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Abstract:
This paper argues that external capital returns to Brasil not only due
to external events such as: macroeocnomics conditions
in
developed countries and new dynamic in international finance
market. Internal factores, such as increase of internal interest rates
and the openess of capital account also explain the return of external
capital to the country.

1. Introdução:
Durante toda a década de 80, em função da crise da dívida externa, os países
endividados da América Latina estiveram praticamente excluídos do circuito financeiro
internacional, só retornando a partir do final dos anos 80, quando capitais privados
externos voltaram a fluir em escala significativa para a América Latina.
O retorno dos fluxos externos
americanos

de capitais em direção aos países latino-

tem sido freqüentemente creditado a implementação de

programas de

ajuste econômico e de reformas estruturais nos moldes recomendados pelo Consenso de
Washington. O jornal inglês conservador, The Financial Times2, chegou a observar,
no início dos anos 90, que uma importante revolução

intelectual estaria ocorrendo

no continente latino-americano, revolução essa que estava permitido aos economistas
locais vencerem as tradicionais resistências dos populistas e dos rent-seekings a fim de
conceber uma nova safra de planos de

estabilização. O sucesso imediato dos

planos resultava da combinação eficaz de algum tipo de âncora cambial e de uma
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rigorosa política fiscal e monetária com a implementação simultânea do conhecido tripé
reformista: desregulamentação, abertura econômica e privatizações. Segundo FIORI
(1995), “de imediato generalizou-se a convicção de que fora este milagre que elevara a
América Latina à categoria de mercado emergente, revertendo o curso até então
desfavorável do fluxo internacional de capitais” (p.17).
Dentro desta concepção, os problemas econômicos da região, ao longo da
década de 80, estavam

ligados à continuidade do modelo de substituição de

importações, não adequado às novas tendências internacionais. A manutenção de tal
modelo de crescimento implicava na adoção de políticas econômicas inconsistentes
com o novo contexto internacional. O cenário de pouco dinamismo econômico só seria
revertido, portanto,

com reformas estruturais baseadas na

abertura

comercial e

financeira. Argumentava-se que a adoção dessas medidas eliminaria as distorções
introduzidas pela estratégia de desenvolvimento anterior e abriria caminho para uma
nova trajetória de crescimento, sustentado por um forte fluxo de capital externo. Como
contrapartida, uma vez que as medidas necessárias para restabelecer as bases para a
recuperação dessas economias já haviam sido adotadas, o fluxo de capital externo
retornava a esses países.
A hipótese central subjacente a esse argumento é a convicção de que os fluxos
de capital são guiados pelos fundamentos dos países receptores e portanto, somente a
adoção de políticas econômicas não compatíveis com as recomendadas pelo Consenso
de Washington poderia reverter o sinal positivo dos fluxos de capitais externo.
O paper

argumenta, no entanto, que

o reingresso do Brasil ao circuito

financeiro internacional recomeça em volumes significativos no momento em que
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emergem condições específicas nos mercados internacionais.

As transformações

ocorridas dentro do sistema financeiro internacional durante a década de 80 criaram
novos produtos financeiros, assim como instituíram

novas práticas financeiras,

permitindo aos investidores protegerem-se dos riscos anteriores. Além disso, mudanças
macroeconômicas ocorridas nos países desenvolvidos ocasionaram uma combinação
de baixas taxas de juros e recessão,

reduzindo, assim, as oportunidades financeiras

rentáveis existentes dentro destes países e induzindo

o capital externo a procurar

melhores oportunidades nos chamados “mercados emergentes”. Dentro deste contexto
internacional, o governo brasileiro não apenas eleva a taxa de juros interna a fim de
tornar-se um mercado mais atraente para o capital externo que gravitava a procura de
melhores oportunidades, mas também cria um arcabouço institucional favorável à
entrada e saída de capitais.

2.O retorno do capital externo - a dinâmica externa:
O retorno voluntário dos capitais privados aos países latino-americanos, a partir do
início da década de 90, está relacionado, primeiramente, à dinâmica macroeconômica
dos países centrais. A existência de um ciclo recessivo no período de 1990/1993,
associado à ausência de pressões inflacionárias e a um elevado nível de desemprego na
maior parte dos países desenvolvidos, colocou a taxa de juros, principalmente nos
Estados Unidos, em patamares tão reduzidos que obrigou os agentes detentores de
recursos líquidos a buscarem melhores alternativas nos chamados “mercados
emergentes”. MEYER (1993) observa que “em 1989, a LIBOR média (seis meses) para
aplicações em dólares estava em 9,3% ao ano, no primeiro semestre de 1993, havia
caído para 3,5% ao ano” (MEYER, 1993; p.41). Essa redução na taxa de juros tornou
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menos atrativas as aplicações em dólares norte-americanos, vis-à-vis as elevadas taxas
de juros praticadas por países latino-americanos.
Observa-se, também, que a existência de taxas de juros de curto prazo negativas,
combinada com a permissividade creditícia norte-americana e japonesa, alimentou
uma conjuntura de excesso de liquidez mundial no pós-1990.
Além da redução de alternativas rentáveis disponíveis nos países desenvolvidos,
a nova dinâmica do mercado financeiro internacional foi também um fator fundamental
para explicar a reversão da direção dos fluxos de capitais em favor dos países menos
desenvolvidos.

2.1. As transformações ocorridas no sistema financeiro internacional:
A configuração do sistema financeiro internacional encontra-se,

a partir do

Acordo de Bretton Woods, intimamente ligada aos rumos da política macroeconômica
norte-americana, uma vez que, embora o acordo não tenha sobrevivido à história, foi
através dele que o dólar

sancionou sua posição hegemônica dentro do sistema

monetário internacional como moeda de reserva internacional, condicionando, desta
forma,

as transformações ocorridas no sistema financeiro internacional à política

econômica dos EUA. Os rumos da política macroeconômica norte-americana, portanto,
repercutem profundamente na dinâmica financeira internacional.
No final dos anos 70, temendo que o dólar perdesse seu papel de moeda reserva
internacional, o governo norte-americano adotou uma política monetária “apertada”,
com vistas a sustentar o dólar como principal moeda de circulação internacional,
levando a uma subida vertiginosa dos juros norte-americanos.
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A política de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos

levou a uma

ruptura no padrão de financiamento corrente dos países em desenvolvimento e dos
setores fragilizados. Essa ruptura, associada ao encarecimento dos recursos e à
deterioração significativa das relações de troca, determinou profundas crises cambiais
nos países em desenvolvimento, culminando com a moratória mexicana de 1982. A
crise da dívida externa evidenciavam a fragilidade a que estavam expostos os bancos
comercias internacionais. Diante da ameaça de uma possível crise sistêmica, procurouse fortalecer a posição dos bancos. Desta forma, o sistema bancário elevou os spreads
com o objetivo de fazer frente ao crescente risco enquanto que os bancos centrais dos
países industrializados, especialmente depois de 1982, tornaram-se mais exigentes em
termos de capitalização e reservas de contingencias dos bancos. Se por um lado, esta
política era necessária para enfrentar a extrema fragilidade dos bancos internacionais,
por outro elevou o custo dos recursos obtidos junto ao sistema bancário, o que acirrou
a concorrência entre instituições bancárias e não bancárias na captura dos tomadores de
empréstimos de primeira linha.
A rígida política monetária implementada pelos EUA intensificou as flutuações
das taxas de câmbio e de juros, causando um grau de instabilidade até então
desconhecido nos mercados financeiros. “Durante os anos 80 a economia mundial foi
afetada por flutuações amplas nas taxas de câmbio das moedas que comandam as três
zonas monetárias (dólar, iene e marco). Estas flutuações nas taxas de câmbio foram
acompanhadas por uma extrema volatilidade das taxas de juros. Na verdade, as
flutuações das taxas de câmbio, supostamente destinadas a corrigir desequilíbrios do
balanço de pagamentos e dar maior autonomia às políticas domésticas, foram
desestabilizadoras. Isto porque a crescente mobilidade dos capitais de curto prazo
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obrigou a seguidas intervenções na política monetária, determinando oscilações entre
taxas de juros das diversas moedas e criando severas restrições a ação política fiscal.”
(BELLUZZO, 1995; p.16)
Diante do impacto negativo que a política restritiva norte-americana exerceu
sob o sistema financeiro como um todo, e diante da ameaça de um elevado risco
sistêmico, o governo norte-americano, a partir do final de 1982, começou a adotar uma
trajetória expansionista, caracterizada pela persistência dos dois grandes déficits norteamericanos: o crescimento da dívida pública e seu crescente financiamento por capitais
externos.
Uma vez que o peso da dívida pública

tornava-se crescente, o Tesouro

americano não pode mais contar exclusivamente com os investidores nacionais para
adquirir os títulos públicos nacionais, apelando, então, aos investidores internacionais,
em particular aos investidores institucionais. “Isso significa que os Estados Unidos
passou a apelar aos investidores estrangeiros para cobrir uma necessidade de
financiamento exterior causada pelo aumento do déficit orçamentário”(PLIHON,1996;
p.95). Num contexto de elevação da taxa de juros e da valorização do dólar (19801985), a dívida interna americana passou a ser absorvida por investidores estrangeiros
nos portfólios dos bancos e investidores institucionais internacionais. A adoção dessa
estratégia converteu os Estados Unidos no principal devedor internacional a partir de
1986.
A reversão da posição norte-americana de nação credora para nação devedora,
através do financiamento de seu duplo déficit com influxo de capitais externos ampliou
significativamente os movimentos de capitais e o volume de transações nos mercados
cambiais globalmente integrados. Além do significante aumento na liquidez
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internacional, o endividamento massivo dos Estados Unidos, associado à crise da dívida
externa, mudou abruptamente o modelo de fluxos internacionais de capitais,

alterando

o fluxo líquido de capitais em direção aos países centrais, reduzindo sensivelmente a
participação dos países em desenvolvimento no mercado de crédito internacional.
Em suma, este contexto de instabilidade financeira, causada pela crise do
sistema de crédito internacional (dívida externa) e pelas políticas econômicas adotadas
pelos Estados Unidos, cria condições para transformações na dinâmica do sistema
financeiro internacional.
A desregulamentação do movimento internacional de capitais

desempenhou

um papel fundamental na nova configuração do sistema financeiro internacional ao
possibilitar a maior mobilidade dos fluxos de capital entre os diversos países e facilitar
o acesso e a integração entre os sistemas financeiros dos países centrais. O processo de
liberalização financeira constituiu-se principalmente da eliminação dos controles sobre
movimentos de capitais entre fronteiras e dos limites máximos sobre taxas de juros
ativas e passivas, ampliando, dessa forma, a mobilidade internacional do capital.
Contudo, é importante observar que as mudanças regulatórias

que ocorreram nos

mercados financeiros dos países desenvolvidos, e que são conhecidas pelo termo de
desregulamentação,

representam, antes,

uma nova regulamentação, ou uma re-

regulamentação desses mercados (LIMA, 1997).
Embora estas mudanças tenham começado na Grã-Bretanha e nos

Estados

Unidos na década de 70, durante a década de 80 foram intensificadas e reforçadas, por
processos semelhantes de desregulamentação nos principais mercados financeiros de
outras economias desenvolvidas, inclusive o Japão.
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Várias são as causas que desencadearam as mudanças institucionais nesses
mercados. Entre elas cabe destacar a crise da dívida externa e a conseqüente
deterioração da lucratividade dos bancos comerciais dos países mais desenvolvidos, o
progresso tecnológico que facilitou a integração entre os diversos sistemas financeiros
nacionais, o surgimento das inovações financeiras e o aumento da volatilidade das taxas
de juros americanas (LIMA, 1997; p.21).
De modo geral, o processo de desregulamentação financeira acarretou também o
desenvolvimento acelerado das instituições financeiras não bancárias e, como
contrapartida, uma queda de importância relativa dos bancos comerciais, levando-os a
abandonar progressivamente suas funções tradicionais de captação e empréstimo; este
fato não pode ser dissociado de outro, que ocorreu paralelo, no qual se acentuou o
aumento da participação dos conceitos ampliados de oferta monetária M3 e M4 em
detrimento do M1.(TEIXEIRA, 1993) Foi neste contexto que os fluxos financeiros de
curto prazo expandiram-se consideravelmente, em detrimento do empréstimo de mais
longo prazo fornecido pelos bancos internacionais na década de 70.
A desregulamentação financeira

proporcionou, por um lado,

uma maior

mobilidade do capital, representando um fator fundamental para a extraordinária
expansão do processo de internacionalização do capital financeiro. Por outro lado, a
partir desta generalizada liberalização entre os países desenvolvidos, os mercados de
câmbio tornaram-se altamente especulativos, devido ao conseqüente

aumento da

volatilidade das taxas de juros.
Uma das mais notáveis transformações ocorridas no sistema financeiro
internacional durante a década de 80 foi a securitização. A securitização caracteriza-se
pela captação direta de recursos por parte dos investidores produtivos, através da
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colocação de papéis

próprios. A formação do mercado de securitização está

intimamente relacionado à ampliação dos dois déficits - orçamentário e comercial - dos
Estados Unidos, durante a década de 80, uma vez que o déficit comercial americano é
financiado através da colocação de títulos do Tesouro no mercado internacional. “Na
prática, a ampliação dos mercados de dívida pública constituiu a base sobre a qual se
assentou o desenvolvimento do processo de

securitização. Isto não apenas porque

cresceu a participação dos títulos americanos na formação da riqueza financeira
demandada pelos agentes privados americanos e de outros países, mas também porque
os papéis do governo dos Estado Unidos são os produtos mais nobres e seguros dos
mercados integrados.” (BELLUZZO, 1995; p.16) A persistência dos déficits públicos,
não apenas nos Estados Unidos mas também em alguns países mais desenvolvidos,
financiados através de títulos de alta liquidez e baixo risco, ao oferecerem o lastro para
a alavancagem das transações neste mercado, constituíram-se no antecedente
fundamental para a formação do mercado de securitização.

A ampliação e a

consolidação desse mercado, começou a assumir importância maior através da emissão
de títulos como forma de captação de recursos por parte dos agentes privados, o que
ocorreu devido tanto à retomada dos investimentos produtivos nos países centrais em
meados dos anos 80, assim como à crise dos créditos sindicalizados outorgados 3 aos
países em desenvolvimento nos anos 70, causada pela crise da dívida externa.
A retomada dos investimentos por parte das grandes empresas, num contexto de
elevado encarecimento do crédito bancário, estimulou o processo de desintermediação
financeira, fator fundamental para proliferação da alavancagem de crédito através de

3

Uma prática financeira introduzida pelo mercado de eurodólares foi a do sindicato dos
bancos, uma reunião de bancos, sob a liderança de alguns poucos (normalmente dois ou
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papéis emitidos pelas próprias empresas.

Baer (1990) define desintermediação

financeira como sendo a contraposição à intermediação financeira, onde a troca de
recursos entre agentes superavitários e deficitários se dá através de um contato direto
entre eles. Nesse caso, qualquer intervenção de um agente financeiro se restringe à
simples gestão da operação, não envolvendo a estrutura ativa/passiva da instituição
financeira. Quanto maior o porte da empresa e mais elevado o custo da intermediação
bancária, maior o incentivo para os tomadores de recursos a apropriarem-se desta
margem financeira. Foi exatamente a partir de 1983-1984, quando se deu a retomada do
crescimento

nos países desenvolvidos, que se observa a dinamização do mercado

securitizado. “No período 1984-1986 a colocação líquida de títulos neste mercado foi
praticamente equivalente ao fluxo de empréstimos bancários, sendo que em 1985,
chegou até a superá-lo em 28 bilhões de dólares” (BAER, 1990; p.48).
A emissão de títulos, tanto públicos, com o objetivo de financiar o déficit
público, como privados, emitidos por parte das

grandes empresas que procuram

recursos no mercado financeiro internacional a um custo mais baixo do que nos
mercados de capitais domésticos, terminou por
determinando a

substituir os empréstimos bancários,

generalização e a supremacia dos mercados

de capitais em

substituição à dominância anterior do sistema de crédito comandado pelos bancos. Essa
crescente substituição dos empréstimos bancários pelos títulos negociáveis de emissão
direta do tomador (bonus e outras securities), nos fluxos internacionais de crédito,
representa um dos sinais mais notáveis das transformações do sistema financeiro
internacional nos anos 80.

três), que somam seus esforços para prover um grande empréstimo.
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O processo de securitização também possibilitou que os bancos internacionais
se reestruturassem

após a crise provocada pelo endividamento dos países em

desenvolvimento. Desta forma, um dos

aspectos mais

originais no processo de

securitização é a expressiva participação dos bancos comerciais na aquisição, emissão,
bem como na subscrição dos títulos de dívida direta. Ao procurarem novas fontes de
receitas, os bancos transformaram-se em administradores, responsáveis pela colocação
de títulos de empresas, por fusões e incorporações. Enfim, foram deixando de exercer as
suas funções típicas para transformarem-se em bancos de negócios, concorrendo com as
demais instituições financeiras pelos fundos,

sem perderem sua prerrogativa de

criadores de moeda de crédito. Além disso, o processo de securitização

possibilitou

aos bancos melhorarem seus ativos, ao transformar em títulos negociáveis os ativos
“podres” que carregavam, como por exemplo, a dívida do Terceiro Mundo. (BAER,
1993).
Sob um sistema de paridades cambiais flutuantes, com a ausência de uma moeda
internacional confiável, associado a uma elevada mobilidade dos capitais financeiros, a
instabilidade torna-se inevitável e permanente. É dentro deste cenário de incerteza que
o mercado securitizado desenvolve um intenso processo de criação de novos produtos
financeiros, os quais buscam proteger

as aplicações contra a inflação e a grande

variabilidade das taxas de juros e de câmbio. Assim, expande-se dentro do mercado
securitizado mecanismos de prevenção contra o risco de preços, ou seja, as operações
no mercado de derivativos: operações a termo, a futuro, swap, e opção. No entanto,
se por um lado, a proteção oferecida por este mercado

permite que seus agentes

atuantes se defendam dos riscos comerciais e macroeconômicos através do mecanismo
de hedge (que se constitui numa proteção/seguro em relação às oscilações de valores),
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por outro lado, o próprio mecanismo de hedge, ao aumentar a segurança do aplicador,
também facilita o processo especulativo, ampliando a volatilidade dos mercados de
ativos. COUTINHO (1996) observa que “a grande magnitude das transações cambiais
secundárias e o rápido desenvolvimento das técnicas de hedge ou de derivativos está
associada à grande volatividade das taxas de câmbio, dentro do regime de taxas
flutuantes ou de flutuação administrada que prevalece no sistema internacional desde
meados dos anos 70. O crescimento dos derivativos foi, inicialmente, uma tentativa de
neutralização dessa volatilidade, mas à medida em que esta prática generalizou-se e seu
volume tornou-se

significativo, estas operações passaram a contribuir, elas mesmas,

para instabilizar as paridades.” (p.222-223)
Assim, o pleno desenvolvimento

da securitização só foi possível pelo

desenvolvimento paralelo dos mercados e mecanismos de proteção de riscos contra a
variação de preços dos ativos em diferentes moedas. Portanto, é a imbricação da
securitização com a ampla disponibilidade de mecanismos de transferência de risco que
imprime atualmente a dinâmica aos mercados financeiros, que se caracterizam por uma
extrema flexibilidade em termos de taxas de remuneração, prazos e moedas, gerando,
em contrapartida, um aumento do processo especulativo.
A securitização e o desenvolvimento dos mecanismos de transferência de risco
foram mudanças condizentes não somente com as necessidade dos captadores de
recursos e dos próprios agentes financeiros, mas também com a alteração no
comportamento dos poupadores. Diante da perda de credibilidade dos bancos, os
detentores de poupança deslocaram-se para os mercados de títulos, sobretudo para
aqueles com mercados secundários organizados,
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e para os sistemas de poupança

programada: fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras, etc... Com isso, assiste-se
ao crescimento dos chamados investidores institucionais.
Os

investidores

institucionais

procuraram

diversificar

seus

ativos,

principalmente através da compra de bonus emitidos no exterior. Assim, durante a
década de 80 ocorre um aumento

generalizado da participação de investidores

estrangeiros nos mercados cambiais, sendo particularmente expressiva nos mercados de
títulos públicos de elevada liquidez (COUTINHO, 1996).
Paralelo a essa diversificação dos portfólios dos fundos de pensão e companhias
de seguro, a participação desses investidores institucionais nos sistemas e mercados de
capitais cresceu significativamente em todos os países que, por sua vez, passaram a
reter parcela significativa dos ativos externos. Assim, a magnitude dos recursos
administrados por esses fundos tem o potencial de modificar substancialmente os
sistemas financeiros de diversos países.

O retorno do capital externo – a dinâmica interna:
Embora o contexto internacional, caracterizado por uma

situação de

sobreliquidez associada à elevada mobilidade de capital em busca de aplicações mais
rentáveis que as oferecidas pelos países mais desenvolvidos, fosse, por si só,
extremamente favorável ao retorno dos fluxos de capitais privados em direção aos
países em desenvolvimento, mudanças ocorridas dentro de alguns países da América
Latina também desempenharam um importante papel na atração desses capitais
externos.
No caso do Brasil, a reintegração do mercado financeiro internacional nos
últimos anos está ligada não apenas a dinâmica do sistema financeiro internacional e a
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macroeconomia dos países centrais, mas, também, à elevação das taxas de juros
internas, a existência de um setor privado financeiramente consolidado, caracterizado
por um baixo grau de endividamento, e ao processo de liberalização da conta de capital.
De fato, o impulso decisivo para o ingresso de recursos privados ao Brasil
aconteceu em janeiro de 1992, quando a taxa de juros interna dos certificados de
depósitos interbancários, deflacionada pela

variação da taxa de câmbio, alcançou em

termos anualizados 69%, contra uma taxa de juros externa para aplicações em dólares
de apenas 4,1% ao ano. Com diferenciais desta magnitude um número crescente de
instituições brasileiras voltou-se para o mercado internacional de capitais. Títulos
brasileiros lançados no

exterior, notadamente bonus e notes, pagavam um

diferencial positivo expressivo em relação às taxas de juros de títulos comparáveis do
Tesouro norte-americano.” (MEYER,1993; p.41)
Se, por um lado, o diferencial de taxas de juros mais do

que justifica a

captação externa, permitindo uma margem de repasse considerável, por outro lado, é
exatamente este elevado diferencial entre a taxa de juros que atrai os investidores
internacionais. “Levando-se em consideração todo o período de janeiro de 1992 a junho
de 1994, verifica-se que a taxa média (anualizada) de juro interno foi de 8,21 vezes a
taxa de juro internacional. Isto é, o investidor estrangeiro ganhava no Brasil em 6
semanas e meia o que ganharia em aplicação no mercado financeiro internacional
durante todo um ano!” (GONÇALVES,1996; p.146).
A existência de um setor privado reestruturado financeiramente (ALMEIDA,
1988) capacitou as grandes empresas líderes, juntamente com os bancos privados
operando no Brasil, a entrarem no circuito financeiro internacional, transformando-os
nos principais agentes de captação e absorção do recursos internacionais à taxas de juros
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bem inferiores à obtida no mercado de crédito doméstico. Para que isso ocorresse,
contudo, contribuiu os baixos níveis de endividamento do setor privado brasileiro e o
represamento dos investimentos das empresas transnacionais ao longo da década
passada. Observa-se, porém, que, a captação de recursos externos por parte do setor
privado foi também amplamente utilizado para simplesmente aplicá-los em dívida
pública interna, possibilitando, através da prática da arbitragem,

um elevado ganho

financeiro. Com relação ao setor bancário, os bancos brasileiros e estrangeiros atuaram
de forma agressiva na captação de recursos externos para repasse ao mercado local, a
custo menores que a taxa interna.
Através da liberalização da conta de capital um conjunto de medidas legais
foram tomadas visando facilitar a remessa de divisas para o exterior (a eliminação do
imposto de renda suplementar sobre a remessa de lucro de 25% para 15%, maior
facilidades administrativas para as remessas, e revogação da proibição de pagamento de
royalties e assistência técnica entre matriz e filial). Procurou-se, também, facilitar os
investimentos brasileiros no exterior com a criação dos Fundos de Investimento no
Exterior, através dos quais bancos múltiplos, comerciais e de investimentos, corretoras e
distribuidoras podem administrar estes fundos no exterior, sendo que na carteira desses
fundos deve haver um mínimo de 60% de títulos da dívida externa brasileira
(GONÇALVES, 1996).
No que se refere às aplicações de capital de risco em bolsa de valores no Brasil,
há que se destacar a mudança na regulamentação específica, deflagradas no início do
Governo Collor. Essas mudanças institucionais, regulamentando determinados tipos de
investimento (principalmente, o chamado Anexo IV de maio de 1991; CEZAR, 1994)
deram maior liberdade de gestão da conta de
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capital. “Os estímulos concedidos

referem-se, principalmente, à redução de restrição quanto à composição de carteiras,
prazos mínimos de permanência no país e flexibilidade de movimentação do capital
externo no mercado de capitais brasileiro, incluindo a possibilidade de operar com
instrumentos de hedge com derivativos financeiros (mercados futuros e de opções)”
(GONÇALVES, 1996; p.141-142)
A abertura da conta de capital foi, sem dúvida alguma, importante tanto para o
aumento extraordinário do lançamento de títulos denominados em moedas estrangeiras
por parte das empresas brasileiras, como para a expansão, igualmente extraordinária da
entrada de investidores internacionais no mercado de capitais brasileiro. Pode-se dizer
que foi a partir destas mudanças que criou-se no país um arcabouço jurídico o qual
permitiu sua inserção dentro da nova dinâmica do circuito financeiro internacional.
Estas mudanças institucionais que tratam

do capital estrangeiro no Brasil

devem ser entendidas como inseridas num contexto

mundial

de

tendência à

desregulamentação financeira objetivando garantir maior mobilidade ao capital internacional.

3. Considerações finais:
Na verdade, os determinantes do reingresso do país no circuito financeiro
internacional estão intimamente relacionados às condições e à dinâmica dos países
centrais, assim como à dinâmica do próprio mercado financeiro internacional. Se por
um lado, uma combinação de queda da taxa de juros internacionais, recessão nos países
desenvolvidos, excesso de liquidez existente no mercado internacional, reduziu as
opções rentáveis existentes dentro dos países centrais, por outro lado, a maior
mobilidade de capitais em direção à melhores oportunidades, assim como a criação de
16

novos produtos financeiros que possibilitaram ao investidor reduzir o seu risco,
exerceram também um papel fundamental na dinâmica de captação de recursos externos
por parte dos países receptores.
No caso do Brasil, não é possível, contudo, negligenciar a importância da
interação destes determinantes externos com alguns fatores internos específicos do país,
como a crescente liberalização da conta de capital, a política de elevação dos juros
internos e a

existência de um setor privado consolidado financeiramente que pudesse

se tornar agente na captação de recursos externos via crédito securitizado. O processo
de inserção brasileira na nova dinâmica financeira internacional, portanto, deve ser
entendido

como resultante da interação entre os determinantes externos com vários

fatores relacionados à mudanças concretas realizadas no país, com destaque para a
definição de uma legislação que garanta a mobilidade do capital internacional; mudanças essas que possibilitaram a inserção do Brasil dentro deste circuito financeiro
internacional.
O retorno ao país dos fluxos de capitais privados permitiu a implementação e o
sucesso do Plano Real. Existe, contudo, uma enorme fragilidade subjacente à um
programa de estabilização econômica centrado em uma profunda articulação com um
sistema financeiro internacional que se sustenta basicamente através da cirulação de
capitais eminentemente especulativos: é a crescente vulnerabilidade externa a qual o
país encontra-se exposto. Em primeiro lugar, o fato do sucesso da estabilização
macroeconômica encontrar sua sustentação na entrada de recursos externos
efetivamente limita a margem de manobra dos governos nacionais, dificultando a
gestão de algumas variáveis macroeconômicas. Alguns fatos ilustram essa aparente
redução da margem de manobra enfrentada pelas autoridades econômicas. A partir do
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Plano Real, os responsáveis pela gestão econômica enfrentam o seguinte dilema: por
um lado, o elevado nível da taxa de juros doméstica afeta o crescimento interno,
aumentando, também, o desemprego. Além disso, os juros internos aumentam excessivamente o custo da dívida pública. Por outro lado, a redução da taxa de juros interna
para níveis

que estimulem a retomada dos investimentos provocará um impacto

bastante negativo na

entrada dos fluxos de capitais externos, uma vez que esses

capitais, devido ao seu caráter especulativo, e da sua extrema liquidez, gravitam no
circuito internacional a procura

das melhores remunerações. O governo também

encontra limites com relação à necessidade de desmontar a armadilha do endividamento
criada com a política de esterelização dos recursos externos via emissão de títulos
públicos, juros altos, mais influxo de capital externo, mais endividamento. Desta
forma, uma vez que a base de sustentação do plano encontra-se nos fluxos de capitais
externos, essa intensa dependência financeira externa termina por reduzir a liberdade
das autoridades

monetárias em administrar algumas variáveis macroeconômicas

independente de influências externas. A opção pela estabilização sustentada por fluxos
especulativos de capitais externos levou, portanto, ao
externa do país.
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aumento da vulnerabilidade
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