre presente no 
centro de todas as discussões do parlamento sobre a política ma-
croeconômica do Governo. 

Alguns costumam alegar que as taxas de juros no Brasil são 
as mais elevadas do mundo prejudicando o nível de emprego e 
renda. Outros alegam que a taxa de câmbio está sobrevalorizada 
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e com isso afetando negativamente as exportações – igualmente 
importante fonte geradora de emprego e renda.

Assim, neste momento importante da conjuntura econômi-
co-financeira, é imprescindível que seja realizado seminário con-
vidando especialistas para debater o tema Taxa de Juros e Câm-
bio, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, em       de                          de 2010. 
Deputado Pepe Vargas (PT-RS)

Deputado José Guimarães(PT-CE) 
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ANEXO

Imagens das Apresentações dos 
Expositores
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1ª MESA – Efeitos dos juros e do câmbio  
sobre a indústria

Imagens da apresentação do  
Sr. Luiz Carlos Bresser-Pereira
Ex-Ministro de Estado da Administração e Reforma do Estado
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Imagens da apresentação do 
Sr. Dep. Armando de Queiroz Monteiro Neto 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria 
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Imagens da apresentação do 
Sr. Rubens Sardenberg
Economista-Chefe da Federação Brasileira de Bancos – Febraban



ação
 parlam

en
tar

153
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

154
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

155
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

156
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

157
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

158
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

159
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

160
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

161
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

162
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

163
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

164
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

165
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

166
Juros e Câmbio



ação
 parlam

en
tar

167
Comissão de Finanças e Tributação

2ª MESA – Juros, câmbio, controle de capitais 
e modelo institucional da política monetária

Imagens da apresentação do
Sr. Nelson Henrique Barbosa Filho
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda
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Imagens da apresentação do 
Sr. Aldo Luiz Mendes
Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil
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Imagens da apresentação do 
Sr. Yoshiaki Nakano 
Ipea
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