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Apresentação

Este livro é produto do ciclo de conferências realizado pela Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, em junho de 2011, 
para debater temas da agenda sobre a liberalização financeira e os controles 
de capitais. As conferências contaram com a participação de parlamenta-
res, de especialistas de renome internacional em assuntos relacionados à 
pesquisa e às políticas macroeconômicas, e de representante da área de 
normatização de câmbio e capitais estrangeiros do Banco Central.

O modelo institucional de regulamentação dos movimentos relativos 
aos fluxos financeiros internacionais é um tema controverso no debate re-
ferente à teoria e à política econômicas. A questão constitui-se como pon-
to de pauta da área econômica brasileira a longas datas, mas, no passado 
recente, após a ampliação do volume de fluxos e influxos financeiros atra-
vés de fronteiras nacionais — nos anos noventa — e a ocorrência de crises 
financeiras de abrangência global, o tema retomou posição destacada na 
agenda de política econômica.

O ponto central da controvérsia brasileira sobre controles de capitais 
diz respeito às percepções de custos e benef ícios do uso de instrumentos 
dessa natureza em economias em desenvolvimento. Mais especificamente, 
trata-se do possível trade-off entre a maior abertura da conta capital, fato 
que em tese permite maior possibilidade de acesso à poupança externa para 
o financiamento do desenvolvimento da economia, e o grau de exposição 
ao risco de crises externas, fato que produz efeitos adversos sobre o grau de 
estabilidade macroeconômica.

Não obstante a atualidade do tema e a força da controvérsia, é neces-
sário superar os argumentos desenvolvidos sob uma ótica essencialmente 
marcada por aspectos ideológicos, que associam a adoção de instrumentos 
de controles de capitais à conformação de bloqueios dos canais de acesso 
da economia brasileira aos fluxos internacionais de capitais. 

Experiências internacionais exitosas, como as observadas no Chile e na 
Malásia; manifestações recentes de Heiner Flassbeck, economista-chefe da 
Unctad (Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento); 
e publicações do Fundo Monetário Internacional (FMI)2, demonstram a 

2 OSTRY, Jonathan D. et al. Capital inflows: the role of controls. (IMF 
Staff Position Note; Feb. 19, 2010). [Authorized for distribution by Olivier Blanchard]. 
OSTRY, Jonathan D. et al. Managing capital inflows: what tools to use? (IMF Staff 
Discussion Note; Apr. 5, 2011). [Authorized for distribution by Olivier Blanchard].
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relevância do tema e demandam um olhar qualificado sobre as questões 
relacionadas à liberalização financeira e ao controle de capitais no Brasil.

Nesses termos, é importante promover o debate público e o desenvol-
vimento de estudos de base teórica e empírica balizados em análises con-
sistentes sobre as possibilidades de combinação de instrumentos de con-
troles, as suas possíveis implicações sobre a macroeconomia brasileira e a 
oportunidade para a construção e a efetivação de arranjos institucionais de 
regulamentação de fluxos de capitais no âmbito da nossa economia. 

A CFT organizou esta publicação para promover o debate público, em 
especial no âmbito do Congresso Nacional, sobre o tema liberalização finan-
ceira e controles de capitais, observando suas diversas dimensões e as suas 
diferentes abordagens. Essa iniciativa tem por propósito maior favorecer o 
desenvolvimento do processo de aperfeiçoamento do arranjo institucional 
referente ao tratamento dos fluxos de capitais externos no âmbito da econo-
mia brasileira.

Deputado Cláudio Puty
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

(Março de 2011 a março de 2012)
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Liberalização e controles de capitais

Fernando José Cardim de Carvalho3

1. Introdução

Controles de capitais são quaisquer instrumentos legais utilizados para 
impedir ou dificultar fluxos de capitais, para dentro ou para fora do país. A 
entrada de capitais externos se dá quando ativos domésticos são vendidos 
no exterior, e a saída quando ativos domésticos são vendidos no país e as 
receitas enviadas para o exterior. Vários tipos de transações podem estar 
envolvidos, mas a característica comum é a dessas transações envolverem 
troca de moeda nacional por estrangeira. Por exemplo, quando investido-
res não residentes no país (não é a nacionalidade do investidor que inte-
ressa, mas sua residência legal) compram títulos do Tesouro Nacional no 
mercado doméstico, há uma entrada de capitais externos, isto é, há uma 
internalização de moeda estrangeira, que é convertida em moeda nacional 
para a que a operação possa ser completada. 

O mesmo se dá quando investidores estrangeiros decidem comprar 
ações na Bolsa de Valores de São Paulo, ou ativos de uma nova empresa. 
Saídas de capitais ocorrem, por exemplo, quando esses investidores de-
cidem repatriar essas aplicações, liquidando-as no mercado doméstico e 
usando as receitas em reais para comprar a moeda estrangeira necessária 
para utilização no seu país de origem. Saídas de capitais também ocorrem 
quando residentes no Brasil (novamente, não é a nacionalidade do investi-
dor que importa, mas a que jurisdição está sujeito) resolvem comprar mo-
eda estrangeira para comprar ativos no exterior, como imóveis na Flórida 
ou ativos financeiros em algum centro offshore, etc. A informação sobre os 
fluxos totais de capitais, em uma e outra direções, é coletada na Conta de 
Capitais e Financeira do Balanço de Pagamentos. No Brasil, essa informa-
ção é disponibilizada mensalmente no Boletim Mensal do Banco Central 
do Brasil, com livre acesso no site da instituição.

3 Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE-UFRJ).
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2. Controle de capitais

A expressão controles de capitais refere-se a quaisquer barreiras que se-
jam criadas para impedir ou desacelerar esses fluxos, total ou parcialmente. 
As razões para sua existência serão tratadas na seção seguinte. A experiên-
cia internacional com o uso desses instrumentos sugere que haja três tipos 
de controles: administrativo, de mercado e híbrido.

Controles administrativos são os que envolvem proibições ou barreiras 
estabelecidas com base no poder de polícia conferido ao Estado. Assim, 
diversos países, no presente ou no passado recente, pura e simplesmen-
te banem certos tipos de transações com moeda estrangeira para compra/
venda de ativos. Por exemplo, pode ser tornada ilegal a propriedade de ati-
vos financeiros no exterior, penalizando as fugas de capitais, como já fez 
o Brasil no século XX. Pode haver exigências de participação mínima de 
acionistas locais em investimentos diretos externos, como faz o governo 
chinês. Pode-se impor a inconversibilidade da moeda nacional, pura e sim-
ples, como fazia a União Soviética. Pode-se restringir as possibilidades le-
gais de saída de capitais nacionais para o exterior, como o fizeram o Reino 
Unido, a França e a Alemanha até muito recentemente, nos anos setenta. 
Controles administrativos podem prever exceções, mas não há espaço para 
a decisão privada. Aplicações financeiras no exterior banidas são proibidas 
em parte ou inteiramente e a violação dessas proibições constitui compor-
tamento criminoso, como a quebra de qualquer outra disposição legal em 
vigência no país.

Controles de mercado não operam através do princípio da autoridade, 
mas através do interesse próprio dos envolvidos. O governo, nesse caso, 
tenta induzir o comportamento desejado por parte dos agentes privados, 
através, por exemplo, da imposição de regras ou custos que possam alte-
rar a rentabilidade da transação. Assim, por exemplo, a imposição de IOF 
sobre aplicações financeiras de não residentes na aquisição de ativos do-
mésticos visa a diminuir a rentabilidade desses investimentos, com vistas 
a desestimular sua realização. A compra de ativos financeiros domésticos 
não é proibida, mas desestimulada. Se o controle funciona ou não, depende 
da eficácia do instrumento em alterar o cálculo de rentabilidade, ou con-
veniência, o suficiente para induzir a desistência de completar a transa-
ção. Exemplos desse tipo incluem não apenas a recente decisão do governo 
brasileiro de impor IOF sobre a compra de ativos financeiros domésticos, 
como também a proposta em exame no Congresso de criar impostos atin-
gindo mercados futuros de moeda. Controles desse tipo foram praticados 
até mesmo pelos Estados Unidos (país que normalmente não recorre a eles, 
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já que o uso do dólar como moeda internacional lhes dá privilégios mui-
to maiores) durante a administração John Kennedy, quando foi criado um 
imposto de equalização de condições de empréstimos. Na época, as taxas 
de juros eram mantidas mais baixas nos Estados Unidos (para combater a 
recessão herdada do governo Eisenhower) do que na Europa, estimulando 
uma forma do chamado carry trade, em que se tomavam empréstimos em 
dólar para aplicação na Europa, ganhando assim o spread entre as duas 
taxas de juros.

Finalmente, os controles híbridos são os que impõem restrições admi-
nistrativas, de natureza quantitativa, mas deixam aberto aos agentes priva-
dos envolvidos a decisão sobre completar ou não a transação. Nesse caso, os 
instrumentos mais conhecidos são certamente os depósitos compulsórios e 
as exigências de permanência mínima, no caso de entrada de capitais exter-
nos. No caso de depósito compulsório, parte do valor investido é mantida 
congelada, indisponível ao investidor, durante certo tempo. Isso significa 
que a rentabilidade do restante da aplicação deve ser alta o suficiente para 
compensar, aos olhos do aplicador, a não utilização da parte dos recursos 
que terá de ser recolhida ao Estado. Tecnicamente, não se trata de um im-
posto, porque o depósito será devolvido nas condições estabelecidas pela 
lei ou regulação, mas na prática é como um imposto sobre os retornos do 
capital, já que parte da rentabilidade que seria ganha, hipoteticamente, não 
se concretiza. Depósitos compulsórios foram utilizados largamente, inclu-
sive no Brasil, no passado. O exemplo mais citado, porém, é o caso chileno 
em que esses controles foram aplicados para mudar o perfil das entradas de 
capitais no período imediatamente posterior ao fim da ditadura Pinochet. 
A exigência de permanência mínima é autoexplicativa. Ela visa restringir a 
entrada de capitais especulativos, que visem usufruir de vantagens ofere-
cidas pela arbitragem de taxas de juros por um curto espaço de tempo. O 
país receptor nada ganha com isso, mas vê seu balanço de pagamentos se 
comportar de modo volátil, prejudicando especialmente, mas não exclu-
sivamente, as operações de exportação e importação de bens e serviços. 
Países com taxas de juros mais elevadas que a média internacional, como 
o Brasil, são alvos privilegiados desse tipo de movimento especulativo, de 
que se beneficiam unicamente os especuladores e as instituições financei-
ras que fazem a intermediação dessas transações.
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3. Por que impor controles de capitais?

A lógica por trás da imposição de controles de capitais é exatamente 
a mesma em que se apoia a (muito menos controversa) regulação finan-
ceira doméstica.

Excetuando-se alguns poucos fanáticos e cultores do que entre eco-
nomistas se chama de hipótese de mercados eficientes, é consensual a 
necessidade de regulação da atividade financeira doméstica. Há razões 
teóricas para isso, mas há, sobretudo, a experiência histórica de episódios 
catastróficos, como a Grande Depressão dos anos trinta, e agora a crise 
iniciada em 2007, nos Estados Unidos, a ilustrar o risco da liberalização 
da atividade financeira.

Mercados financeiros são marcados por imperfeições, que não são des-
conhecidas em mercados de outros bens e serviços, mas que são particu-
larmente fortes no caso de transações financeiras. Esses mercados são es-
peculativos por natureza. A aquisição de ativos é, na verdade, a compra 
de cenários futuros, de perspectivas de ganho cuja concretização é incerta 
no momento em que o investidor tem que decidir se completa a transação 
ou não. O problema, portanto, não é especular, em si mesmo, porque isso 
é inerente à vida humana, ter de tomar decisões cujos efeitos se darão no 
futuro, sem ter como saber, de antemão, como será realmente esse futuro. 
Empresários fazem isso o tempo todo e é da disposição em enfrentar esse 
desconhecimento do futuro, – como já argumentaram grandes economis-
tas como John Maynard Keynes e Joseph Schumpeter –, que economias 
empresariais derivam sua força e sua vitalidade. Mas essas apostas podem 
ser também desastrosas para a comunidade. Algumas delas, aliás, criam 
riscos, sem nada oferecer como compensação à sociedade que aceita corrê-
los. Muitas transações financeiras são jogos de soma zero em retornos à 
sociedade, mas seus riscos podem ser enormes.

São muitas as imperfeições potencialmente mais importantes nos mer-
cados financeiros do que nos mercados de outros bens e serviços. Por 
exemplo, a assimetria de informações entre vendedores e compradores de 
ativos financeiros é muito mais séria e ampla do que em outros segmentos. 
É relativamente simples ao vendedor de um ativo ocultar do comprador 
as características mais problemáticas do risco envolvido naquele contra-
to. A percepção de que a assimetria de informações pode ser importante 
levou, há décadas, a todo o esforço regulatório impor requisitos mínimos 
de disposição de informações e limites à liberdade de comércio, como, por 
exemplo, na criminalização do uso de informação reservada. 
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O problema mais importante, porém, que tem seu significado plena-
mente ilustrado pelas grandes crises financeiras, é o chamado risco sistêmi-
co. Riscos sistêmicos são aqueles que ameaçam não apenas uma transação 
específica, mas todo um mercado ou, eventualmente, toda a economia. A 
especulação com as chamadas hipotecas subprime, nos Estados Unidos, le-
vou, em 2007, ao colapso do sistema financeiro norte-americano e à crise 
econômica, da qual o país luta, cinco anos depois, para escapar, com redu-
zido sucesso. Mercados de dívida pública na União Europeia geraram uma 
segunda fase dessa crise, agora centrada na zona euro, cujos custos sociais 
crescem a cada dia, sem horizonte de solução. 

Por razões que não importa explorar aqui, riscos sistêmicos são próprios 
de atividades financeiras. Essa foi a grande lição da Grande Depressão dos 
anos trinta e deu origem ao esforço regulador, especialmente nos Estados 
Unidos, que garantiu décadas de estabilidade fundamental (em que ocorre-
ram, certamente, crises, mas que sempre puderam ser contidas antes que se 
transformassem em crises sistêmicas). Foi nos anos oitenta que o enfraque-
cimento da memória do desastre dos anos trinta permitiu que emergisse de 
novo o chamado fundamentalismo de mercado, alimentado por interesses 
de alguns segmentos do sistema financeiro e vocalizado por economistas 
que julgavam que a hipótese de mercados eficientes fosse mais que uma 
fantasia teórica. A desregulação financeira que se seguiu desembocou na 
crise atual, levando à retomada de iniciativas de rerregulação que hoje se 
discute no âmbito de instituições como o G20, o Diretório de Estabilidade 
Financeira (Financial Stability Board), etc.

As mesmas imperfeições e riscos que marcam os mercados financeiros 
domésticos afetam, com muito maior intensidade, os mercados financei-
ros internacionais. Também nessa área, um movimento de desregulação foi 
iniciado, nos anos oitenta, que implicou na eliminação de controles de capi-
tais em várias regiões do mundo, inclusive na América Latina, inclusive no 
Brasil. Os riscos sistêmicos são maiores que no mercado doméstico, como 
vimos, por exemplo, na crise gerada pela fuga de capitais em 1998/1999, ou 
nas crises asiáticas e russa de 1997 e 1998 respectivamente, nas várias crises 
mexicanas, argentinas, ou na crise brasileira de 2008. 

A liberalização dos movimentos de capitais não apenas sujeita as eco-
nomias nacionais à instabilidade gerada pela volatilidade dos fluxos de ca-
pitais, mas também reduz o arsenal de instrumentos à disposição dos go-
vernos para enfrentar essas crises. Na ocorrência de fugas de capitais, uma 
economia que liberalizou sua conta de capitais, como o Brasil, só pode fazer 
o que fez em 1995, em 1998 ou em 2002: aumentar taxas de juros para atrair 
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o capital com que residentes do país tentavam escapar para o exterior e 
apertar a política fiscal para dar garantias de que o pagamento desses juros 
passaria a ser a prioridade da sociedade. Isso, aliás, é o que se exige de gre-
gos, portugueses, irlandeses, espanhóis e italianos atualmente. No Brasil, 
escapou-se dessa armadilha apenas em 2008, porque residentes não tinham 
incentivos para promover fugas de capitais: a crise foi gerada no exterior e 
os rendimentos pagos sobre aplicações financeiras no país eram muito mais 
atraentes que em qualquer outra alternativa.

Controles de capitais, portanto, são instrumentos de regulação pruden-
cial, de proteção da economia doméstica contra movimentos de entrada e 
saída de capitais que volatilizam o seu balanço de pagamentos e prejudicam 
sua operação, muito além do dano que possam causar aos que efetivamente 
fazem a transação. É o que se chama em economia de externalidades. Ex-
ternalidades são os impactos que uma determinada ação tem sobre tercei-
ros, que nada podem fazer para evitá-los ou neutralizá-los. Quando alguém 
fuma em recinto fechado, está causando uma externalidade negativa, na 
forma da contaminação de não fumantes que não têm como impedir esse 
dano. Por mais que se exercitem e tomem todas as precauções adequadas, 
os não fumantes correm o risco de obter um câncer no pulmão, porque 
terceiros causaram isso. Se o preço dos cigarros embutisse o custo do trata-
mento do câncer do “terceiro” afetado, o fumante pensaria duas vezes antes 
de comprá-lo e adquirir o hábito. Mas o mercado não provê compensações 
para externalidades, porque o terceiro atingido não participa dele. Por isso, 
quando há externalidades (um fenômeno chamado em economia de “falhas 
de mercado”), é necessário introduzir regulação, como a que proíbe o fumo 
em ambientes fechados.

Riscos sistêmicos são externalidades negativas. Talvez a mais importan-
te classe delas. Um abalo no segmento do mercado de hipotecas sem garan-
tias (subprime) levou à derrocada do maior sistema financeiro do mundo 
e trouxe consigo o desemprego e a bancarrota para milhões de america-
nos e cidadãos de outros países. É por essa razão que se propõe regulação 
prudencial. Porque a ação de instituições que envolvem ameaças a tercei-
ros deve ser regulada de acordo com a preservação dos interesses desses 
terceiros. Uma crise cambial gerada pela tentativa de fuga de capitais de 
detentores de riqueza no Brasil (mesmo que ganha licitamente) ameaça a 
solvência, por exemplo, de empresas que tenham tomado empréstimos em 
dólares, mesmo que essas empresas sejam modelos de eficiência e produti-
vidade. Criar barreiras a essa saída é inteiramente justificável do ponto de 
vista da sociedade. A entrada excessiva de capitais valoriza a moeda local 
e reduz a competitividade das empresas, novamente, que sejam modelos 
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de eficiência e produtividade. O que para um aplicador externo – ou para 
uma instituição financeira doméstica que anseie por fazer a intermediação 
desse negócio – é apenas um negócio, para o país representa um custo a 
ser suportado por terceiros, não pelo aplicador, nem pelo intermediário 
financeiro. Por isso se justifica a regulação. E regulação financeira, quando 
aplicada à conta de capitais, se chama controles de capitais.

4. Conclusão

A legislação brasileira, historicamente, foi orientada pelos princípios de 
que controles de capitais são uma forma importante de proteção da econo-
mia doméstica, a serem ativados quando e na intensidade em que forem ne-
cessários. A tradição brasileira sempre se apoiou no “direito de saída”, isto 
é, capitais que aqui ingressaram usufruem, pelo menos implicitamente, do 
direito de retorno. Residentes no país não internalizam capital e, portanto, 
não gozam do mesmo direito. O uso das disponibilidades de moeda estran-
geira, neste caso, deve depender do conhecimento do seu impacto sobre a 
economia, de modo a prevenir externalidades negativas. A fuga de capitais 
não é um “direito” reconhecido no Brasil, nem em outros países.

Essa tradição encontrou sua tradução legal mais importante na Lei n° 4.131, 
de 1962, que consagrou tal princípio. É importante mencionar que mesmo com 
a liberalização das disposições dessa lei, nos anos seguintes, – inclusive durante 
o regime militar –, não houve modificação em seu princípio fundamental. Foi a 
partir do final dos anos oitenta que o Banco Central do Brasil passou a legislar 
nessa área, sob a forma de emissão de comunicados e instrumentos semelhan-
tes, alterando, de forma duvidosa, o conteúdo da legislação.4 A liberalização da 
conta de capitais foi levada aos seus extremos por todos os governos posteriores 
ao regime militar, do presidente Sarney ao presidente Lula da Silva, por iniciati-
va da autoridade monetária, ao arrepio da apreciação pela instância legítima, o 
Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo que as medidas de liberalização eram apresentadas 
por seus defensores como iniciativas modernizantes ou mesmo democrati-
zantes, em contraste com controles de capitais mantidos durante o regime 

4 É bastante instrutivo, nesse particular, o trabalho de Gustavo Franco e Demosthenes 
Madureira Pinho Neto, ex-presidente e ex-diretor da área externa do Banco Central 
do Brasil, respectivamente: A desregulamentação da conta de capitais: limitações ma-
croeconômicas e regulatórias. 2004. (Texto para Discussão; n. 479). Disponível em: 
http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td479.pdf. Acesso em: 31 jan. 2012.
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militar (sugerindo subliminarmente um caráter antidemocrático intrínseco 
a controles), propagou-se a ideia de que a experiência histórica com esses 
instrumentos demonstrava sua inocuidade.

A evidência histórica, não surpreendentemente, é muito mais diversa do 
que a literatura de propaganda liberal tende a sugerir. Há casos de controles 
que funcionam, como certamente há casos em que isso não ocorre. A pro-
posição de que controles são ineficazes é mais comumente defendida com 
o argumento de que sistemas financeiros são sofisticados o suficiente para 
contornar restrições, tornando o esforço de regulação inútil. A única res-
posta eficaz a essa afirmação é o exame da experiência de países em que os 
sistemas financeiros (e o nível de desenvolvimento em geral) são mais avan-
çados que os brasileiros. A melhor fonte para tanto é o Fundo Monetário 
Internacional (FMI). O FMI realizou um enorme número de estudos sobre 
o tema e, como se tornou amplamente conhecido recentemente, concluiu 
que controles de capitais são instrumentos legítimos de intervenção, ainda 
que o fundo mantenha suas reservas, aparentemente por razões políticas, 
com relação ao seu emprego, classificando-os como instrumentos de últi-
mo recurso. Os estudos feitos pelo fundo, no entanto, mais do que as reco-
mendações de seus dirigentes, – inescapavelmente restritos pelas realida-
des da distribuição de poder na instituição –, são mais interessantes. Dois 
são particularmente importantes para a discussão de eficácia de controles: 

 � MUSSA, M. et al. Capital account liberalization: theoretical and 
practical aspects. Sept. 30 1998. Washington D.C.: IMF, 1998. 33p. 
(IMF Occasional Paper; 172).

 � BAKKER, A.; CHAPPLE, B. Advanced country experiences with 
capital account liberalization. Sept. 26 2002. Washington D.C.: IMF, 
2002. 58p. (IMF Occasional Paper; 214).
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Razões e consequências do baixo 
nível de poupança no Brasil

Samuel Pessoa5

1. Introdução

Este artigo tem por objetivo analisar o impacto das políticas de controle 
cambial sobre a economia, bem como analisar os motivos que mantêm a 
taxa básica de juros elevada. Para isso, apresenta a seguinte organização: 
primeiro, é apresentado o conceito de mobilidade de capital, a evidência 
empírica com relação ao impacto da mobilidade de capital sobre o cresci-
mento econômico, o conceito de controle de capital e duas interpretações 
sobre a situação atual. Em seguida, analisa a economia brasileira hoje. Na 
sequência, são apresentadas as razões porque o Brasil poupa tão pouco e, 
por fim, a conclusão.

2. Mobilidade de capitais

O que é mobilidade de capitais? Essencialmente, a economia tem capa-
cidade produtiva, tem necessidade ou demanda de absorver na forma de 
consumo um investimento. Sempre que a absorção interna é maior que a 
capacidade produtiva, sempre que a soma do consumo com o investimento 
for maior que a capacidade produtiva, a diferença será absorvida pela pou-
pança externa. Dessa forma, se dá o influxo de capital no país. 

Quando há entrada de capital num país, ou seja, quando a soma do con-
sumo e do investimento é maior que o produto, a diferença que entra se acu-
mula na forma de endividamento externo. O que não é algo rigorosamente 
ruim, porque o endividamento pode se dar não só na forma de dívida, que é 

5 Sócio da Tendências Consultoria Integrada e pesquisador associado do Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV).
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um tipo de contrato, mas o capital que entra no país pode servir para finan-
ciar empresas na Bolsa de Valores, como renda variável ou capital de risco. 
Essencialmente, a mobilidade de capital permite fechar o buraco entre as de-
mandas por consumo e investimento e a capacidade produtiva. 

Pela teoria econômica padrão, o movimento de capital deveria ser be-
néfico ao crescimento econômico. Por exemplo, uma região pobre é assim 
considerada por ser pobre em capitais. Dessa forma, teoricamente, a taxa 
de retorno do capital que lá é investido deveria ser maior. Então, se o ca-
pital sair dos lugares mais ricos – ricos em capitais e, portanto, com taxas 
de retorno menores – para os que são pobres em capitais, com taxa de 
retorno maior, haverá geração de crescimento econômico na região pobre, 
deslocando capital das regiões de baixo retorno para região de alto retorno. 

Esse ganho é dividido entre o país que recebe e o que envia capital, por-
que o país que manda tem uma renda, fruto da remuneração desse capital. 
E esse ganho é compartilhado com nações mais pobres. Então, há um mo-
tivo estrutural para mobilidade de capital: ajudar o crescimento econômico 
das economias pobres. Além disso, como a economia é sujeita a movimen-
tos cíclicos e a choques, a mobilidade de capital pode ajudar a amortecer 
esses choques. Ou seja, quando a economia sofre um choque negativo e o 
seu produto cai muito, o consumo não precisa reduzir muito. A diferença 
entre a queda da economia, da produção e do consumo, pode ser coberta 
pelo movimento de capital. Então, há uma motivação estrutural para movi-
mento de capital e há uma motivação cíclica.

Quando se observa a evidência empírica, não há relação entre a conta de 
capital ser aberta e o crescimento econômico. Pode-se dizer com alguma con-
fiança que não existe uma relação entre mobilidade de capital e crescimento 
econômico. Por exemplo, se a discussão fosse acerca da mobilidade de bens e 
da abertura comercial, nos últimos vinte anos, a evidência empírica caminhou 
muito fortemente no sentido de que mobilidade de bens e a abertura para o 
comércio foram positivas. Mas para a mobilidade de capital, não há resultado 
equivalente. As evidências são muito ambíguas. Há vários estudos, inclusive, 
que sugerem o resultado inverso: a mobilidade de capital aumentou o risco e 
não obteve resultados positivos e permanentes sobre o crescimento. 

3. Controle de capital

Qual a importância de se discutir o controle de capital? Porque há restri-
ções para a implementação da política econômica e é preciso fazer escolhas. 
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Em economia, há uma proposição famosa chamada trindade impossível da 
macroeconomia aberta, segundo a qual não se pode ter simultaneamente 
as seguintes três características: livre movimento de capitais, câmbio fixo e 
autonomia da política monetária.

O controle de capital significa eliminar a primeira característica, o livre 
movimento de capitais. Por quê? Porque quando há uma grande necessida-
de de se controlar certa taxa de câmbio e de maior autonomia na política 
monetária, ou seja, determinar uma taxa de juro qualquer, independente-
mente do que acontece com o juro no resto do mundo, é preciso abrir mão 
da primeira característica de forma a conseguir as outras duas.

Quanto à evidência empírica da eficiência do controle de capital para se 
atingir esses objetivos – aumentar a autonomia da política monetária e da 
política cambial e, eventualmente, reduzir o influxo de capitais – diversos 
estudos mostram que: quando se considera o controle de capital na entra-
da, como as medidas que a economia brasileira está utilizando atualmen-
te (cobrança de IOF), ele é eficiente para tornar a política monetária mais 
independente, reduz a pressão sobre o câmbio real e não parece reduzir o 
fluxo de entrada. 

O que aparentemente está acontecendo? O capital continua a entrar, 
mas de prazo maior. O controle de capital promove uma troca do tipo de 
capital que entra, reduzindo o capital de curto prazo e aumentando o capi-
tal de longo prazo. Isso é suficiente para dar certo grau de independência à 
política monetária e à política cambial. 

Assim, tanto a teoria econômica quanto a evidência empírica não per-
mitem descartar inicialmente, em qualquer condição, a política de controle 
de capital. A política de controle de capital é mais um instrumento que 
pode ser usado na elaboração da política econômica. A análise da opor-
tunidade ou não de se adotar medidas de controle de capital tem que ser 
realizada caso a caso.

4. Conjuntura econômica atual

Há uma leitura padrão de que se vive atualmente uma situação de ex-
cesso de liquidez internacional, que faz com que os investidores promo-
vam a migração do capital em busca de retornos maiores. Então, há uma 
pressão para a entrada de capital no Brasil muito forte. Essa pressão valo-
riza o câmbio e essa valorização tem inúmeros efeitos negativos sobre o 
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funcionamento da economia e, portanto, é necessário barrar esse excesso 
de entrada de capitais de curto prazo.

Tal situação está subsidiando a política econômica escolhida pela 
Fazenda atualmente. Entretanto, uma leitura diferente é a de que a eco-
nomia brasileira tem como sua maior característica a baixíssima pou-
pança. Não só o nível médio da poupança é baixo, mas ela é baixa numa 
segunda dimensão: os surtos de crescimento econômico e de acelera-
ção da taxa de crescimento não levam consigo uma elevação da taxa de 
poupança. Ou seja, o mundo e o Brasil melhoram, os empresários se 
animam, a taxa de investimento cresce, a economia cresce, tudo fun-
ciona bem, mas, lá na frente, a poupança não segue a mesma trajetória. 
Por isso, há um aumento da poupança externa, uma maior valorização 
do câmbio, uma piora do déficit de transações correntes e, eventual-
mente, o processo de aceleração do crescimento é abortado.

Essa dinâmica ficou muito claro ao longo dos dois mandatos do pre-
sidente Lula. A taxa de investimento no Brasil passou de 14% do PIB em 
2004 para 19% no terceiro trimestre de 2008, um aumento de cinco pontos 
percentuais do PIB. Contudo, a poupança doméstica ficou parada. Conse-
quentemente, a poupança externa – que era 2,5%, o equivalente ao que o 
país exportava – passou a ser deficitária. Ou seja, o Brasil passou a registrar 
importação de poupança externa de 2,5%. Em outras palavras, todo aquele 
enorme ajustamento que houve no investimento, de 2004 a 2008, pela ótica 
da poupança, foi todo pago por elevação da poupança externa. A poupança 
doméstica não contribuiu com nada. Então, não só o nível de poupança é 
baixo como ele não responde positivamente a surtos, a episódios de acele-
ração do crescimento econômico e do investimento. Portanto, sempre que 
o país investe e cresce mais, há o problema da restrição externa; a poupança 
externa tem que aumentar. 

Há dois problemas com um nível muito elevado de absorção de pou-
pança externa. Primeiro, elevados níveis de absorção externa podem elevar 
o risco-país em função de forte elevação do passivo externo líquido. Isto 
é, o crescimento pode ser abortado pela restrição externa. É sabido que o 
diferencial entre a absorção e a produção domésticas só pode ser coberto 
na forma de bens que são passíveis de serem transportados de um lugar 
para outro, ou seja, de bens e serviços que podem ser transacionados in-
ternacionalmente. Sendo assim, a absorção de elevados níveis de poupança 
externa acaba por provocar um excesso de demanda pelos bens não transa-
cionáveis, que são basicamente os serviços, o que leva ao aumento de seus 
preços, uma característica de uma economia com câmbio valorizado. Este 
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é o segundo problema de haver um elevado nível de poupança externa: eco-
nomias que absorvem muita poupança externa são economias nas quais o 
serviço é caro e a participação da indústria no produto é pequena.

Então, a valorização do câmbio é um fenômeno natural, fruto da baixa 
poupança estrutural da economia brasileira em resposta a surtos de otimis-
mo, desenvolvimento econômico e aceleração do investimento, que se dá 
em consequência da necessidade de se absorver poupança externa. E isso 
faz com que a economia se torne cara. 

Figura 1
Evolução do câmbio real de equilíbrio. 

Variáveis explicativas: passivo externo líquido e termos de troca.

O câmbio real apresentado na figura 1 é calculado a partir do câmbio 
nominal, controlado pela inflação doméstica (IPCA), dividido pela taxa de 
câmbio dos nossos parceiros comerciais – proporcionalmente à participa-
ção de cada um na pauta brasileira de importação e exportação – deflacio-
nada pela taxa de inflação desses países. 

A linha preta representa o câmbio real observado e a pontilhada, o câm-
bio real ajustado, que seria o equilíbrio de longo prazo do câmbio, com base 
em duas variáveis: a primeira é o passivo externo líquido e total do país – to-
dos os tipos de dívida que o país pode ter com o restante do mundo. A outra 
variável importante são os termos de troca. Ou seja, se o país produz alguns 
bens para exportar e importa outros, e se o preço no mercado internacional 
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do que é exportado se eleva muito e o preço no mercado internacional do 
que é importado cai muito, a moeda desse país irá se valorizar, porque os 
bens vendidos estão valendo mais lá fora, e isso torna mais fácil exportar.

Essas duas variáveis explicam muito bem os comportamentos de longo 
prazo, não os de curto prazo, do câmbio real de equilíbrio. E, a longo prazo, 
a trajetória do câmbio corrente é muito parecida com a do câmbio real de 
equilíbrio. Em particular, nota-se que toda a valorização do câmbio desde o 
começo do governo Lula até agora ocorreu porque o passivo externo líqui-
do caiu e porque os termos de troca melhoraram muito. 

Então, a grande valorização do real que houve nesse período pode ser 
entendida como um processo de equilíbrio. E não é só isso. Mais recente-
mente, a taxa de câmbio de equilíbrio está abaixo da taxa corrente obser-
vada. Ou seja, em relação à medida de câmbio real de equilíbrio, o câmbio 
real corrente está mais desvalorizado. Ou seja, dados os fundamentos da 
economia – passivo externo líquido em termo de troca –, o câmbio real 
corrente está mais desvalorizado do que o de equilíbrio. E essa diferença 
está em torno de 5% a 10%. 

Como é possível, durante tanto tempo, um preço ficar mais desvaloriza-
do do que deveria ser? Ora, desde 2006, mais ou menos, iniciou-se um forte 
processo de compras de reserva. O governo começou a acumular muitas 
reservas, e esta compra de reservas impede que se aumente muito a absor-
ção doméstica, porque impede que o câmbio se valorize. Ao impedir que o 
câmbio se valorize, os preços dos bens importantes não caem tanto quanto 
deveriam cair, portanto a absorção de poupança doméstica sobe menos e a 
de poupança externa é menor. 

Vale lembrar que a poupança externa cobre a diferença entre o que o 
país produz e o que absorve. Quando a política econômica, acumulando 
reservas, tenta impedir o processo de absorção de poupança externa, isso 
gera menos entrada de recursos e, consequentemente, a inflação fica mais 
pressionada. E, para que a inflação não suba, o governo tem que aumentar 
a taxa de juros. 

Dessa forma, essa política de acumulação de reservas tem impedido 
uma valorização adicional do câmbio e tem contribuído, portanto, para que 
o juro fique mais alto.

O Brasil possui uma tendência natural a uma forte valorização do câm-
bio, dado que o país poupa pouco e possui muitas vantagens comparativas 
em bens primários. Assim, quando a política econômica, por meio de uma 
rápida acumulação de reservas, tenta impedir isso – como tem acontecido 
–, o câmbio corrente, em geral, fica acima do câmbio de equilíbrio. 
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O problema é que essa política tornou-se muito cara, porque o governo, 
ao acumular reservas, paga um diferencial de juros, uma vez que, para não 
aumentar a quantidade de moeda na economia brasileira, precisa emitir tí-
tulos públicos no mercado – essa operação é conhecida como acumulações 
de reserva esterilizadas. Isso custa caro porque os títulos colocados pelo 
governo no mercado são remunerados à taxa Selic, que se encontra na casa 
de 10% nominal ao ano, e as reservas acumuladas são remuneradas à taxa 
Libor, taxa nominal de 2% ao ano. Para evitar esse problema, o governo, de 
uns tempos para cá, colocou restrições à mobilidade de capital, o que está 
sendo eficaz. É uma maneira mais barata de impedir a entrada de capital, 
para que o câmbio valorize e a absorção de poupança externa caia. 

Existe uma alternativa a essa política, qual seja, reduzir os controles de 
capital e deixar o câmbio flutuar livremente. O resultado disso seria uma 
valorização da taxa de câmbio e um aumento da absorção de poupança 
externa – o déficit em transações correntes passaria de 2,5% para algo em 
torno de 4,0%, a inflação recuaria e, por sua vez, os juros cairiam. Ou seja, 
isso permitiria à economia encontrar um equilíbrio com juros menores, 
inflação menor, com déficit de transações correntes maior e um câmbio 
mais valorizado. 

A consequência indesejada dessa alternativa seria o fato de que a in-
dústria seria prejudicada, porque quando se eleva a absorção externa, esse 
aumento se dará em produtos passíveis de serem transacionados.

Pode-se dizer que todos os bens e serviços produzidos na economia 
podem ser classificados em três categorias: serviços, bens primários e 
bens manufaturados.

Se o câmbio se valorizar, o juro cair e a absorção de poupança externa 
aumentar, não será possível absorver a poupança externa na forma de ser-
viços, dado que não são bens transacionáveis. Sobram então os bens pri-
mários e manufaturados. O Brasil possui larga vantagem comparativa na 
produção de bens primários. Por isso, o aumento de absorção externa não 
se dará nessa categoria. Assim, a poupança adicional a ser absorvida será 
utilizada para a aquisição, fundamentalmente, de bens manufaturados pro-
duzidos no exterior, que vão competir com a indústria local, podendo dar 
início a um processo mais acelerado de desindustrialização. 

Quais são os custos dessa estratégia alternativa que eleva a absorção de 
poupança externa? O custo maior é o aumento da exposição do país a cho-
ques externos. Na hipótese de uma crise externa, em que a liquidez se reduza, 
poderia haver uma reversão na conta de capital, com uma parada súbita do 
influxo de divisas para o Brasil, o que pode levar a uma crise cambial. 
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Mas esse risco é baixo, por causa do regime de câmbio flutuante. 
Então, se houver uma parada súbita na conta de capital, o câmbio tende 
a se desvalorizar, o que reduziria a dívida pública – tendo em vista que 
o setor público possui muitos ativos em dólares. Isto é, o Brasil, hoje, é 
credor em moeda externa.

Adicionalmente, o país não possui no passivo externo líquido o pro-
blema do descasamento de moeda, não possui liquidamente passivos em 
dólares. Os passivos são em renda variável – geralmente, na forma de in-
vestimento estrangeiro direto, investimentos em ações ou dinheiro que os 
estrangeiros internalizaram para comprar títulos do Tesouro, todos deno-
minados em reais. 

Assim, com o câmbio flutuante, não havendo descasamento de moedas 
no passivo, quando o câmbio se desvaloriza, a dívida externa brasileira des-
penca, porque está hoje denominada em reais. Se a política de desestimular 
a assunção de dívida externa em moeda externa for mantida, e o câmbio 
flutuante é um dos mecanismos mais poderosos para fazê-lo, não deve ha-
ver uma crise cambial no país. 

Mas o custo da desindustrialização é real. Portanto, a sociedade precisa 
fazer uma escolha. A alternativa para salvar a indústria é manter as políticas 
que estão sendo feitas hoje – e que estão sendo eficazes, embora isso deva 
ser momentâneo: controlar a entrada de capital e manter o juro interno alto 
para esfriar a economia. 

Neste momento vale lembrar que o fenômeno da existência de uma taxa 
básica de juros elevada tem se alterado. Há dez anos, o diferencial de juro 
era alto, o juro interno era elevado, mas o risco-país estava na casa de 60% 
do diferencial de juro interno e externo. Hoje, o país melhorou muito, o 
risco-país caiu muito, de sorte que hoje responde por não mais do que 20% 
de diferencial de juro.

Então, por que o juro não converge? O juro não converge porque esta-
mos impedindo que ele convirja. Impedir que ele convirja é colocar res-
trições à entrada de capital e acumular reservas com muita velocidade. 
Permitir a convergência dos juros é aceitar câmbios mais valorizados e 
menos indústrias.

Esse é o trade-off, a escolha que a sociedade precisa de fazer. O dilema 
com o qual nos deparamos é que não é possível ter as três coisas ao mesmo 
tempo. Não é possível ter indústria diversificada e sofisticada, como a 
que o país possui, poupança baixa e fortes vantagens comparativas em 
commodities, quando o resto do mundo tem necessidade delas. Essas três 
coisas, simultaneamente, não podem ser mantidas.
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Chegou-se, então, à raiz do problema: acumular reservas é muito caro. 
Por esse motivo, foram introduzidos os controles de capital. Os controles 
de capital, no caso brasileiro, só funcionam por prazos curtos.

E qual é a dificuldade de controle de capital numa economia como a bra-
sileira? Nós somos estruturalmente uma economia com poupança baixa. 
Portanto, estruturalmente, é uma economia que demanda, que precisa de 
poupanças externas. O controle de capital só funciona durante prazos cur-
tos, porque o Brasil é dotado de um mercado financeiro muito sofisticado. 
Por outro lado, não se pode controlar tudo, todas as rubricas da conta de 
capital, uma vez que o país precisa de capital por ter um nível reduzido de 
poupança. Então, é dif ícil fazer um controle de capital pela metade.

Países como Índia e China têm um controle à entrada de capital maior, 
mas esses países possuem poupança doméstica muito elevada. Eles expor-
tam poupança e não precisam de capital. O problema é que o Brasil precisa 
muito de capital. 

Por isso, a experiência mostra que o país não consegue escolher o tipo 
de capital a ser internalizado. O mercado acaba encontrando formas de 
contornar a regulação vigente para trazer o tipo de capital de sua preferên-
cia. Em um estudo de 2006, o economista Márcio Garcia (PUC-RJ) fez uma 
análise muito profunda dos mecanismos que o mercado financeiro criou 
para contornar os controles de capital no período FHC. À época, havia um 
controle de capital muito grande. 

Há sinais fortes no Brasil de que já está havendo esse contorno. No balan-
ço de pagamentos, a conta de investimento estrangeiro direto quase duplicou 
nos últimos trimestres. Em seguida à implantação das medidas restritivas à 
entrada de capitais, houve um salto imenso no investimento estrangeiro dire-
to, que não é usual. A suspeita é que esse aumento significativo é, na verdade, 
uma forma de contornar os controles que estão sendo impostos.

5. Por que a poupança doméstica é tão baixa?

Porque existe um acordo na sociedade brasileira que pode ser chama-
do de contrato social da redemocratização. A sociedade decidiu construir 
um Estado de bem-estar social extremamente ambicioso e abrangente e 
foi bem-sucedida nesse intento. Nós temos hoje educação pública bási-
ca universal, sistema de saúde universal, aposentadoria universal, o mais 
generoso sistema de pensão por morte do mundo, seguro-desemprego, 
auxílio-doença e inúmeros outros programas que foram desenhados para 
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reduzir o risco dos indivíduos, dos agentes econômicos, no dia a dia de 
uma economia de mercado.

O problema é que, além de tudo isso, nos últimos quinze, vinte anos, 
a sociedade persegue uma política de valorização do salário mínimo, e o 
valor do salário mínimo, que indexa inúmeros benef ícios dessa rede de se-
guridade social construída a partir da redemocratização, tem crescido a 
uma velocidade imensa. 

Todos esses fatores, toda a construção dessa rede de bem-estar social 
produziu uma poupança extremamente baixa. 

Figura 2
Evolução da taxa de poupança. Classificação por nível de renda.

(De 1970 até 1989, a base abrange 164 economias; em seguida, 188.)

Fonte: International Financial Statistics. Disponibilizada pelo FMI.

Obs.: Metodologia: a poupança doméstica foi obtida por meio da subtração do investimento a poupan-
ça externa (isto é, do déficit de transações correntes). A taxa de poupança doméstica é a razão entre a 
poupança e o PIB. Todos os dados em dólares correntes.

A figura 2 apresenta a taxa de poupança, isto é, a poupança dividida pelo 
PIB, em percentagem. Além da evolução desde 1970 até hoje da taxa de 
poupança do Brasil, pode-se observar a taxa média de poupança de grupos 
de países. Estão representados os países de renda per capita baixa, de renda 
per capita média, de renda per capita alta, de renda per capita elevada que 
não são da OECD e de renda per capita elevada que são da OECD. 
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O que se vê é que, desde 1993, mais ou menos, o único grupo que às 
vezes fica com poupança tão baixa quanto a nossa é o grupo dos países 
pobres. Todos os outros grupos têm poupanças muito mais elevadas do 
que a nossa.

Esse mesmo fato estilizado pode ser visto na classificação por região 
cultural, ou geográfica. Na figura 3, temos novamente a representação da 
evolução da taxa de poupança do Brasil e a de outros grupos de países: 
América Latina e Caribe, Leste da Ásia e Pacífico, Oriente Médio e Norte 
da África, Europa e Ásia Central, Sul da Ásia. Independentemente do grupo 
que se observa, o Brasil está sempre na liderança da poupança baixa, sendo 
ultrapassado em alguns momentos por Oriente Médio e Norte da África.

Figura 3
Evolução da taxa de poupança. Classificação por nível de renda.

A baixa poupança brasileira é ainda mais surpreendente quando nos 
lembramos que, do ponto de vista da dinâmica demográfica, o Brasil passa 
hoje pela fase que os demógrafos denominam de bônus demográfico (ou di-
videndo demográfico) – período da transição demográfica no qual a razão 
de dependência é menor. Essa razão é o resultado da divisão da quantidade 
de população idosa, isto é, acima de 65 anos, pela população ativa, isto é, 
entre 15 e 65 anos. Quanto menor a razão de dependência, maior é a taxa 
de poupança da economia. Assim, o fenômeno da baixa poupança brasilei-
ra é ainda mais marcante quando consideramos o particular momento da 
dinâmica demográfica que nos encontramos.
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A evidência de que gastamos demais com seguridade social tem como 
base o estudo do economista Marcelo Abi-Ramia Caetano (Ipea), que ana-
lisa 31 países – o Brasil e outros trinta países.

A figura 4 ilustra este fato de forma cristalina. No eixo horizontal, está 
representada a razão de dependência, que permite-se ter uma ideia de 
como anda a demografia do país, e é dada pelo número de pessoas com 
mais de 65 anos dividido pelo de pessoas em idade ativa. No eixo vertical 
estão representados os gastos previdenciários totais – do setor público, do 
setor privado e com pensão por morte; os benef ícios previdenciários totais 
do respectivo país.

Figura 4
Gastos previdenciários totais (inclui setor privado e público, civil e 

militar, aposentadorias e pensão por morte).

Fonte: Marcelo Abi Ramia Caetano.

O Brasil está no nível de aproximadamente 12%. A reta é a que melhor 
ajusta toda a nuvem de pontos e representa o padrão internacional. Nós 
somos claramente desviantes. Ou seja, estamos muito diferentes da norma 
internacional. Nosso gasto previdenciário está quase duas vezes e meia, ou 
três vezes, acima da norma internacional.
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Quando se observa outro componente da seguridade, uma parcela da-
queles benef ícios previdenciários, o seguro por pensão por morte, verifica-
se que o Brasil está absolutamente fora da realidade. O país gasta 3% do PIB 
com pensão por morte, enquanto a média na OECD é de 1%. Para os países 
com a nossa pirâmide demográfica, ninguém gasta nem perto do que nós 
gastamos com pensão por morte. A figura 5 o ilustra.

Por que somos tão diferentes do resto do mundo? Por que gastamos três 
vezes a média da OECD, se essa organização inclui diversos países com 
muito mais idosos do que o Brasil como proporção da população, o que é 
medido pela razão de dependência? Somos muito diferentes porque somos 
o único país do mundo, ou pelo menos desta amostra de países, que tem 
critérios absolutamente lenientes e liberais para a concessão e a elegibilida-
de do benef ício de pensão por morte.

Figura 5
Gastos com o programa de pensão por morte, público e privado.

Fonte: Marcelo Abi Ramia Caetano.

O Brasil é o único lugar do mundo onde um cônjuge acumula a sua pró-
pria aposentadoria com a pensão do marido, ou da esposa. O benef ício in-
depende de quanto tempo as pessoas viveram juntas, da diferença de idade 
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dos componentes do casal, do número de filhos em idade escolar, ou seja, 
não depende de nada. É o único país do mundo que tem esse instituto, e é 
por isso que gastamos mais do que três vezes a média da OECD.

Para se ter uma ideia do que isso representa para os cofres públicos, o 
investimento do setor público brasileiro nas três esferas, União, estados e 
municípios, é de 2% do PIB. É o que o setor público inteiro investe por ano. 
A pensão por morte excedente à média do mundo civilizado é de 2%. Ou 
seja, se fôssemos iguais à média do mundo civilizado, poderíamos duplicar 
o investimento público.

Se o Brasil possuísse 2% do PIB a mais por ano para poupar, esse mon-
tante poderia ser utilizado em projetos para infraestrutura urbana, oferta 
de metrô nas grandes cidades, casa popular para pessoas de baixa renda, 
etc. O país seria outro, e, evidentemente, teria uma taxa de juros menor.

6. Conclusão

A economia brasileira poupa pouco. Adicionalmente, é uma economia 
cuja taxa de poupança não responde aos surtos de crescimento e aceleração 
do crescimento econômico. Hoje as commodities estão extremamente va-
lorizadas, e o Brasil possui uma vantagem comparativa natural imensa em 
relação a elas. É natural que uma economia com estas características, baixa 
poupança e muito produtiva em commodities, tenha câmbio extremamente 
valorizado. A resposta da política econômica é impedir a elevação da absor-
ção de poupança externa com compras esterilizadas de reservas e controles 
de capital, mais recentemente. Ao se impedir o processo de absorção de 
poupança externa ou a elevação da absorção de poupança externa, gera-se 
uma carência de oferta internamente, que mantém a inflação pressionada. 
Portanto, o Banco Central é obrigado a manter os juros elevados. Dessa for-
ma, o problema não está na política econômica, mas na falta de estratégia 
do Executivo como um todo no enfrentamento da questão estrutural.
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A liberalização financeira 
e o controle de capitais

Geraldo Magela Siqueira6

1. Introdução

Para falar da liberação financeira e do controle de capitais no Brasil, te-
mos que voltar um pouco no tempo e entender melhor a matéria. Fare-
mos isso traçando um breve histórico do mercado de câmbio no Brasil e 
abordando a evolução da regulamentação cambial brasileira desde os anos 
oitenta até os dias de hoje.

Em seguida, para que se possa ter uma ideia clara de como as coisas 
acontecem no mercado de câmbio, apresentaremos os fluxos cambiais e 
sua estrutura regulatória.

Passaremos, depois, à exposição de medidas adotadas para lidar com 
excesso de capitais e, em seguida, faremos uma análise do comportamento 
dos fluxos de capitais e de outras variáveis.

Concluindo, faremos alguns comentários sobre o estágio de evolução 
em que se encontra o mercado de câmbio no Brasil e sobre os avanços con-
seguidos até o momento.

2. Evolução da regulação cambial brasileira

A regulação cambial brasileira tem evoluído muito nos últimos anos. 
Partindo de uma política de controle total nas décadas de oitenta e noventa, 
em virtude das diversas crises no Balanço de Pagamentos e da persistente 
escassez de reservas, o marco regulatório cambial foi sendo simplificado e 
desburocratizado de forma a acompanhar a globalização da economia, a 
evolução do mercado global e o novo ambiente de suficiência de reservas.

6 Gerente executivo de normatização de câmbio e capitais estrangeiros do Banco Central.
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Os princípios legais básicos aplicáveis ao mercado de câmbio brasileiro 
são os seguintes:

 � negociação de moeda estrangeira exclusivamente em instituição 
autorizada a operar no mercado de câmbio pelo Banco Central do 
Brasil (BCB);

 � curso forçado da moeda nacional nas transações exequíveis no 
Brasil, exceto aquelas previstas em lei;

 � registro dos capitais estrangeiros no BCB;
 � competência ao Conselho Monetário Nacional (CMN) e BCB para 

definir diretrizes, regulamentar e fiscalizar o mercado de câmbio;
 � ordens de pagamentos externas efetuadas por intermédio de insti-

tuição bancária, exceto para situações específicas.
Para mapearmos as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de câm-

bio, precisamos considerar três períodos: 
i. o passado recente que começa nos anos oitenta e vai até 2005, 

período em que tudo era proibido, exceto o que fosse expressa-
mente autorizado; 

ii. a fase atual, que pode ser considerada de 2005 até o momento pre-
sente, quando tudo passou a ser permitido, desde que a operação 
seja legal, tenha motivação econômica e esteja amparada em docu-
mentação comprobatória; e 

iii. o futuro, cujas perspectivas devem ser consideradas em conjunto 
com o que ocorre no mercado global. 

2.1. Década de oitenta

A década de oitenta ficou marcada pelo monopólio do câmbio pelo Ban-
co Central, caracterizado pela obrigação dos agentes autorizados a operar 
no mercado de câmbio de efetuarem diariamente operações de repasse e 
de cobertura com a autoridade monetária, utilizando-se taxas de câmbio 
por ela fixadas.

Em determinados momentos, alguns pagamentos selecionados (sobre-
tudo relacionados a créditos externos) só eram finalizados quando a autori-
dade monetária processasse os recebimentos das exportações e conseguis-
se os recursos adicionais para efetuar os pagamentos.
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Isso ocorria em virtude dos fortes desequilíbrios nas contas externas. 
O país não tinha reservas cambiais suficientes e dependia de empréstimos 
captados no exterior para financiar seu déficit externo.

As sucessivas crises cambiais não permitiam que o país concedesse aos 
participantes do mercado de câmbio a liberdade de administrar seus recur-
sos em moeda estrangeira. Controles cambiais rigorosos eram impostos aos 
agentes do mercado de câmbio que eram obrigados a seguir regras inflexí-
veis, estando sujeitos a pesadas multas em quaisquer desvios verificados.

Isso contribuía de maneira muito forte para que parte das operações 
fugisse do mercado formal para o mercado alternativo, o chamando mer-
cado paralelo. Não só importações e exportações ilegais, mas operações 
socialmente legítimas e justificáveis como as remessas para compra de me-
dicamentos e viagens para tratamentos de saúde no exterior mantinham o 
mercado paralelo aquecido. O mercado totalmente controlado servia de 
motivação para o fortalecimento de referido mercado à margem da lei. 

O crescimento do mercado informal passou a preocupar a autoridade 
monetária. Esse crescimento deixava evidente que algumas operações cam-
biais não deveriam ser conduzidas de forma tão rigorosa como era exigido 
pelas regras do então mercado de câmbio de taxas administradas. Assim, 
no final daquela década, foi criado o mercado de câmbio de taxas flutuan-
tes, que auxiliou o Banco Central a iniciar o desmonte do então gigantesco 
mercado paralelo. As operações comerciais e aquelas que necessitavam de 
maior controle continuaram no mercado de taxas administradas, enquan-
to as operações relacionadas com viagens e necessidades pessoais foram 
transferidas para o mercado de taxas flutuantes. Embora a criação do novo 
mercado tenha sido benéfica no combate ao mercado paralelo, teve início a 
dualidade no mercado de câmbio legal. 

2.2. Década de noventa

A década de noventa marcou o fim do monopólio do câmbio pelo BCB. 
A partir de 1990, o sistema financeiro passou a operar no mercado de câm-
bio com taxas livremente pactuadas com seus clientes. No início da década, 
o mercado de câmbio de taxas administradas foi substituído pelo mercado 
de câmbio de taxas livres, enfraquecendo ainda mais o mercado paralelo. 
As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, no entanto, 
continuavam sob rigoroso controle do Banco Central. 
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O aperfeiçoamento de regras cambiais flexibilizou pontos importantes 
no que se referia ao funcionamento do mercado, mas a coexistência de dois 
mercados oficiais de câmbio, em virtude da implantação do regime de câm-
bio flutuante, continuava a ser um complicador adicional.

2.3. A unificação do mercado de câmbio em 2005

Em 2005, o CMN aprovou um conjunto de medidas modernizadoras e 
simplificadoras na área cambial, entre elas a unificação dos mercados de 
câmbio. Naquela oportunidade, o CMN definiu, como regra geral, o fim de 
limites e restrições para compra e venda de moeda estrangeira e para trans-
ferências internacionais em reais. A unificação do mercado de câmbio foi 
uma grande conquista, não apenas porque acabou com a maior parte das 
imperfeições ocasionadas pela duplicidade das taxas de câmbio, mas, tam-
bém, porque representava a implantação de nova filosofia cambial: liber-
dade para compra e venda de moeda estrangeira, baseada em princípios. 
A regra passou a ser: tudo pode desde que seja amparado nos seguintes 
princípios basilares:

i. legalidade; 
ii. fundamentação econômica; e 
iii. respaldo documental.

3. O mercado de câmbio nos dias atuais

Depois da unificação do mercado de câmbio e da implantação da nova 
filosofia cambial, muitas alterações com o objetivo de flexibilizar o mercado 
puderam ser realizadas. 

Temos hoje a faculdade prevista em lei para o CMN definir regras para 
cobertura cambial das exportações brasileiras. Com base nessa faculdade o 
CMN decidiu que os exportadores podem manter no exterior a totalidade 
de sua receita de exportação.

Diferentemente do que foi no passado, não existem mais controles cam-
biais focados na moeda estrangeira. O foco atual da norma cambial é o 
relacionamento econômico e financeiro entre residentes e não residentes 
no país, com aspectos prudenciais no que se refere à solidez do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e de prevenção a ilícitos cambiais e combate à 
lavagem de dinheiro.
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Paralelamente à evolução das normas cambiais, pela melhora das rela-
ções comerciais e financeiras do Brasil com o resto do mundo e, principal-
mente, pela estabilidade alcançada pela moeda e pela economia brasileiras, 
está sendo levada a efeito pelo mercado internacional crescente intensifica-
ção do uso do real em transações externas.

No que tange à parte normativa, algumas medidas vêm sendo tomadas 
de forma a facilitar as operações em moeda nacional. Entre elas podemos 
destacar a faculdade para emissão de registro de exportação em reais, a 
possibilidade de pagar e receber em negócios internacionais por meio de 
débitos e créditos em conta mantida em reais por não residentes e a per-
missão legal para o cumprimento pelos agentes do mercado de câmbio de 
ordens de pagamentos em reais oriundos do exterior. 

As ordens de pagamento em reais provenientes do exterior garantem ao 
seu remetente que a remessa chegará integral ao destinatário, não estando 
sujeita à conversão cambial. Dessa forma, o remetente compra os reais di-
retamente no exterior e a operação é liquidada no Brasil por meio do uso da 
conta da instituição bancária do exterior em reais. 

Para as transferências ao exterior permanecem em vigor as regras anterio-
res, só podendo ser efetuadas diretamente pelo interessado em moeda estran-
geira, sendo vedadas remessas por meio de instituições financeiras do exterior.

Sem se descuidar dos riscos inerentes à atividade, dada a maturidade alcan-
çada pelo sistema financeiro, foi facultado aos bancos brasileiros comprarem e 
venderem moeda estrangeira com entrega ou recebimento do contravalor em 
espécie. Isso possibilita que as instituições autorizadas a operar no mercado 
de câmbio efetuem remessas de cédulas de real para ser utilizado no exterior, 
assim como o seu retorno, permitindo com isso que turistas estrangeiros pos-
sam comprar o real diretamente no exterior quando de suas viagens ao país, 
evitando a realização de uma operação de câmbio internamente.

4. O mercado de câmbio no futuro

4.1. Perspectivas 

À vista do que vem ocorrendo no âmbito internacional e do atual posi-
cionamento econômico do país, espera-se a continuidade do processo de 
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modernização das regras e procedimentos cambiais, com segurança e con-
servação dos aspectos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

Como vimos, no resumo histórico apresentado, as normas cambiais bra-
sileiras, especialmente na década de oitenta, foram feitas tendo como cená-
rio as dificuldades de manutenção de divisas no país. Toda a preocupação 
do legislador estava centrada em evitar a evasão de divisas. A atual geração 
brasileira cresceu acreditando que a dívida externa do país era impagável. A 
falta de dólares para honrar os compromissos do país parecia eterna. Nin-
guém poderia imaginar que, em poucos anos, o Brasil ajustaria suas contas 
externas, passaria a ser considerado um bom destino para investimentos 
estrangeiros e receberia grandes volumes de recursos externos.

Porém isso aconteceu. Hoje não existe mais a preocupação com a saída 
de divisas do país, desde que decorrente de negócios lícitos. A preocupa-
ção atual é evitar que moeda de má qualidade, proveniente de atividades 
ilícitas, seja inserida em nosso sistema financeiro ou enviada para outros 
países. Além disso, temos que nos preocupar com os efeitos danosos pro-
vocados pelo excesso de liquidez internacional. Abordaremos, mais adian-
te, como o governo brasileiro está conduzindo os problemas causados pelo 
elevado influxo de moeda estrangeira.

4.2. O real no exterior

Outra perspectiva muito clara é a consolidação do processo de interna-
cionalização do real. Todo dia recebemos notícias de brasileiros que viajam 
ao exterior e são surpreendidos quando, em suas compras, é oferecida a 
possibilidade de se pagar em reais. Praticamente em todas as grandes lojas 
europeias, a possibilidade de se pagar em reais com cartão de crédito é ofe-
recida aos brasileiros. Ao oferecer o preço em reais nas vendas a brasileiros, 
o comerciante estrangeiro está utilizando nossa moeda como unidade de 
conta e, ao aceitar o pagamento, usa o real como meio de pagamento.

Em alguns países pode-se encontrar cédulas de reais nos ATMs7 locali-
zados nos aeroportos, disponíveis aos viajantes que se destinam ao Brasil.

7 Caixas eletrônicos. 
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5. Fluxos cambiais

5.1. O “problema” atual

Na figura abaixo apresentamos a estrutura regulatória dos fluxos cam-
biais nas captações externas do sistema financeiro. Devido às políticas de 
juros baixos e facilidades de crédito promovidas pelos países desenvolvidos 
com o propósito de aquecer seus mercados e sair da recessão, o mercado 
internacional apresenta excesso de liquidez. Parte dessa liquidez é carreada 
aos países emergentes que apresentam melhores perspectivas de retorno. 
No caso do Brasil, esses recursos chegam na forma de empréstimos, inves-
timentos ou outras captações. Independentemente da forma em que foram 
captados, esses recursos são convertidos para moeda nacional e aplicados 
diretamente em investimentos na atividade produtiva ou em portfólio, no 
financiamento da dívida pública, mediante concessão de créditos ao consu-
mo ou outras formas de aplicações.

Fluxos cambiais
Estrutura regulatória

OBS: Diferenças entre spot e futuro: alavancagem, tipos de agentes e liquidação.
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5.2. Medidas adotadas para lidar com o excesso de capitais 

5.2.1. Medidas macroprudenciais no âmbito interno 

Buscando conter o aquecimento da economia em nível acima do dese-
jado, com efeitos inflacionários e formação de “bolhas” nos preços de ati-
vos que ameaçavam a estabilidade do poder de compra da moeda, o Banco 
Central instituiu, no final do ano de 2010, depósitos compulsórios para de-
pósitos à vista e a prazo. Ainda como forma de reforçar o combate à infla-
ção e também preservar o sistema financeiro da crise externa, aumentou 
o requerimento de capital para operações de crédito a pessoas f ísicas com 
prazo mais extenso e valor de entrada menor. Com isso, o fator de pondera-
ção de risco dessas operações cresceu de 100% para 150%.

No cenário externo, outras medidas se fizeram necessárias, dado o cená-
rio da economia internacional, que apresenta excesso de liquidez causado, 
entre outros fatores, pela política adotada em outros países, indicando faci-
lidade de crédito em busca do retorno aos níveis de crescimento anteriores 
à crise.

Uma parte desse excesso de liquidez internacional acabou sendo dire-
cionada ao Brasil em virtude da redução do risco-país, que entre outras 
coisas, levou a avaliações positivas de investimento pelas agências inter-
nacionais de classificação de risco reforçadas pela grande atratividade 
para investimentos no Brasil, destacando-se os grandes empreendimen-
tos de infraestrutura em fase de projeto e aqueles que já estão em fase de 
execução, bem como aqueles voltados aos eventos esportivos a ocorrer 
nos próximos anos.

5.2.2. Medida macroprudencial, com efeito no influxo de capitais

Assim, visto que o excesso de liquidez internacional, com a decorren-
te facilidade de crédito poderia levar parte das instituições a assumirem 
responsabilidades acima de suas capacidades de reversão em ambiente de 
estresse, notadamente assumindo, em grande escala, posições vendidas 
em moeda estrangeira, o Banco Central instituiu medida de caráter ma-
croprudencial por meio da adoção de compulsório sobre posição vendida 
de câmbio.

O depósito compulsório foi adotado quando a soma total das posições 
vendidas de todos os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio 
ultrapassou US$ 15 bilhões. 
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Outra medida adotada pelo governo, visando conter o influxo de capi-
tais em excesso, foi o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) sobre o ingresso de capitais. Com essa medida o governo elevou as 
alíquotas de IOF incidentes em diversas operações cambiais, ficando o im-
posto em 2% sobre ingresso de recursos para aplicação em renda variável, 
6% sobre ingresso de recursos para renda fixa, 6% sobre empréstimos e 
títulos com maturidade inferior a 720 dias e 6% sobre ingresso de recursos 
para composição de margem em bolsas de mercadorias e futuros.

Na figura abaixo voltamos com o quadro de captações externas, adapta-
do pelo sistema financeiro após as medidas do governo e do Banco Central, 
com as alíquotas de IOF incidentes sobre cada modalidade de operação.
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Nos gráficos abaixo mostramos o comportamento dos fluxos cambiais 
antes e depois das medidas, sendo que o primeiro mostra os efeitos da 
Circular n° 3.520, que limitou as posições vendidas dos bancos autorizados 
a operar no mercado de câmbio.

Gráfico 1 – Posição de câmbio do mercado.

Fonte: Banco Central do Brasil

O gráfico abaixo mostra a média diária dos empréstimos externos capta-
dos pelos bancos. Como pode ser visto, o pico do ingresso ocorreu em janeiro 
de 2011, mantendo-se alto até a data de início da incidência do IOF de 6%, em 
abril de 2011, quando o valor reduziu bruscamente.

Gráfico 2 – Comportamento dos fluxos cambiais.
Empréstimos externos – bancos (média diária).

Fonte: Banco Central do Brasil
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O mesmo aconteceu com os empréstimos externos captados pelas em-
presas com pequena defasagem. A média diária dos empréstimos captados 
pelas empresas caiu bruscamente no mês seguinte ao de incidência do IOF 
de 6% (maio/2011).

Gráfico 3 – Comportamento dos fluxos cambiais.
Empréstimos externos – empresas (média diária).

Fonte: Banco Central do Brasil

Quanto às aplicações em portfólio, a média diária de aplicações em 
ações já vinha decrescendo desde setembro de 2010, quando atingiu o pico 
de ingresso e de posição líquida.

Gráfico 4 – Comportamento dos fluxos cambiais.
Portfólio – ações (média diária).

Fonte: Banco Central do Brasil
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Da mesma forma, a aplicação em títulos, que teve pico em agosto de 
2010, chegou a apresentar remessas maiores que ingressos, levando o resul-
tado líquido para o campo negativo.

Gráfico 5 – Comportamento dos fluxos cambiais.
Portfólio – títulos (média diária).

Fonte: Banco Central do Brasil

O Investimento Estrangeiro Direto (IED), por seu turno, apresentou 
resultado considerável chegando a representar 2,8% do PIB no primeiro 
trimestre de 2011.

Gráfico 6 – Investimento Estrangeiro Direto.

Fonte: Banco Central do Brasil

*Março de 2011 (12 meses).
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Levando em consideração a distribuição entre participação de capital 
em empresas no país e empréstimos intercompanhias, o IED apresentou o 
seguinte quadro:

Gráfico 7 – Investimentos intercompanhias.

Fonte: Banco Central do Brasil

*Até março de 2011.

Já o fluxo de comércio exterior tem apresentado crescimento firme e cons-
tante, partindo de 111 bilhões de dólares no ano 2000 para chegar aos núme-
ros atuais superiores a 400 bilhões de dólares em 12 meses, conforme dados 
do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Gráfico 8 – Balança Comercial
Exportações e importações.

Fonte: MDIC

*Março de 2011 (12 meses).
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Considerando somente as exportações, o crescimento observado no 
primeiro trimestre de 2011, contra igual período em 2010, foi de 3,6% no 
total, sendo puxado pelos semimanufaturados e manufaturados, que cres-
ceram 9,2% e 4,5%, respectivamente.
Gráfico 9 – Crescimento das exportações (Quantum das exportações).

Fonte: Funcex

Nos últimos dez anos, as reservas internacionais do país evoluíram, 
alcançando um patamar que coloca o Brasil em situação privilegiada. Após 
a crise cambial de 1999, o regime de câmbio flutuante permitiu o cresci-
mento das reservas que foi constante durante o período da grande amor-
tização da dívida externa do setor público, no período de 2001 a 2006, ve-
rificando-se aceleração do crescimento das reservas internacionais a partir 
deste último ano. O crescimento das reservas, conjugado com a liquidação 
da dívida histórica (títulos emitidos na renegociação com credores) do país 
permitiu que as agências de rating elevassem sua classificação relativa ao 
grau de investimento, o que passou a atrair os capitais estrangeiros.

Gráfico 10 – Reservas Internacionais

Fonte: Banco Central do Brasil
*Em 2 de maio de 2011.
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O gráfico seguinte mostra as reservas internacionais dos países chama-
dos de Bric, em relação ao PIB de cada um deles.

Gráfico 11 – Reservas Internacionais / PIB

O crescimento das reservas e o pagamento da dívida histórica do país 
podem ser percebidos no gráfico seguinte, que mostra a evolução da dívida 
líquida que de 190 bilhões de dólares, no ano 2000, passou a um número 
negativo na atualidade.

Gráfico 12 – Dívida Externa Líquida

Fonte: Banco Central do Brasil

*Março de 2011.
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6. Comentários finais

Apesar dos desafios de curto prazo, especialmente a inflação, as pers-
pectivas de crescimento econômico sustentável no médio e longo prazos 
são excelentes. Nossos fundamentos macroeconômicos são sólidos. O país 
cresce com inclusão social, redução da pobreza, da desigualdade e do de-
semprego e aumento da renda média. Nosso sistema financeiro é sólido, 
cuja supervisão é integrada e eficiente, estando nossa regulação em nível 
mais conservador que a média internacional. Nosso balanço de pagamen-
tos é sustentável, com amplas reservas internacionais. Somos credores lí-
quidos no ambiente externo. Há grandes perspectivas de investimentos no 
médio e longo prazos.
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A economia brasileira nos últi-
mos dez anos afirmou uma tra-
jetória de crescimento e desen-
volvimento. Aperfeiçoar a política 
econômica, de modo a torná-la 
cada vez mais ajustada aos 
propósitos relacionados à esta-
bilidade macro, à promoção da 
competividade, à consolidação 
de um mercado de trabalho qua-
lificado, à superação da pobre-
za e à redução das desigualda-
des, é um ponto fundamental da 
agenda pública do país. 

Um aspecto relevante da agen-
da econômica é o tema referente 
ao papel e aos mecanismos de 
controles de capitais em econo-
mias abertas. O aperfeiçoamen-
to institucional associado aos 
mecanismos de controle de ca-
pitais constitui um requisito rele-
vante para a redução do grau de 
exposição da economia brasilei-
ra a riscos associados aos movi-
mentos especulativos do capital 
financeiro, que circula em um 
sistema fortemente internaciona-
lizado e timidamente regulado.

Ao apresentar as abordagens 
desenvolvidas por alguns dos 
mais renomados especialistas 
do país no II Ciclo de Conferên-
cias da Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) da Câmara dos 
Deputados – com o tema A Libe-
ralização Financeira e o Controle 
de Capitais –, realizado em junho 
de 2011, este livro contribui para 
o debate público e oferece ele-
mentos relevantes à qualificação 
da política governamental orien-
tada para o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de controle de 
capitais da economia brasileira. 
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