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RODUCO 

à política cambial e o programa para a promoção de export 
ç6es, aqui su,eridos, esto .aoresentados erifornia de recotiendaçes. 
Muitas delas so de 1ono alcance e representam mudanças substani-

ais no sistema atual. Sabe-se que estas mudanças s0 necesserias pa-

ra a OperaÇaO eficiente do setor externo da economia brasileira. 

As eortaç3s podem ser forterlente influenciadas elo si, 
tema do taxas de c&bio, conjuntamente com políticas nonotria, e fi 

cal correspondentes e acardos institucionais. Por outrolado,os aju 
tes na taxa do cribio e as mudanças na olíticas relacionadas fre-
qienteraonte so induzidos pelas variaços na taxa do exortaço.De 
ta forma, existe uma inter-re1aço importante pela qual as exorta-
çcs influene-iam e so influenciadas nela política cambial. 

n vista desta inter-relaço, as recome-ndaçes que se se-
guora no odsm ser divididas, em compartimentos estancjtos ,ontre aqu 

las relacionadas uramonte ao sistema da taxa dc cmhio o aquelas o 

tras pertencendo sríiente ?. esfera dc roi;ioco das oxorta&s. Con-
tudo, em nriioiro lugar, sao apresentadas as recoLendaçoes portinen-
te princinalmonte ? o1ítica da taxa de cmbio, seguida pelas que 
enfatizan a nronoço das oxportaçes. 

Devo-se atentar para o fato de que muitas destas recomenda 

ços, se adotadas, afotarLo grandes ároas da economia brasiloira,no 

se restringindo snento ao setor externo, à oxtenso total dste e 

feito no podo ser sernrc predeterminada, contudo, alunas tendn-

elas sodiscerníveis, cuanto t lnf1uncia na economia brasileira, c 
no una todo. As rocomondac.6es no forara feitas na concepço da exis-
t&icia do um setor externo isolado, com fim em si mesmo, mas no se 
tido dG formar um sistema ue f&se mais favorEÇvol economia brasi-

leira, de modo geral0 

N.o se encontram includas, aqui, recomendaços específi-

cas cobrindo a política do importaços. claro que as imnortaçes, 
como tdas as outras transaç6es internacionais, devem-se processar de 
ac6rdo com o sistema oral doscrito a seguir. Excetuando-se smonte 
poucos produtos ulto osnocia m a is (tais ce 	os nrc6 m 	 ticos), as impor- 
taços de-vem-se fazer livros do licenciamento e qualquer influancia 
governanc-ntal a comnosio das mesmas deve--se oxrcer via uma estr 
tura T)r&)rla do tarifas. Atualment 	m e um n3vo sistea do tarifas este 

r sendo fomulado pela Comlssao do Política Aduaneira. 



-2- 

O sistema proposto para conversão das moedas estrangeiras 
e para promoo das exportaç6es foi Idealizado paapossuIr caracte-

rísticas de: simplicidade, automaticidado, suavidade na mudança, f1 

xioilidado, consist&icia .0 continuidade. A relcv&icia cio cada uxnade 

sas almejadas características, para o sistema, & de-senta abaixo: 

O sistema deve evitar qualquer confuso o 

ser fci1mente compreendido or tdas as pessoas inteross 

das. A exigncia de extensa docuiontaço e o se-U período 

do ,rocessamcnto devem ser reduzidos ao mínimo. O sistema 

devo ser cio tal maneira construído, que çualçuor Pessoa s  

com razovoi intelig&icía, ;ossa conduzir seus pr&?rios n 

g6cios no setor externo som ncoss1tar da assistnciadeum 
especialista ou do um intormedinio entre le e os funcio-

rtrios cio Govrn3. 

- Autoite - Os ajustamentos no sistema devem ocorrer 

de acrdo com f6rmu.las predotriinadas .o no depender da 

discriço individual. 

- Surjdnarúuda - Os ajustes no sistoa devem ser •gr 

dacivos, suaves a bem or(enados. Flutuacoes rudas o es-

pasi6dicas devem ser evitadas. 

Li.) - 	- O sistema devo ser suficientemente flexí- 

vel para pe:cmitir oporao eficiente sob t&as as condi- 

çcs OCOnrIiCaS, tIS quais ct exposto. 

-- Fatrcs o forças dentro do sistema devem-se 
comPloilentar rec3procamcnte e do modo harmonioso. O.sagui-
monto do uma olítica no deve anular, nem tanipouco limi-

tar, o sucesso nc ciririmento do outra. 

- 

	

	O sistema deve ser dc longa durao 9  rove 
do9  dostarto, processos compreensíveis e nrevisíveis, p0551 

b lii t ando-se acompanhar políticas es ocíficas o do longo 
trmo. 
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MERCADO D1,1 Ci'i3I0 LIVRE 

Devo existir completa liberdade ara todos os tipos de traz 
saços cambiais. 

Os objetivos bsicos subjacentes a esta roomondaçEo e às 

que se soguem so: osabo1ecor una atmosfera ir&rla para o fortale-
cimento do nio:cado cambial no Brasil, encorajar a entrada do poinan-
ças o investinont estrangeiros, reduzir as atuais distorç6os e dis-

crcn.ncias no com-rcio o tornar o procQsÉo do oquilbrio, no Balanço 
do Pagamentos, autorntico o harmonioso. 

O sistema baricrio dorstico odc o.dove servir corno uma 

imiortanto ouça do mercado cambial.W vista disto, sta nota inclui 

sugostoos relacionadas ao papel do sistema bancrio brasiioironocu 

rimonto das normas rocouonaadas ara o mercado cambial. 

Visando rovoi' uni marcado do cnbio livre com as almejadas 

rolaços aacilaros, as condiços que se seguem devem ser adotadas 
no Brasil. 

A - 
AR _9 CL TÔDAS AS MOED,S ESTEUNGEIRAS 

O Govrno no dovo tentar favoro-cor ou gravar tipos spec{ 
ficos dc cmh1os, trans açcs, orIgens ou compradores (ola imposiço 
do taxas especiais oucondiç6os, rostriç6os ao marcado, etc.). Desta 
ioriaa, com uni marcado do cizbio livro haveria urna tenancia a exis-
tir no Brasil, num dado momanto unia uníca taxa do cnbio entro o 
cruzeiro o qulquor imidado de conta estrangeira. Naturalmente algu-
mas diferenças aracoriam, devido a comiss6os o outros áustos de 
transforncia, vrios graus do liquidez o segurança ?ara os diversos 
tios cio instrumentos r!ionetrios, conhecimento imperfeito, etc. 

Preconiza-se total librdadc de troca antro tdas as moe-
das. Desta f3rua, a arbitragem (na qual o Governo, atravs do Banco 
Contrai, tamb& odo participar) tenderia a eliminar grandes difore 

ças nas taxas do cmhio cruzadas ('cross ratos*)  no mercado brasilel 
ro. 
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GOVERiNlí kãXEáL  

£os ossuidoras do moedas estrangeiras sorici pertiitido di 
por eLo tais oadas coi:ao elos O dsajassom, dentro do t&.as as formas 

do ossibilidadcs oferecidas polo marcado livro; aos compradoras do-

varia ser pc:'.itido obter mo€ das estrangeiras em qualquer fonte dispa 
nvei. 

O Governo no tarja nenhum ,rivi1io 3s)ecial no mercado 

a cmbio e oicrarja sujeito s riosaas oscies cia frças, como quai 

quor comprador ou vndodor. Contudo, tondo em vista o t&anho i,oten-

dai cio suas transaçcs, o Govrno poio i luanciar sobremaneira as 

taxas do cibio. Num marcado livro a habilidade rotoncial do Govrno 

au causar a cpraciao das axas ival s suas rosorvas ostrangol-
ras a cacidade internacional do tojdai' onprstit1o. Por outro lado, 
a habilidade otoncial do Govrno cm causar uma c1arociaço é unica-

—c-1`0. limitada ola sua caoacidado do criar moeda nacional. A oxten- 

	

* 	 A 	 1 
sao a qual o Governo influenciaria as taxas do carcbio o descrita na 

Nota nQ 2. 

C - 	DEJJV 	LICNCJt NTO OFC 	iUUE1 QUIRA  

CONTR 	OOV 	JT•JJ 

ILS III 

Uma comlata liberdade nas transfcrneias internacionais 
dc fundos £ ssonc11 par: a operao do um marcado livra do c&bio. 

Ltualuonto oxisto um movimento considorcvol do capital en-

trando o saindo do Brasil, som ser registrado, rorcjuo tais L1ovimOfl-

tos se fazem iloalreonto, :travs cio sub e sinerfaturmiionto, contra-
bando, etc., encorajando, dostartc a cOrrUpcO o cestorcando os da-
dos do mercado sbro os quais as rojoços o os planos s.o baseados. 
Com  a retirada do incentivo nara o no cumprimento da lol, pormitin-
do uma liberdade total o no controlada da transfornc1a internacio-
nal do fundos 7  o Brasil ganha: 1) confiança dos invostidoros stran- 
oiros o nacionais, 2) oliminaço da grande maioria do contrlo bu-

rocrtico, o 3) roduço na ossibilidade do tontaços para a corrup-
ço. 

O rincipal utodo ara so reter o investinonto estrangei-
ro no Brasil tom sido a limitaço das remessas de lucro. Jparentome 

te ste o outros esforços rosritivos nao t&i sido coroados do xi- 
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to or no serem Suficiontos t  dadas as oortunidados disponíveis 
ovaso. Lposar do terem ocorrido no Brasil, desde 1955, muitos invo 
tinentos novos ostranciros, o rotrno declarado do tais investimen-
tos snente atinge una md1a entro 3 o  14%. stina-s cjuoo invosti-
monto ostrangoiro no Brasil requer peio nonos 20% do rotrno líquido 
(em tarmos reais) para que so torno atrativo. Devo-se, desta forma, 
rcsunir que una grande porço do lucro vordadoiro no foi declarado 

o qUO considorvois transforncias ilegais ocorreram. Os funcion-  
rios do Banco Contrai acreditam que essas remessas i1cais esto so 
do feitas agora cm grande escalo. atravs do o:cado paralelo (o qual 
vo:: recebendo um apoio no oficial do Governo). 

Presumo-se que C. adoço da olítica aqui sugerida criara 
una atraosf era qie prop±ciar a entrada do capital estrangoiro no Br 
s]1, numa escala considerivolnionto maior do que poderio, ser assegura 
da olas rostriç5os de rox.icssas de 1ucropor mais bom sucedidas que 
fsson. Por esta razo, a política do total liberdade para transf e-
r&icias 

 
do caita1 se ria a1icada aos lucros, da mesma forma, que ao 

caita1 oriundo do qualquer outro tnte. 

D - 	 LIVMMINTE  

No se deveriam fixar quaisquer taxas m.ximas do juros, em 
lei, nem limitar os pagamentos do juros "or qualquer tipo dc dosi-
to. adoço desta oiítica podo requerer uIc'. sric do ajustamentos 
gradativos. Dc outra forma, o. conversE: instantnoa a taxas inteira-
mente litros do juros ode causar, desnoccssrianontc, saveras repo 
cusscs ccon&iicas. Como rogra geral, ar:ccria que quanto maior a 
diferença entro as taxas do juros oxis tontos o aquelas que reva10-
coriam num mercado livro, maior ,oríodo dc tODIDO seria ncccssrio a 
ra convert-10 a taxas livros, soD quaiscuor desastres. 

liberdade nas taxas do juros, quando adotada ou conjunto. 
com  a liberdade rio mercado do cnhio, rooiciar uma inortantc fcr-
ca ostabilizadora ara o balanço Co agaioontos do BrasIl. Os capitais 
estrangeiros seriam atraídos em larga escala, em vista da substan-
cial diferença do taxa do juros que assaria a existir, íà entrada do 
grande quantidade do caital baixar as taxas internas do juros, as 
quais, por sou turno, molhoraro grandononto as oportunidades de in-
vestimentas no Brasil. 

importante ',orcobor uo a liberdade das taxas do 	juros 
OiT.. flutuar do ac6rdo com as fras de mo:cado da oferta o da demanda 
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provir, em conjunto com as taxas de cmbio (vide RecomendaçonQ2), 

as bases para 1) manter uni equilíbrio no balanço de pagamentos, 2) 

determinar o fluxo e volume do movimento de caital DrIvado, e3) al 
car eficientemente os investimentos privados (nacionais e estrangei-

ros). 

A taxa de cmbio e a taxa de jurõ podem e devem ser Intima 
mente inter-relacionadas. A liberdade de unia, para flutuar, no deva 
ria ser restringida ou destorcida pela falta de liberdade da outra. 
Desta forma, ajustamentos suaves e harmoniosos, em resosta às inuda 
ças internas e externas, propiciariam atmosfera e meios adequados PA .  

ra o Brasil continuar seu desenvolvimento na forma econanlicamente 
mais eiiciente. 

E - 	TR 	 QVENIE_DQ 

Com o sigilo sabre aosse de contas hanc.rias no haveria 
realmente nenhia maneira pela qual se pudesse forçar o pagamento de 
Impostos sabre a renda recebida dos depsitos bancários. Muitos a-
ses, atualmente, Isentam de taxaço t&as as rendas originadas de d 
psitos baricrIos ossudos por estrangeiros. O Brasil deveria agir 
da mesma forma para cometr no campo dos caoltais internacionais, e 

tamb&i eliminar a taxaço scbre a renda dos dep6sitos possuidos por 

brasileiros. Com  esta mudança, no haveria qualciler roblema de or-
dem moral, ou duvida sabre a obrigaço de se pagar impasto de renda 
relacionado aos dep6sitos, e os brasileiros estariam assim encoraja-
dos a depositar seus fundos nos 1ancos nacionais. 

Atualmente no existe qualquer taxaço da renda provenien-
te das exoortaçes da maioria dos produtos manufaturados. Outra for-
ia de rendimentos de exortaço e obtida dos juros e dividendos rec 
bidos shre os fundos empregados por brasileiros no exterior. A ren-
da proveniente desta fonte normalmente no é declarada, e freqüente 
mente nem estes rendimentos nem o principal retornam ao Brasil, em 
vista domado da taxaço ou confisco, etc. Desta forma, isentando de 
tributaço a renda proveníente dos dep6sitos bancrIos mantidos no 
estrangeiro, provavelmente o Gov&rno no veria diminuídas suas rece 
tas de impostos e poderia muito bem encorajar um influxo de capital, 
especialmente se a renda oriunda dos depsitos bancários fasse livre 
de tributos. 
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F - OS DEPÓSI2OS_]4NCÀIO3DEV 

Dopositarttos e investidoras eu potencial 1)odoLi  duvidar de 
que o Goirrno brasilciro do fato venha aderir a un programa composto 
das c;ndiços procedentes. Tais ciuívicias, a manos que satisfcttriaue 
te Liltigadas, )OdOU llLJltar sriauontc o fluxo de capial a.cra o Br 
sil o o funcionamento total dstc 2m 7 articular, os invcs-
tidoros estrangeiros (o brasileiros) aLi potencial, douso proocu-
par com a continuaço da ropatriaço sou restriç5os cio seus fundos 

mantidos no Brasil e shrc a solvabilidade o integridade dos bancos 
brasileiros • L rociuçao, ou a comoicta oxtinço dessas divic1as, pode 
ser alcançada via 2 ti7os cio seguro. 

Um dos tijos evitaria a transforncia dos ciositos banc-
rios (o osdvelrontc da riqueza mantida ei: outras formas) do Brasil 
para o exterior. Esta forma do seguro oo'o ser adquirida pelos depo-
sitantes, etc., dc fontes alheias ao contrle hrasi1cirop.ox.Lloyds 
do Londres, O Gov.rno brasileiro ;2ocio endossar bsto fçrnocimonto - 
trangeiro do seguros atrav&s da cosso do alguns de seus dco6sitos 
internacionais, como fôrma do reduzir o custo cio seguro para o dc-po-
sitanto. O GovSrno receberia juros sbre os seus dositos interna-
cionais manticios no estrangeiro, como garantia cia coupanhia do segu-
ro. 

O outro tito o seguro no teria limite nominal, nas gara 
tina a total solvabilidade dos desitos, dc qualquer ordem do grc 
doza, Liaritidos nos bancas brasileiros. Lto seguro seria fornecido, 
ou polo fenos endossado, polo Gov.rno brasileiro. Juntamente com  os-
tQ 2Q tiDe, o Govrno deveria imor o forçar as regulamontaços ban-
crias no sentido dc se roteger do Dodidos cio seguro o do ostabole-
cor una roputaçao internacional de confiança aos bancos brasileIros. 

Jtravos o uso destes instrurontos, os depositantes nos ba 
cos brasileiros seriam totaL:onte orotogios, e o mercado livre de 
c:bio, como defendido aqui, poderia ser utilizado para o uximo be-
nefício cio Brasil. 
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RECOMENDAÇXO NQ 
TAXA DE cÂio FLUTUANTE 

A. 	E-SE PERMITIR QUE A TAXA DE CBIO FJ.TJTU DE ACÔRDOCOMASFÔR- 
CAS DO MRCO TIVRE E SEM A INTZRVENaO_GOVERNA1ENTAL (CCETO NAS 

EXCEPCIONAIS 	NA PATE_B). 

principal objetivo eo  simplificar o sistema cambial vige 
te, com a unificaço cambial fluia mercado regido por umataxa de - 
bio livre que rejeita as tendências internas e externas de 
preços, bem como as condiç6es de mercado". 

Fonte: Programa de Ação Econmica do Govrno1964-1966 2  2 
ediço, Minist'rio do Planejamento e Coordenaço Ec 
nmica maio de 1965,  pg.  489 

/ 	Existem varias vantagens em se usar o tipo de Taxas flexí- 
Veis de cambio, que sO aqui recomendadas para o Brasil. ftstetipode 
taxa de cmbio ser doravante tratado como "taxa de cambio flutuante" 
e será determinado de acrdo com as frças do mercado livre, com a pa 
ticipaço do Governo no sentido de limitar e reduzir osci1açes de 
curto prazo. 

A transformaço pode ser Leita suavemente; do atual sistema 
de taxa de cambio fixa a um sistema livre dc taxa de cmbjo flutuante. 
O Governo retiraria gradativamente seu apoio ao mercado cambial, en-
quanto fsse eliminando as exigncias oficiais de depsitos de impor-
taço e exportaço, ou outra forma futura de restriçocainbial. 

Desta maneira s  qualquer f6rça repentina, proveniente dean 
ferncias de capital, pode ser parcialmente compensada (coznplementan-
do o fundo de estabi1izaço descrito na parte B) sem o necessrio con.  
tr].e de ctmbio. ftste processo de transiço deveria iniciar-se o mais 
breve possvel e provvelmente duraria por volta de 3 a 5 meses. 

As objcçes ao uso da taxa de câmbio flutuante, usualmente, 
dizem respeito a moedas que se prestam para reservas '(ou moedas cha-
ves). O 'cruzeiro brasileiro no uma dessas moedas e y  desta forma s . 
essas objeçes no so. aplicves aø Brasil. As variaçes dataxa sob 
o sistema proposto para o Brasil,de taxas de •mbio flutuantes 	no. 
causariandistirbios às economias de outros países. Na verdade s  o o-
pôsto o que poderia ocorrer. A crescente cstàbilidade que adviria 
eeonomia brasileira, com o uso da taxa de cnibio flutuante, deve pro-
var ser benéfica a outros países. 
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A.s ventagens tradicionais de uma taxa de c.mbio flutuante 
tm sido descritas freqfcntemente na literatura técnica sabre o assu 
to.' Algumas das vantagens, as quais dizEm mais respeito ao Brasil, 
sero resumidas mais adiante nesta mesma parte, na nota ng 2. Contu-
do, existe uma vantagem, que, em vista de seu relevante papel para o 
Brasil, deve ser explicada agora, para que na importância possa ser 
apreciada durante a discuss.o subseqilente. 

- Previsibilidade 

O futuro desenvolvimento econmico do Brasil será altamente 
dependente da oxpanso das rendas de suas cxportaçes. Desde os anos 
que imediataento seguiram a 20 Guerra Mundial as exportaç6es brasi-
leiras tm sido sriamente afetadas pelo uso de taxas de câmbio fixas; 
em conjunto com a inf1aço interna. Se esta inflaço continua (como 
se espera que ocorra polo menos durante os prximos anos) umataxade 
c.mbio flutuante deve ser empregada para permitir uma expansão das e 
portaçcs brasileiras em conformidade com as cxigncias desenvolime 
tistas. 

O sistema atual dota os exportadores brasileiros, em pote 
cial cõm tc escassa previsibilidade de lucros, que apenas alguns r 
sultados a curtfssimo prazo s  dc promessas de exportaç6es, podem ser 
previstos com um certo grau dc certeza. Todos os exportadóres devem 
tentar estimar seus preços externos de venda e custos corresponden- 

/ Algums das publicaçcs, nas quais o uso de taxas de cambio flutu-
ante e recomendado, so: Nilton Friedman, "The Case for Flexible 
Exchange Ratcs 11  em EssaysPosiive ECQnQrCS, (Chicago: Univer-
sity oÍ' Chicago Press, 1953) pags. 157 -203; Frank D. Graham The 
Cause and Cure of the Doflar Shortage 7  Essavs in Interional F 
flanco nQ3Q, (Princetori: Princeton Univeiity, 19L9); otf±'ied 
Haberler, "Ourrency Convertibility" (WashIngton: Artierican Enter-
prise Association, 1954; James E. Meada, "The Future óf Interna-
tional Trade and Paymerts 11 7  the throcBanks Rvicw, Q 50, Junho 
de 1961; Gcorge N. Haim, "Fixed or Flexiblo Exchange Rato s", 	em 
actorQAccting tho Urijted Siats BaIee ofPaymerits 	(subeom- 

niittee on Intarnational Exchange and Paymants oÍ' the JointEconomic 
Committcc, Congrcss of the Unitcd States, 1962) pgs 255 - 266 
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tes. Contudo, os exportadores brasileiros esto em confronto com pr 
biemas adicionais (e usualmente mais difíceis) de tentar antecipar o 
montante de cruzeiros obtcnvcis dc cada unidade de moeda estrangeira 
(i.e, com as variaç&s na taxa de c.mbio) e o poder dc compra interno 
daqueles cruzeiros, quando recebidos finalmente. Êsses fatres adi-
cionais dc incerteza colocam o exportador numa posiço competitiva dc 
vantajosa, o que, por seu turno 9  tom minado considervelmente a capa 
cidade brasileira dc exportar. 

Com exceço das vendas a curto trmo, o exportador brasi-
leiro, em potencial, no pode atualmente predeterminar com fidelidade 
o valor em cruzeiros dc seus rendimentos o custos futuros dc exporta-
ço e desta forma, seus lucros o prejuízos. As variaçcs passadas, 
na taxa dc câmbio, foram irregulares (tanto quanto à eÇpoca, como quan-
to intensidade) c 7  para a mdia dos exportadores, imprcvisvcis..1m 
do mais, para quaisquer desvalorizaçes levadas a efeito na taxa de cj 
bio, quando e se de fato ocorriam podiam ou no ser suficientes para 
compensar o aumento dos custos internos de produço correspondentes. 

A falta de previsibilidade nos lucros das exportaçes brasj. 
leiras desencoraja a oricntaço dos investimentos e produço para a 
exportaço, e limita as possibilidades para conquistar e manter par-
tes do mercado estrangeiro em bases continuas e dignas de confiança. 
Como resultante 9  no é surpreendente que as exportaçes brasileiras 
consistam principalmente de produtos agrícolas tradicionais. Êstes pr 
dutos no necessitam de qualquer especiaiizaço para serem exporta-
dos e so freqUentemente objetos de garantia de preços e/ou de ou'os 
contrles e subsídios. Desta forma, os riscos do mercado so minim 
zados para os produtores. O recente incremento (1964-66) nas exporta 
ç6es de manufaturas provam, prieiramontc, da recesso interna que 
causou a transferncia da produço existente do mercado interno para 
o externo. Com  a recuperaço da economia doméstica, a direço desta 
transferncia pode reverter, levando a uni decrè'scimo relativo na im-
portkcia da participaço das manufaturas nas exportaçcs. O primei-
ro atrativo do mercado interno é a crescente certeza originada do au-
mento, geralmente paralelo, dos custos de produço e preços de venda. 
A produço mineral existente é grandemente exportada e sofre s  de modo 
considervel, da iraprevisibilidade dos rendinientos das exportaçes e 
corre spondente s custos domésticos. 

Na premissa de encorajar e manter cm altos níveis as expor-
taçes brasileiras de todos os tipos, crescente previsibilidade dos l 



cros e flecessrios 	stô objetivo deveria ser alcançado com o USO da 
taxa de c&mbio flutuante juntamente com um mercado de câmbio a termo 
(vide rocomendaço nO 3). 

2 - 	de umxa de câmbio flutuante 

Uma taxa de cambio flutuante prova o vínculo equilibrador e 
tre os sistemas de preços interno e externo. Normalmente, urna taxa de 
cambio flutuante variará de ac6rdo com as mudanças entre o poder de 
compra domestico das duas moedas relacionadas pela taxa de câmbio. 

Com o aumento dos preços internos (considerando os preços e 
ternos constantes em termos de moedas estrangeiras), uma unidade da 
moeda domstica perde poder de compra interno, enquanto rnantSni seu pQ 
der de compra externo s  a qualquer taxa de câmbio considerada« níste t 
P0 de mudança na capacidade de compra da moeda domstica encoraja as 
exportaçes de capital e importaç6es de bens e serviços, enquanto de-
sestimula as exportaç6es de. bens e serviços. Dado este conjunto de 
condiç5es, existem duas formas possíveis de ajustamento (independente 
de controle administrativo). 

Se a taxa de câmbio é mantida constante (i.e., uma taxa 
fixa), ento haverá um afluxo de moeda estrangeira e ouro. Com  a con-
tinuaço da inflaçao, tal afluxo persist1r at que as reservas InteL 
nac&onais estejam exauridas. bbviamente, poucos ou nenhum governo p 
deriam correr o risco (OU correriam oriaco) de perder totalmente suas 
reservas internacionais (e te?ricamente, dando por encerrado seu co-
mrcio. internacional), visando a manutenço de uma dada taxa de cm-
bioem face da persistente inflaço interna. Desta forma, se a infl 
ço persiste s  as desvalorizaçes se tornam jnevitveis, Tais desvalQ 
rizaçes so feitas objetivando pr fim s perdas de reservas internâ 
conais, dando a uma unidade de moeda nacional relativamente maior p 
der domestico de compra. Na -verdade, a desvalorizaço induz tais mu-
danças na capacidade de compra da moeda domestica pelo fato de redu-
zir o componente relativo ao poder de compra externo de sua capacida-
de. 

A outra forma bsica de ajuste é baseada em variaç5es,all  
tomticas da taxa de cambio para preservar a equiparaço do poder de 
compra dom'stico e externo da moeda nacional, o que mantem o nível das 
reservas internacionais constante. Isto significa que no mercado de 
câmbio as írças de oferta e procura determinam a taxa de câmbio sem 
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qualquer intervenço significante do Governo para a estabi1izaço. O 
resultado de tal poltica produz uma taxa de cambio flutuante. 

Com uma taxa do câmbio flutuante, as pro ss6es inflaciôri-
rias internas influenciam o preço das moedas estrangeiras -e por esta 
forma os preços internos das exportaçes e importaçes - da mesma fo 
n'a que a inflação influencia todos os preços (riso controlados) de bens 
e serviços fornecidos internamente. Um aumento nestes preços induzi-
dos pala inflaço causa uma queda no poder de compra dc 'uma unidade de 
moeda nacional em ambos os mercados, interno e externo. 

A queda siniultnca no poder de compra em ambos os mercados 
provocada em vista da dasvalorizaço automtica que mantê#m  constan-

te a rolaço entro os componentes externos e internos, da capacidade 
dc compra de uma unidade dc moada nacional. 

Desta forma, conclurnos que com a continuaço dainfla.çoi, 
torna as duas formas de ajuste dependem da dcsvalorizaço. A primei-
ra dessas formas c usada polo Brasil e baseia-se em desvalorizaçes 
no freq&nto s e do relativamente grande e sca].a, as quais fundamentam-
se na discriço administrativa e usualmente v, em resposta s per-
das nas reservas estrangeiras. A segunda forma dc ajusto consisto em 
uma dcsvalorizaço contCnua, cuja intçnsidadc determinada automti-
camcnto pela taxa dc inflaço interna som mudança nas reservas inter-
nacionais do pas. 

/ Com o uso de um fundo dc cstabilizaço a curto prazo, aposiçodas 
reservas internacionais dc um pais pode ser modificada moderadame 
te, conforma explicado na parta B desta nota. 
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3 - Vantagens de 

O Brasil pode beneficiar-se cora v&!as vantagens, converte 
do.se ao uso da taxa de cmbio flutuante, ao invs de manter seuua1 
sistema de umaa taxa de cmbio fixa, com variaçes espordicas. Á ne 
cessidade de se propiciar previsibilidade nos lucros dos exportadores 
já foi meicionada, bem como a forma desta necessidade ser solucionada 
no sistema proposto de taxa de cinbio flutuante. 23M seguida mostram-
se algumas vantagens a serem consideradas ao se empreender a mudança 
recomendada. 

a) 'speoulaço Ás mudanças passadas, na taxa de cmblo 
do Brasil, tm sido efetuadas especialmente em vista de problemas no 
balanço de pagamentos. stes problemas vm a tona cora a perda de re-
servas estrangeiras do Brasil. 

Destaforma, um dos custos de operaço do presente sistema 
de taxa de cmbio fixa tem sido a perda de divisas e ouro,necessrios 
como aviso da necessidade de fixaço da nova taxa de cmbio. 

te aviso, contudo, no se tem reservado exclusivamente 
observaço dos altos funcionrios do Govrno, mas tem tido (as vazes 
por necessidade) conhecimento publico. Pessoas interessadas tm sido 
capazes de determinar as probabilidades de uma fixaço de nova taxa 
de cmbio e, com quase total certeza, a direção de tal mudança. Des-
ta forma, a especu1aç10 tem sido encorajada. 

ob o atual sistema, o custo para o especulador, da previ-
so incorreta,tem sido relativamente pequeno, igual a5 despesas de c 
mi•sso pela converso da moeda e possfvei pêrda dejuros (isto é, en-
tre rendimentos de investimentos em cruzeiros e em moeda estrangeira). 
Por outro lado, a possibilidade de lucro de um especulador tem sido 
considervel, representando (no caso típico) a simples adiço às pos 
ses do especulador de moedas estrangeiras, o depois, aps a desvalor& 
zaço,sua transformaço novamente em cruzeiros. 

O Gvrno perde, enquanto o especulador ganha. Com  esta fo 
ma existente de especulaço, onde a desvalorizaço e' prevista com 
to, o GD4H.o fornece moeda nacional e no recebe nada em troca 1  exc 
to prolongando o uso de ina dada taxa dc cmbio. Nenhum incremento 
de bens e serviços é provido ao mercado domstico, em cømpensaçø 
oferta de moeda recebida pelos especuladores. Deve, desta maneira, 
ser claro que o atual sistema brasileiro de taxa de câmbio (isto éde 
taxa fixa de emb10 com desvalorizaç5os espordicas) estimula uma for 
uia de especulaço que contribui para a inflaço dome'stica. 



Naturalmente o est ~mulo a inflaço, descrito acirna,pode ser 
compensado por impostos por reduço das dosponas governamentais,etc. 
Contudo, o ef1to l ~qixido é o mesmo: a redistribuiço das riquezas,f 
vorecendo os espculadores no mercado de embio. 

At
o  e agora, a carga dessas especulaços lucrativas em moedas 

estrangeiras recai sabre o Governo. No smento tom o Govrno sido 
forçado a aumentar, desnecessariamente, a oferta de moedas nacionais 
como tambcm,em vista das presses originadas pelas oportii1dades de 

lucros com que aconam as espoculaços, tem sido obrigado a desvalori-
zar orrfais breve poss.Cvei e provaveimente com maior intensidade do 
que se no existisse a especulaço. 

A especulaç, no entanto, no deveria ser culpada por  es-
te resultado perverso na operaço do sistema proposto do taxa de cm-
bio. A espoculaço existente é meramente sintomatica da distorço nas 
relaç&s de preços causadas pelo fato de se combinar urna taxa de c&m-
bio fixa com a inflaço interna. Desconsiderando tal inflaço, a es-
peculaço pode srvir como um fator bonfico, quando operado sob o 
sistema de taxa de cmbio flutuante aqui recomendado. 

Como foi explicado, os ajustamentos às mudangas nas condi-
çes de oferta e procura no rercado de cmbio agora so feitos (mi-
cialmcite, pelo menos) via variaço das reservas estrangeiras. Em vis 
ta da contínua inflaço do Brasil, o processo de ajustamento tem tam-
bm requerido sempre novas dosvalorizaços. esta forma de desvalo-
rizaço que torna a espoculaço um instrumento que age em detrimento 
da economia nacional. 

3m contraste, sob um sistema de taxa de crnbio flutuante,os 
ajustes es mudanças das eondiçes da demanda e oferta no mercado de 
c&nbio so efetuados via variaç.o da taxa do c&mbio, enquanto as re-
servas estrangeiras permanecem (grandomente) inafetadas. 3m vista do 
mecanismo de ajuste com a taxa de eriib!o flutuante ter pouca ou nenhj 
ma depondncia &s reservas estrangeiras, o Govrno pode manter uma 
quantidade destas reservas no sistema de taxa de câmbio flutuante, bem 
menor do que nura sistema de taxa fixa. 

ob ambos os sistemas, os especuladores lucram ao prever cor 
retamente as variaçes da taxa de cmbio. 3m contraste com o sistema 
de taxa fixa, no sistema de taxa flutuante o Governo no financia (ou 
no necessita financiar) os lucros dos especuladores. Tais lucros do 
vem ser obtidos às custas de outros especuladores que prevacm incorr2 
tamonte. Em primeiro lugar, um lucro de um especulador representa a 
sua recompensa por manter parto ou a totalidade de seus recursos em 
forma de uma determinada iooda, pela qual, mais tarde, outra pessoa 
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estar querendo sacrificar wna importncia maior de outra moeda. 

Um exemplo pode doi;ar claro Éste iltimo ponto. Imaginemos 
que entre os períodos 1 o 2 houve um aumento no preço em crieirodo 
d6lar (isto , depreciaço do cruzeiro) sob um sistema de taxa de cij 
bio flutuante. A recompensa resultante aos especuladores que tiveram 
xito (no mercado de cmb1o) é paga por aquelas pessoas que preferi-
ram (por qualquer razo) manter suas riquezas, entre os períodos 1 e 
2, em cruzeiros - ou em outra forma que, por questo de eficincia, r 
quereu primeiro a converso para cruzeiro - antes da converso para 
d&lar, no período Z. 

Essas pessoas puderam escolher livremente a forma na qual 
manteriam suas riquezas. flas poderiam te-las convertido antoriorme 
te em d6lares. O custo liquido do tal converso, se feita no período 
1, teria sido: 

a perda dos lucros disponíveis polo uso da riqueza em cru-
zeiros monos os lucros recebidos dos usos, à sua dispos1ço, 
da riqueza em d&ares e menos 

- o aumento da riqueza em cruzeiros quando mantida em dlares. 

s outras pessoas acreditaram (corretamente ou no) ser 
te custo muito alto e, desta 
zeiros. Os especuladores do 
te custo mantendo dlaros e 
(do acrdo com o valor estab 
riquezas cm dlaros eo invo's 

forma, 
cambio 
assim, 
1ec ido 
do em 

mantiveram suas riquezas em cru-
bem sucedidos quiseram aceitar Ês 
no período a, foram recompensados 
no mercado) por terem mantido suas 
ruzoiros. 

Algiunas vzos sugere-se que a especulaço sob um sistema de 
taxa de cmbio flutuante o desostabilizadora, o que os especuladores 
podam induzir uma onda de pnico, comprando ou vendendo moeda estran-
geira. Vamos examinar separadamonte ambas as partes desta crítica. 

Primeiramente, no há razo para se suspeitar que a especu-
laço soja mais desestabilizadora do que estabilizadora. Ale'm do mais, 
como os especuladores so especialistas na mataria e dependem desta 
atividade para sua remuneraço, e necessrio para eles que sejam cor-
retos na maioria de seus negcios. 30r correto significa que eles de-
vem prever com segurança as variaçes da taxa de ctmbio resultantes 
de outras frças que no as suas. Quando coroados de exito, os espe-
culadores lavam a taxa de cmbio de um equilíbrio para outro. Se Glos 
nLo previram com sucesso um nevo equilíbrio na taxa de cmbio, os pr 
melros especuladores, ou aqules que os seguiram e concordaram com as 
suas o:zpectativas, devem perder. Mas, pelo fato de os oGpeculadores 
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continuarem, no cmputo total, a operar, devemos considerar o seu s 
cesso, e, desta forma, sua fwico estabilizadora de arbitragem,no te 
po entre os vrios equilíbrios das taxas de crnbio. 

Em 2c lugar, um pnico no mercado de cmbio pode ser orig 
nado, f&cilmente, pela especulação, tanto num sistema de taxa fixa ca 
no num sistema de taxa flutuante. Com  o primeiro sistema, a aço ca 
sadora do pnJ.co é a varíaço nas reservas internacionais, enquanto 
que coLn o segindo sistema a aço é a variaço da taxa de cmbio0 cua 
quer das duas formas de aço pode promover pânico, o qual pode esten-
der seu grau do variaço, iniciado pela espeeu1aço original. Aqui a 
culpa no depende da especu1aço associada, aos dois sistemas, mas, as 
condiçes internas, basicamente instveis, que permitem mudanças au-
to-aceleradoras na demanda para se manter riquezas em trmos de uma 
unidade de moeda ao inve's de outra. 

Em complemento, deve ser reconhecido que o programa govern 
mental de estabi1izao a curto prazo da taxa de cmbio, tal como 
proposto para o Brasil na parte B desta nota, servira como desestlmu-
lador da especulaço desestabilizadora sob um sistema de taxa de cni-
bio flutuante. 

b) Automaticidade No Brasil, sob o atual sistema de ta 
xa de crnbio fixa, as desvalorizag6os so feitas por decises admini 
trativas. Uma determinago apurada uma tarefa excessivamente difí-
cli e complexa. Os administradores responsveis devem tentar estimar 
as condiç6es futuras de procura e oferta no mercado cambial. Esta es-
timativa, por seu turno, depende de tentativas de avaliaço dos ní-
veis futuros de demanda por importa ço e exportaço, fluxos de capi-
tal, taxas de iriflaço e crescimento da ronda, investimentos, etcDe 
ta forma, os administradores no só devem estar aptos em predetermi-
nar um conjunto complexo de condiçes, mas, tamb&n, devem tentar uma 
de.svalorizaço que melhor possa estar em conformidade com aquelas co 
diços. 

Primeiramente, as decises que determinamos graus de desv 
iorizaço tm sido baseados, na melhor das hiposos, em palpites. 
Tais palpites, embora feitos de boa-f, parecem no ser apurados,tan-. 
to sub ou superostimando o desejado grau de desvalorizaço. A subestj 
macgo para uni dado conjunto do condiç6es implica na contínua perda de 
reservas internacionais e ná necessidade para uma ou mais futuras de, 
valorizaç&s. Por outro lado, a superestimaço do grau de desvalori-
zaço causa um aumento nas rervas internacionais, as quais so indes 
javois (a nó ser que sejam plariejadas), ao custo de um decrsc1mo 
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nas importaçes e de um agravamento na pressão inf1acionria interna. 
A correço da superestimaço pode ser efetada com o decréscimo do 
preço em cruzeiros das moedas estrangeiras. 

O prõblema de se determinar o dêvido grau de desva1orizaço 
no Brasil £ bem maior em vista da .inflaço gerada internamente. N6s 
já vimos que uma srie de ajustamentos deve ser feita até que a taxa 
de cmbio fixa obtida possa equilibrar independentemente a oferta e 
a procura no mercado de cmbio para um dado conjunto de condiçes.Co 
tudo, mesmo que tal taxa seja encontrada, ela apenas propiciar, para 
um pequeno período de tempo, a desejada 1igaço entre as condiçes i 
ternas e externas. A inflaço gera novos conjuntos de condiç6es que, 
por seu tno, exi,em novas taxas de cmbio. 

J.o existem condiç6es no Brasilpara se determinar com con-
sistncia o devido grau de desvalorizaço. Os custos desta inadequa 
ço ia foram mencionados no que diz respeito a sub e superestimaçes, 
stes mesmos custos ocorrem sempre que a taxa de cmbio no satisfaz 

ao nÍvel independente de equilíbrio, isto é, sempre que a taxa fixa 
sub ot supervalorizada. O movimento da taxa de cnib10 para o nível 
de equilÍbrio redus estes custosa O problema no é se o movimento de 
ve ser efetuado, mas sim como ofetu-1o. 	A culpa da aço administra 
tiva é que ela é incapaz de alcançar e manter eficientemente a devida 
taxa de equllïbrio. O grau de ineficincia dos ajustes administrati-
vos e medido pelos custos resultantes em se fixarem taxas de cmbio 
em níveis no condizentes com o nível da taxa independente de equiiÍ 
brio. 

O uso de taxas de câmbio flutiites indeperide de decis6es a4 
ministrativas no que diz respeito a5 variages nas taxas. As frças 
do mercado automaticamente determinam e mantm a taxa do cmbio de 
equilíbrio, e, desta forma, a economia no sofre quaisquer dos custos 
acima mencionados, associados ao uso do sistema de taxa de cmbio fi-
xa. 

Existe a possibilidade de um custo adicional quando a dcsv 
lorizaço é determinada pela dscriço administrativa. Ja foi expli-
cado como os especuladores podem-se beneficiar com o uso do sistema 
do taxas fixas, em detrimento do resto da economIa, ao preverem cor-
retamento as desvalorizaçes. Uma informaço sabre uma futura desva-
lorizaço, filtrada de fonte administrativa, pode eliminar o risco 
correspondente aos especuladores e, desta maneira, estimular em gran-
de escala esta forma indesejada dc especu1aço, a qual aumenta o cus-

to para o Govrno de tal desvalorIzaço. Algumas vazes uma forte pre 
So podo ser feita a funcionarios responsvois pela dosva1orizaço,p 
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ra divulgar tal informaço. 
Contrastando com sse quadxo, sob o sistema proposto de ta-

xa de c hio flutuante, .no há necessidade de se temer por aquelas i 
formaç6es e pela corrupço governamental no que concerne a5 varia-
ç6es nas taxas de cmbio.Ta1s varia(,es so determinadas no merca 34 

vre, o que oferece a cada um possibilidade de igual participaço, e 
no propicia a funcionrios do Govrno privilégios especiais de con-
cessao. 

e) 	Absorço de tnfltt&icias externas - TJ& sistema de taxa 
de cmbio flutuante alivia a economia nacional de choques proven.ten-
te3 do exterior. Ao contrrio, sob um sistema de taxa fixa esses cho-
ques so transmitidos a economia nacional integralmente. A vaiitagemcb  
uma taxa flutuante sabre uma taxa fixa, facilitando o ajuste interno 
a5 mudanças rias condiç6es externas,torna-se evidente quando comparados 
os processos de ajuste sob cada tipo de sistema cambial. 

uponhamos que exista uma rpida ajuda na demanda estrangei 
ra por exortaçes brasileiras. A queda resultante nas exportaç8es br 
sueiras £ menor num sistema de taxa de cmbio flutuante do que com o 
uso da taxa de cmbio fixa, A queda da demanda no altera a taxa fixa, 
mas afeta realmente a taxa flutuante. A taxa flutuante se deprecia(i. 
e, o preço em cruzeiros das moedas estrangeiras aumenta),tornando as 
exportaçes brasileiras mais accessíveis aos estrangeiros. Conseqken-
temente, aps urna dada reduço na demanda estrangeira,o Brasil expor-
tara# mais se usar uma taxa flutuante,ao invs de unia taxa de cmbio 
fixa (1). 

Com a taxa fixa no há variaço no preço, em cruzeiros ,das ii 
portaç6es,a menos que o preço das importaçes mude.Desta maneira, exi 
te uma tondncia em se continuar a Importar a mesma taxa, modificada 
siaonte pela perda de renda no setor de exportaço. Naturalmente, como 
as exportaçes brasileiras caem e se continua a importar como anterio 
mente, existir uma tendncia deficita'ria no comreio internacional e 
no Balanço do Pagamentos do Brasil. O pso do ajuste recai totalmente 
sabre a renda brasileira que, tendo em vista a.inflexibilidade na qu 
da dos preços internos, pode levár a um declínio nas exportaçes, al-
gumas vazes maior do que o declínio inicial. O declínio na demanda por 
exportaç6es brasileiras causa uma depreciaçgo da taxa de cmbi.o flu-
tuante,o que provoca elevaço do preço,em eruzelros,das importaç3es. 
Desta forma, as importaçSes brasileiras diminuem. Haver, no entanto, 
um correspondente aumento na demanda por -  produtos internos,em vista da 
mudança na relaço entre os preços internos e externos, expressos em 
cruzeiros. 
(1) - Aquí nos estamos as exportaç6as ,em rmos quantita tivos. A medida mais impprtante dasexportaçoes e cm termos de valor em moeda estrangeira. Para asituaçao descrita no texto 4 0$ rendimen-tos em moeda esrangoira serao maiores sob uma taxa de ambio flutuan 
te do que sob urna taxa fixa a todos os produtos para ,os quais a dem 
da externa (em roeda esrangeiz'a) o,relativamente elastica,  em rolaçao ao preço. O caf o e possIvelcrite o oleo de mamona sao oã uni,cos produ tos brasileiros deexportaopaa os quais esta Qondiçao nao deve o correr. A exportaçao dc cafe esta sujeita a contro'es especiais, 	os 
quais podem evitar aueas nas receitas dc Qxportacao se tal fato vier 
a acontecer com o eprego do unia taxa de camelo flut?tanto. 
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No ocorro defieit no balanço do pagamentos dc Brasil, em vista, do 
ajuste autci&tico com o uno da taxa de cmbio flutuante. Como rosul 

tado dste ajusto, a. s importaçes brasileiras caem mais o as oxpert 
ços caem monos do que seria observado com unia taxa de cmbio fixa. 
àl&n do mais, a ronda o provavelmente o nível do omprgo brasileiro 
declinam monos com unia. taxa. de c.mbio flutuante. 

diferença absoluta, no declínio da renda, entro o uso da 
taxa de cmhic flutuante o da. fixa pode sr do tanianho ccns1dorvol. 
A queda. inicial na rend' domstica, (em vista da, queda a.utncma na (l 
manda externa polos produtos do expertaçc do Brasil) o monc.r com 
a taxa do carabio flutuante do que cm a fixa. Isto ocorro,como foi 
mencionado, porque: 1) as cxporta.çes cam monos o 2) existo a subs-
tituço das importaçes pela demanda interna para os bons o servi-

ços produzidos dornsticamento. 

Quanto mais inflexíveis rcrcm os preços na diroço doeres-
conto, maior deve ser o decrtscimo do ronda nacional que rosulta de 
mudanças recíprocas, internas e externas, de renda, originadas pela 
queda da demanda estrangeira por oxporta.çcs brasileiras. Tanihm , 
com sto ajusto induzIdo, a ronda so1. bom menos afetada. quando unia 
taxa do cmbio flutuante estiver sondo usada. Isto o possível por 
que a taxa do cmhIc• flutuante torna flexíveIs os preços externos do 
todas as mercadorias, caso tenham au nao preços internos rígIdos, o 
quanto a taxa fixa transfere a flexibIlidade interna diretamente ao 

mercado externo. 

Nesta. parte da. Roccmondaço ng 2 o que fizemos foi compa-

rar as rea.çocs internas a. um decroscimo a.utoncmo na. demanda externa 
polos produtos brasileiros do oxpertaçc. Quando, por outro lado,h 

uni acrsoimo autnornc na demanda externa pela oxporta.ço brasileira, 
as reaçcs internas so sIsteraticamonto apostas aquelas cuo ns aca 
banes de discutir. Em suma, relacionaremos estas r:.çes. 

Com a taxa do cmbIo fixa, a maior demanda por oxportaçes 

aumenta a ronda brasileira, o que podo ser Infla.cionrIo se resultar 
um superavit no balanço de pagamentos do Brasil. Coni a taxa do cm-

bio flutuante o aumento da, ronda ó menor, o, em vista dos preços em 
cruzeiro da moeda. estrangeira baixaram, as importaçes sc maiores o 
as oxportaçoos menores do que com a taxa do ca,rnbio fixa, O processo 
de ajusto automLtico num sistema de taxa do c.mhio flutuanto,mantm 
o balanço do pagamento em equilíbrio, no provocando, assim, nem um 
superavit gerador de infl.aço nem um deficit doflacionrio. 
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Em suma, mcstrmcs que o uso de uma taxa de c&nbio flutu 
te, em comparaço com a taxa fixa, reduz as variaçes de renda dom& 
fica oriundas de influncjas externas. 

d) « Complementaridade com inÍluncias internas iTa parte cn-
tenor referimo-nos . maneira pela qual as 1nfluncias externas so 
transmitidas a economia domestica, em reloç.ao ao tipc de taxa de ca 
Mc empregado. Nesta parte, examinaremos as furiçes desta taxa de 
cambic com assessorada economia domestica no ajustac-nto de influen-
cias originadas internamente. 

Supcnhamcs, primeiro, que o rasil est vivendo um percdc 
de recesso eccrimica. Agora o Gcvrno procura estimular a recupera 
ç.o por interiíidic de um ou mais rntídcs usuaIs, isto é, aumentando 
suas despesas, reduzindo impostos, propIciando fundos mais access{-
ireis e mais disponíveis,, etc 1  Qu.:Tndc a rocuperaço em infcio,h um 
aumento na demando. brasileira, por produtos domsticcs e por importa-
ç$•o. 

O aumento na demanda por prcdutcs dcmstIcos causa a. trans 
Íerncia de fundos de alguns !ens nacionais, do mercado de exporta-
ço para o mercado interno o que baixar& os rendimentos da exporta-
ço. Com  a taxa co criibio flutuante esta transferncia seri menor 
do que cora . taxa fixa, perue enquanto os rendimentos da exportaço 
declinam a taxa de CnbIO flutuante deprecia-se (isto é >  o preço es-
trangeiro do cruzeiro cal), tornando, desta forma,as oxportaçes br 
sueiras mais atrativas em trmc do seus preços externos. 

A depreciaçc da taxa do cËmhie flutuante 	occrre(r 
tardando postoriormente o' declínio na oxportaçc) em vista de maior 
demanda brasileira por importaços. Dessa forma, no processo do ro-
cuperaçc., a qualquer nível dc ronda, menos produtos so Ímpertados 
e mais sc eçportadcs com a taxa de cmbic :Tlutuante dc que com a t 
xa do cmbic fixa. 1.. partir dc um dado ot{mulo, a recuporaço da 
economia se faz mais e em maior escala cem a. taxa de cmi- io flutuan-
te do que coma taxa fixa, porque cem aquela taxa as injoçc.os induz, 
das de renda (das exportaçes) decrescem relativamente monos, enqua 
to as dronogens induzidas do ronda (das irapertaços)' aumentam relat. 
vcmcnto UGnOS do que com a taxa. rixa. 

segu3r, vamos supor que o rasil ost sofrendo do uma s 
vera inflaçc. O Gcvrno emprega, para reduzir a inflaço, um ou 
mais meios tradicionais, Isto , dir:Inuindo suas despesas, aumentan-

do impostos, reduzindo acferta e aumentando os custos dos fundos 
dispcnívois para. a setor privado, etc. Quando a reduço na taxa de 
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inflaçc começa, hÇ um docrscimc ria demanda brasileira por produto 
dciastico o por impertaços. () 

O docrscimo. na  demanda. brasileira por produto dcmstico 

causa a transferncia do alguns bons brasileiros das vendas no morc 
do interno para. o morcdo do oxportaço, o que loira a. um aumente no 

rendimento da oxpertaço. Com  a taxa do cmbio flutuante sta tran 
forncia sor ~ menor do que com a taxa. fixa, porque, enquanto aurnen-
tam os rendimentos do exportaço, a taxa de c.mbic flutuante valor!-
za-so (isto O -)roço externo do cruzeiro aumenta), tornando, desta 

forma, as oxportaçcos brasileiras monos atrativas, ou trrns de pre-
ços externos. 

A valcrizaço da taxa de cmh1c flutuante tanhm cccrre(l 
mitando posterioras aumentos das oxportaços) em vista da menor de-
manda, brasileira, por impertaço. Desta frma, no balanço do roduço 

da inflaço, a. qu.alqucr nível do ronda, mais mercadorias sc lmport 
das e menos exportadas com a taxa de cmbio flutuante do quo cem a 
taxa fixa. Para qualquer osfrço considerado no sentido de se redu-
zir a. inflaço, a roduçc resultante S mais ripida o maior CCIII a. ta-

xa de cubio flutuante dc que com a, taxa fixa do cmhio, porc;ue com 
aquela taxa. as injoç6es monotrias induzidas (em vista das vanda.s pa 
parto dos ixportadorcs de sus receitas canibias) sc monors,onqua 
te as drenagens uonotrias induzidas (ou vista das ccnipra.s pelos im-
pertadors do moedas estrangeiras) sc maiores do que com a taxa de 
cnbio fixa. 

Em suma, pcdo-so concluir que o uso de uma taxa flutuante, 
ao compararmos com o do uma, taxa. do cnhio fixa, facilita os esfcr-
çcs governamentais para reduzir a inflaço &cu para estimular a re-
cuporaç.o occn&nica. 

B - 

USDTQ 
1,3  R. 

Um fundo do Qsta.bilizaço a durto Prazo da taxa de õnzbic. 
deve ser criado o administrado pelo Banco Central dc Brasil. O fundo 

(1)-vrcododennanda monetria e st a inda crcscendc mas a. taxa 
davoz mais baixa, de maneira, que a. demanda pode ser encara-

da corno dcroscendo relativamente. Para facilitar a. oxposiçc, 
a discussao que sq segue nesta parto dc texto, referente a mu-
danças, omite e termo relatio (eu rola.tivamnto). As mesmas 
ccnclus5es sc obtidas da, analiso das condiçoe;, soÊi conside 
rar tanto as mudanças relativas quanto as absolutas. 
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de ostabilizaço rotcrïa moedas estrangeiras cm cruzeiro que seriam 
colocadas . venda nc mercado do c.mbic, do acrdo com uma frmula pr 
dcterminr'cia. 

O fundo de cstabilizaço o seus mtodos dc uso restringir-
se-iam ao único sistema polo qual o Gcvrnc participa nc mercado do 
cambio com pra posito de influenciar sua taxa. O funcionamento auto-
mtico dstc sistema prticarnontc elimina a necessidade de discriço 
pessoal, possibilidade do ccnfuso adminlstratia o induço corru 

O sistema cbjtiva a elirninaço rpida dc flutuaçcs a cur 
to prazo da taxa do cmbio, sem interferir com as cporaçes livres 
do mercado do c&hic (conforme foi descritc na Tota 1) cu cem as to 
dncias gerais daquele mercado.. O sistema funciona da seguinte for-
ma: 

 FIMQo 

0 fundo deve-se constituir de moedas estrangeiras equiva-
lentes a 30 mi1hos cio d&ars, mais uma importncia igual em cruzo! 
ros. Mais tarde as importncias niantidas em moedas estrangeiras e 
cm cruzeiros podem ser modificadas, quando o fundo assim o exigir,p 
ra o bom funcionaiacnto dc sistema agora prcposto.. 

2 - Qaçc 

Na tentativa do se reduzirem as flutuaçes indoso3.vois da 
taxa 

 
de o fundo. do estahilizaç.o deve ser empregado de acÊr-

do com a frmu1a abaixo. Esta. frmula. est baseada no grau e padr.c 
das variaç6es da taxa de cinbio pLor unidade do tempo (1), o esta re-
sumida na Tabela. I. 

a taxa. dc cmbio varia do i dentro do um por{odc de L 
horas, o fundo fornece moeda estrangeira correspondente a 5 mulh6es 
do d&ars (ou o equivalente em cruzeiros) antes que a variaço se 
estenda na mesma direco por unia, percentagem adiccnal de 1%, na. ho-
ra que se segue variaço inicial do l, etc. 

Um exemplo ajuda.r5 a csclarecer esta oporaço,que é tpi, 
sob a frniula que csti sondo apresentada. Suponhamos que nuza dia do 
8 horas a. taxa de c&nbio é de Cr$ 2.200 = US$ 1. I demanda por moo- 

(l) -Ofunciausadopra contra-atac'r diroço d v"riaço d t 
xa ao cm14o. Desta lama, quando a taxa. de cmhio se depro-
cia (isto 'o, quando o preço cm cruzeiros da moeda estrangeira 
cresco)c fundo vende moeda estrangeirapor cruz4rc no merca-
do do cambi. Par outro lado, rjudo a taxa de camhic se vala 
riza (isto o, quando o preço em cruzeiro na, racoda. otrangeira 
cai) o fundo compra moeda estrangeira com cruzeiros, 



da estrangeira crsco. 
monta, l.s li horas dc 
U 1, o quc significa 
tro cIo um período do L 
disponível do fundc de 
do cmbio para Cr$ 2.2 

O preço em cruzeiro da moeda estrangeira a 
mesmo dia a taxa de c&mblo atinge Cr$ 2.222 
que a. taxa de cjnbic foi depreciada em ]J. de 
horas. ora, a moeda estrangeira tornase 
ostabilizaçc para evitar urna subida da taxa 

US* 1.00 (isto , 14, sabre a taxa 	do 
Cr 2.222 = US$ 1.00) no RstÉgio II (Vide  Tabela 1). 

Polo fato do ter a doprcciaço inicia], ocorrido dentro das 
Li. horas do Estgic 1, os períodos tempo da parte dc Est.gic. 2 de-
vem ser considerados a seguir. primeira tarefa é,  evitar o. depre-
ciaço adicional de l antes das 15 horos (isto , dentro dc primei-
ro período de tempo do parto que cobre as primeIras Li. horas aps a 
entrado da taxa do c&mbio no Estgic II). Para esta tarefa, moedas 
estrangeiras equivalentes a 2 niilh&s de d&ares (1) sc disponíveis 
no fundo de ostabi1iza0 (vide linha 1 da coluna B2). 

Se o limito do dcprociaço de 1' dc Estg.Ic II no 	atin- 
gido põr volta das .15 horas, ento o limite do tempo é estendido a 2 
horas, totalizando 6 horas, nos quais um total de 3 mIlh&s do d&a-
ros o agora disponível. Esta irnpertncia inclui os 2 milhos de d-
lares colocados no período dc Li. horas. Por exemplo, suponho.mcs que 
pelas 15 horas a taxo do c&nblc soja Cr$ 2.235 = US$ 1.00 o que 1 m, 
1ho do d1ars j. foi fornecido no fundo de ostabIlizaço (desde as 
11 horas). Lgcra, uma impertncia adicional de 2 milhos de d&ares 
torna-se disponível para uso, no sentido de evitar que a taxa de c 
bio alcanco Cr$ 2.244,2 - US$ 1.00 (queo o limite superior do Esta-
gb II) antes das 17 horas (isto o> 6 horas depois que a taxa de c 
bio entrou no Estgio II). 

O limito de tempo ep , cnt5o, estendido para 3 horas, o uma 
importncia adicional do 1 mi1ho de dlar. s o acrescentada às rese 
vas n5c usadas, disponíveis no Est.gio. II, se o. taxa de cmbic foi 
contido dentro de um limite de 6 horas. 
- - -- -.- - 	 __ 

(1) - Para melhor convenicia, as reservas do moedas estrangeiasdc 
fund9 do ostobilizaçaÓ serao, doravante, definidas cm termos 
do do1ars -americanos. 
£s iuportncias do moedas citadas aqui, como reservasestabil 
zadoras, sao empregadas, primeirarncnto, para ilustraçao dofu 
cionamonto dc sistema proposto o- nac se especifica, nócessari 
mente, o tamanho exato destas reservas a serem usadas. 
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TABELA 1 

FLUXOS DE TAXAS DE_CIO 

QQ1Q.JI±Q 

3TÁGIO 1 	ESTkIO II 	3STÁGIO iii 

A1 	 j32 	k 1 

	

bF.a 	 t. 

	

6 	3 	8 	6 
a 8 

	

1E 	5 

6 
6 	b 8 	3 

ïï±I LL 
I2ou 
mais 

ESTÁGIO IV 
	

STÁGIO v 
(3%) 
	(5%) 

	

6 	Li. 	8 

	

8 	8 	ia 
ia 	io 	ia i ia 

1.1  Espaco de tempo do est4io inicial durante o qual a 
taxa de cmbÏo movese em wna direçao por 1%. 

Â7 A32 A4 e A 	Espaços de tempo dos estgios II, III, 1V e V, duran- 
te os quais as lmportncias (em moedas) corresponden-
tes (colunas Bzs.G3) so disponiveis para a estabi-
1izaço da taxa de canibio dentro das variaçes de 1%, 
a% 3% e 5,,4 respectivamerite. 

B 2B3 ,B14  e 	As importncÏas de moedas estrangeiras em termo de ml 
lhez de dólares americanos, ou de equivalente em c ru  
zeiro, dlsponíveis para a eatabilizaço da taxa de 
cmblo. 
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Se o limite de tempo de 8 horas 4 mantido, ento éste ,  limi-
te é estendido para 12 horas com o aumento correspondente nas reser-
vas dispon.(veis. 

Áps a taxa de cmbio ter permanecido no stgio II por 12 
horas - indicando que a depreoiaço adicional de 1% no ocorreu - a 
taxa de cmbio volta ao S.stágio 1. 

Se, contudo, a despeito da injeço de moedas estrange1rasr 
merQado, a taxa se deprecia mais que 1% durante ostgio II, então a 
taxa de cmbio d entrada no 3staglo III. Sem levar em conta o limite 
de tempo considerado no Sistaglo II, logo que a depreeiaço de 1% oco 
ra, a taxa dÁ entrada no SsItágio iii. 

No 3stágio III o nve1 de depreciaço é ou(Z,Z894TS$ 1) 
para os limites de tempo de 4, 8 e 32 horas (Coluna A3 ), com as cor-
respondentes reservas dispodveis (Coluna33). Quando a depreciaço 
de 2% ocorre no stagio III, a taxa de cmbio passa para o 34stágio IV 
(que permite uma depreciaço de 3%) e, ento, possivelmente, ao 3stá-
glo V. O mtodo para utilizaço do fundo de estabilizaço,, na tentati 
va de deter a deprecia.ço em cada um daqueles esta'gios, é idntico ao 
que foi explicado para o 2stgio II. 

Se no Tstgio 1 a taxa de crabio se deprecia em 1%,  entre  4 
e 6 horas ento a parte b £ utilizada para o stgio II. Idntieame 
te, quando no stgio 1 a taxa de cmbio se deprecia em 1%,  entre 6 e 
8 horas, ou em 1%, entre 8 e 12 horas, as partes £ e , respectivame 
te, do stgio II so empregadas. Quando a taxa dc embio passa ao 
stgio III e a outros estgios numricamcnte maiores, os mesmos con-

juntos de período de tempo e reservas disponfveis so utilizados para 
qualquer situaço, sem considerar qual parte do 3stágio II foi opera-
da iltimamente. 

A explicaço acima descreveu a operaço do fundo de estabi-
1izaço durante a depreciago da taxa de cmbio. Á mesma operaço d 
ve ocorrer quando a taxa de crnbio se valoriza (isto E, quando o pre-
ço em cruzeiros da moeda estrangeira declina); contudõ, ao invs de 
vender moeda estrangeira por cruzeiros (como foi feito na dopreciaço) 
o fundo vende cruzeiros por moedas estrangeiras. 

empro que a taxa de cmbio passa para um estLio numrica-
mente superior, a taxa volta ao 3stágio I. Isto significa qi» apos 
ter uma taxa de câmbio permanecido durante 12 horas, em qualquer um 
dos estgios, será reconduzida para o 3stagio 1. A1m do mais, com a 
mudança na direço dos movimentos da taxa de cmbio, ela é colocada 
no stgio 1. Por exemplo, se em primeiro lugar, a taxa do cmbio 
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está se depredando e depois começa a vaiorizar-.se,ela retorflr ao E. 
ta'gio 1. O fundo do estabilizaço é inop3ra'vol quando a taxa de cm-
1)10 esta' no Sstágio I. Isto quer dizer que no sta'gio 1 a taxa do 
cmb10 pode variar por qualquer taxa inferior a l, dante ia horas, 
sem intervenço jovernamental. 

posshei que em situaço extrema a variaço da taxa 	de 
câmbio exceda os limItes do :sta'gio V. Neste caso, a utilizaço do 
fundo é suspensa até que a irariaço da taxa decline suficientemente 
para permitir a continuago do preço estabilizador do acardo com a 
f6rmula recentemente descrita. 

3WUinistrU aOdo Si $ tema 

As responsabilidades administrativas na oporaço deste sis-
tema consistem em 

observar as variaç6es da taxa de cmbio; 
agir de acrdo com a í6rmuia, o 

- fornecer reservas estabilizadoras no grau necossa'rio dentro 
do limito especificado. 

ssas atividades devem ser relativamente simples e em tempo 
de reduzir a um padro dc quase reaço autorna'tica as mudanças no mor-
cado cambial. 

A observaço do mercado cambial pode ser mantida através de 
freqüente contato teief6nico com va'rios dos bancos e escritrios mais 
ativos nas transaç6es cambiais, ArbItragem feita por tais institui-
ç6es e por negociantes privados ma-ritará a taxa de cmbio (com poss£-
vel diferença para compra e venda) a mesma em todo o pa.Cs e em confo 
midade com as taxas de cmbio no mercado estrangeiro. 

O cruzeiro deve ser mantido simultneamonte em termos das 
principais moedas estrangeiras: d&ar americano, marco, alemo, libra 
inglsa e franco suíço, na tentativa de assegurar que a ostabilizaço 

consistente a tdas essas moedas ba'sicas. m outras palavras, uma 
mudança independente no valor de uma moeda estrangeira no deve re-
querer um uso compensatrio do fundo do estabilizaço. Por exemplo, 
se a libra inglsa Ó desvalorizada, as novas taxas entre o dlar ame- 
icano, o marco alemo, etc, e  a libra inglèsa determinaro a nova ta 

xa do cmbio entre o cruzeiro o a libra. Taxas de cmb10 	cruzadas 
("cross rate&O, por demais diferençadas, sero eliminadas automt1c 
mente pela arbitragem, o o Govrno no precisa preocupar-se d1retame 
te com esta atividade. 

A frmula anteriormente descrita propicia aquela norma para 
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a estabilizaço governamental da taxa de cubio. Um administrador, n 
cessita smente controlar o fluxo das reservas estabilizadoras, den 
tro de qualquer conjunto do limites relevantes propiciados pela frm 
la. 

Provavelmente o Governo no sera requisitado a tomar parte 
na atividado ostabilizadora muito frequentemente ou de tn modo muito 
substanciál. No & provvol que a taxa do cnibio venha a variar a 
urna taxa igual ou maior que l no pori*odo de 12 horas. O conhecimen-
to de que a ostabilizaço governamental farso-ia sentir logo que a 
variaço alcançasse tal nhei, induziria os especuladores a agirem de 
uma maneira que provocasse uma reduço na taxa do variaço, abaixo d 
quole n.vol. 



SEUM 

REQQNDACXQ 

LLTME, L£, CIl4EJ-ITO E D 	ABILiQE ]E TM 	 CADO  
DE 2,1BIO A TJRMQ 

A aceitaço de um mercado livre de cinbio, conforme foi 
descrito na nota nQ 1, implica na aceitaço de transaç6es de c&bio 
a trmo, sem restriç6es. A viabilidade de um mercado para transa-
çes de cmb10 a trmo no Brasil viria preencher urna parte importan-
te do sistema proposto,.baseado numa taxa de cmbio flutuante e num 
mercado livre de crnbio. 

A FORMACXO D 	MEQkD0 DE 1A74AS DE OOATJQ 

O Govrno no precisa tomar nenhuma aço especifica para 
assegurar o estabelecimento de um mercado de taxas de cinbio a t&'rno. 
Tal mercado deveria desenvolver-se naturalmente aps a formaço de 
um mercado verdadeiramente livre de taxas de cmbio. Os bancos e as 
casas de cmbio, operando como negociadores com a taxa de cmhio pr 
sente, estariam tambm negociando cern taxas de cmhio atrmo. Nave 
dade, deveria haver smente um mercado geral, no qual tdas as moe-
das so negociadas livremente, sem restriç6es governamentàis, nas 
transaçes relacionadas com o tempo (i.e., comprá e venda de cmhio 
a trmo), 

B - 

.0 Cmb10 a trmo prova riscos reduzidos em relaco ao co-
mrcio internacional. Os importadores podem segurar-se côntra aume 
tos inesperados nos custos futuros da taxa de cmbio requerida para 
pagar as importaçes. Quando a docis5o para importar é tomada,um i 
portador pode assegurar a taxa de cmbio a trmo, Isto ég entrar nu-
ma relação contratual, que lhe garante o recebimento de uma determi-
nada quantidade de moeda estrangeira numa determinada data,por um d 
do montante de moeda domstica. Idnticamente, os exportadores po-
dem assegurar-se contra inesperveis declínIos nos preços futuros do 
crnbio, acordando vender suas futuras receitas de exportaço em moe-
da estrangeira a determinados preços. Assim, pode-senotar que uma 
grande vantagem oriunda do cmbio a trmo é melhorar a provIsibIlid 
de. Custos e receitas associados com o comrcIo Internacional podem 
ser determinados num mesmo tempo, em trmos da mesma unidade. 

A viabilidade do cmbio a trmo tamhm encoraja os movIme 
tos financeiros internacionais. Um mercado de c&nhio a trrno,no Br 
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sil, estimularia o influxo líquido do fundos para financianiontos,por 
duas raz6es. 

Primeiramente, o Ttflight capitaP' tom deixado e pode di 
xex o Brasil sob os presentes acrdos no oficIais. Grande parto de 
ta retenço de riqueza, em trrnos do moeda estrangeira (mantidas ta 
to fora como no BrasIl), resulta de Incerteza quanto às futures poij 
ticas brasileiras no que tango 4a saída de capital o à taxa., de combio.  
Um mercado de cinbio a termo sublimaria tais incortezas,assegurando, 
no presente conhecimento, as condiçes futuras para converso da mo 
da. Acredita-se que um mercado de c&nbio a trmo causaria uni infl 
xo líquido de capital para o Brasil, desde que existisse a possihill 
dado de garantir sua saída, a urna predeterminada taxa de cmhio. 

Em segundo lugar, com a sugorida remoço dos tetos de ta-
xas de juros a diferença entre as taxas de juros no Brasil e nos 
princIpais mercados internacionais do capital seria Suficientemente 
grande para atrair fundos estrangeiros disponíveis. O cinbio a tr-
mo proviria possibilidade de baixar o custo de tais transaes, eli-
minando o risco associado com a convorso futura em cruzeiros da.mo 
da estrangeira, o Isto encorajaria um influxo líquido de capital. 

c - uso DO:BIo A TRMO NO MERCADO CMfIPL 
aS* 	 -i_S___ --r------- 1 

Seria bom examinar a reIaço entre a taxa de ombio prcse 
te, a trmo9 e as taxas de juros.. Por exemplo, um importador tem 3 
possibilidades hsicas de aço. Plo,  pode fazer um contrato de cm-
bio a trmo o, desta forma, estar certo do custo em cruzeiros do sua 
importaço. Se, contudo, o importador pensa que a taxa de cmbIo a 
trmo é "muito alta", pode optar: 1) pela compra presente de cmbI 
que olo,reteria ou investiria at o momento em que o pagamento de 
sua Iaportaço fsse requerido, ou ) pela espora, retendo ou Inves-
tindo seus cruzeiros, e comprando, ont$o, cmbio presente, quando o 
pagamento pela irnportaço fsse devido. O trmo "multo alta" refe 
re-se a relaço entre o custo do cmhio a trmo e o(s) custo(s) de 
urna ou ambas as alternativas descritas acima, 

Os juros nos vrIos mercados podem prontamente estar dIspa 
níveis ao importador. Ele pode emprestar suas disponibilidades ou 
no mercado domstico, ou no mercado do país do onde Importa, ou em 
uni terceiro mercado. Os emprstimos no primeiro e terceiro mercados 
requerem convcrso futura a moeda necessitada para pagar pelas Impo 
t aç o s, 
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Os 2 casos seguintes ilustram as possibilidades hsicas a-
prosentadas ao importador. 

Primeiro, suponhamos que um importador brasileiro deve a 
um exportador americano US$ 100, em um mas, e que a taxa de cmhio 
presente o a taxa. do e mbio a t armo, para 1 m s, so US$ 1.00 : 

Cr$ 2.000 e US$ 1.00: 2.050,  respectivamonte. Suponhamos,ainda mais, 
que a taxa de juros no Brasil o de 39l ao mas, e nos Estados Unidos 
o de )Ja, ao mas. O importador poderia, ont5o, comprar US$99,50 , 
os quais,.quando investidos nos Estados Unidos, reprsentariamt1O0 
em um mas. À taxa do c&nbio presente isto custaria Cr$199.000. 

Se a taxa de cnbio presente fr tambm US$ 1.00:Cr 2.000 
no futuro, onto o importador necessita Investir no Brasil. smente 

Cr$ 194.175, o que dentro de um rns elevar-se-ia a Cr$ 200000, ou o 
bastante para comprar os n000sscLrios US$ 100. Naturolrnonte,neste o 
so o importador escolheria Investir no Brasil e no contratar cmbio 
a trmo, mas, esperar e comprar a uma taxa prescrito, no futuro. Co 
tudo,, o importador no sabe do antomo qual sor o futuro da taxa pr 
sente. 

Suponharnos, no ZQ caso, que o futuro da taxa. presente 
US$ 1.00: Cr$ 2,055. Âlni do Importador poder ganhar 3% de juros i 

vestirido no Brasil, ele podor perder a 314% durante o mesmo espaço 
de tempo, por causa da dopreciaç5o da taxa de cihio presente. Ago-
ra, o importador deve Invoitir Cr 199,515 no Brasil para ganhar a 

nUá qtde de cruzeiros requerida para comprar US$100  no tempo do p 
gamento da Importaço. 

Neste segundo caso s  o importador tom duas possibilidades 
que so melhores do que investir no Brasil o esperar. comprar moeda 
estrangeira a unia taxa presente do cmhIo, no futuro. 1e pode: 1) 

comprar d&arcs no presente, Os quais &e investe (como no 1 0  caso) 
ao custo do Cr$ 199.000,  ou a) contratar a compra de cihio a trmo 
o Investir no Brasil, Para esta segunda possibilidade, o custo do 
Importador Iguala aqu],c montante cm cruzeiros, que quando investido 
por 1 ms e1evar-so-ii a Cr$ 205.000,  que é o preço dos. US$ 100 sob o 
contrato de embio a trmo, 	stc custo iguala cr$ 199.029 que 

pouca coisa mais alto que o custo de comprar cmbIo presente, etc. 

Alguns importadores o exportadores nc tm nem tempo nem 
inclinaço para examinar cuidadosamente tdas as oportunidades para 
obterem mxinia romunoraço do uso do seus fundos sob tais condIçes, 
corno descritas rios exemplos dados. Normalmente, o desnccossrio pa-
ra oles fazer t.1 coisa. H. urna grande frça no morcado agindo para 
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igualar os retornos de. oportunidades disponvois. Esta frça equtl 
bradcra. é a. arbitragem. Especialistas no mercado do cnbio brasile 
ro (i.o.,nogociQntos o especuladores), motivados polo incentIvo do 
lucro pessoal, conduziro atividades do arbitragem numa maneira que 
tenderá a mentor o diferencial existente entro a taxa do juros no Er 
si1 o noutros países, igual às diferenças entro a taxa presente e a 
taxa a termo para as moedas dsss outros países. 

Examinemos a natureza de tal mecanismo do ajuste e voja 
mos como, atravs de, arbitragem, os lucros das v&rlas possibilidades 
do açao soe igualados. 

Suponharnos que as taxas do jures mensais so do 3% no Bra-
sil o do 112% dos Estados tIdos,.e que ambas as taxas de cmbio 
presente o a trmc so US$ 1.00: Cr' 2.000. Possuidores do d&a 
res vondero d1aros presentes por cruzeiros e contrataro a compra 
de d&crez futuros com cruzeiros. Por causa da diferença nas taxas 
de juros, os fundos disponíveis para omprrstlmo movor-se-o dos Esta 
dos Unidos para o Brasil (ou do investimentos do dlars para cruzei 
ros). Ccmo resultado, a taxa do jures no Brasil ca.ir, e uraaprcsso 
altista corrspondento aplicada nas taxas do juros nos Estados Uni 
dos. A diferença entro as taxas do cmbo diminui. 

Eig adiçeo, a demanda aumentada por cruzircs presentes di-
minui o preço presente do d&ar em cruzeiro s  Igualmente, a taxa de 
cmbio a termo dos cruzeiros por d&ar é aumentada. 

Continuando com nosso oxemplc, suponhamos que (por censo. do 
fluxo de fundos) a taxa de juros aumente para 1% nos Estados Unidos 
e caia para 2% no Brasil, enquanto a taxa presente declina .paro. 
U6$ 1.00: Cr$ 1.990 e a taxe. a trrno aumenta para S$ 1.00:crtaOzo, 
Isto significa que, em um mas, US$ 100 podem.rende U$ Inos Esta-
dos Unidos ou podem ser trccados por Cr$ 199.000, os quais renderiam 
Cr$ 3.980 no Brasil. Sob os contratos de c&bio a trmo, agora dis-
ponÍveis, os US 100, em cruzeiros, mais os rendimentos correspondeu 
tes de um mas, no Brasil, podem ser reconvertidos em US 101.471 os 
quais representam 47 centavos americanos mais do que poderia ser ob-
tIdo nos Estados Unidos durante tal período. O fluxo de fundos dis-
poníveis para emprstimo ac Brasil contInuan$. até que o diferencial 
de lucros entre os 2 mercados se elimine - por interrdic do ders-
cimo na diferença das texas de juros e acrscimo na diferença entre 
a taxa de cmbio presente e a a trmo. 

ste exemplo ost, simplifioado pela suposiço de iguais. o-
portunidads de ernprstimo emonhcs os mercados e falta dos custos 
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de transaço. No obstante, a automaticidado do processo de ajusta 
mento e evidente. N5o h. nocessidad (e na verdade no deveria ha-
ver) para intorvençao governamental, Os e.portadores e importado-
res brasileiros ganham uma rolac5c estvel entro possibilidades de 
lucro, o que fcilmonte os possibilita a utilizar o c&nbio a .trmo 
para melhorar a previsibilidade de suas atividades comerciais. A1m 
do mais, pelas vazões expressadas acima, o processo de austsmento 
atravs o uso do.cmbio a triio originará uma oferta maior de fw-
dos disponíveis para emprstimo, no morcadõ de capital brasileiro, 
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REQOMINPÂC.O N  QJL 
.QROS 

 

BJUTMàI  DE COMRCIO DStiRIAM SIR 
ETEPUINÁDOS 	 E USA2OS ECON&ICAENTE 

Os acrdcs bilaterais de comrcio podem ser empregados em 
conjunto com o sistema propcsto para ccnversc da taxa de cmbio e 
promoçao de uxportaç&s. Tais acrdos resultariam de negociaço ou 
sanço intergovernamental, e, desta maneira, co  dever de cado govrno 
preencher sua parto no acrdc. Os representantes responsveis de um 
governo deveriam atcntar nao somente em negociar os mais favoraveis 
acrdos para seus países, mas p  tambm, capacitar tais acrdcs a uma 
operaço eficiente, em eonjuno com as políticas gerais que regulam 
• a coonomia, 

A - IMPORTÂNCIA PARÁ O BRASIL DOS ACÓRDOSEILATrRAIS 

Em relaç.o à primeira tarefa do Govrno, no se podo dizer 
que os acrdos bilatorois, cm geral, so bons ou maus. Cada um devo 
ser avaliado soporadamonte. Baseado cxclusivamonto em critrics ec2 
n&iicos, um acrdo bilateral dc comrcio é bom para. o Brasil,hcm co... 
mo qualquer outra forma do ccmrcio internacional, quando os seguin-
tes objetivos sc atingIdos: o Brasil, em troca das exportaços, ad-
quiro impertaç6os (incluindo servtços (-tc.), as quais, dentro do 
país, so de maior valor do que qualquer resultado obtenível pelo uso 
da alternativa do exportar ou do emprgo alternativo dos "inputs"us 
dos para produzir essas oxpertaç6es. Em outras palavras, um acrdc 
bilateral devLria ser empreendido se existiso urna diferença positi-
va entre o benefício líquido que rsulta para o Brasil e o benefício 
líquido derivado das melhores aços que incluem o uso alternativo dos 
mesmos recursos, 

Lamuntvelmonto ó difícil (se no impossível) calcular se-
guramente o valor presente dc fluxo futuro dc todos os benefícios ij 
quidos resultantes do um acrdo comercial específico, 3. parte do to-
dos os objetivos dos homens dc nogcIcs, etc, Nesta. situaço, base-
ar-se sbro um conjunto existente do preços do mercado pode n&o ser 
satisfatrio para se determinar a desojabilidade (em trmcs poi{ti 
co-ocon&aicos globais) do um determinado acrdo comercial. Na falta 
do um padr'o objetivo do medida, polo qual tal dociso pudesse ser 
avaliada, o. julgamento seria, feito pelas autoridades rospons.veis p 
los ac&dos, No obstante, para cada acÊrdo, tcnicos deveriam es-
forçar-se para.estabolocor os custos o benefíctos eccnmIcos relaci 



nados, que dovor5o ser ponderados em conjunto com qualquer considera 
Qto política, etc. 

Os acrdos bilaterais brasileiros so formados base de 
"credit swaping". Sob ste sistema, o Brasil provt um fuwlo para f 
nanciarnento de exportaço ao país participante, enquanto asso estab9.  
loce um fundo similar para financiamento das oxportaç&s do Brasil. 
Tal acrdo especifica o tamanho dstos fundos que, quando aplicveis 
ts exportaçcos, so limitados. No trmino do um acrdo bilateral, a 
compcnsaço o feita o paga-se ao país com o maior saldo no utiliza-
do do fundo. Algumas vazes, penalidades podem ser atribuídas aos sa 
dos no utilizados. 

O Brasil dispensa tratamento preferencial para importaço 
sob acrdos bilatorais. Quase tdas as importaç6cs requerem um dep 
sito sem juros com o Banco do Brasil pelo monos do 120 dias antes 
da venda da moeda estrangeira usada para pagar pelas importaçes,No 
malmonte, ste dops1to antecipado oquivalo à totalidade de cruzei-
ros equivalente ao valor eia moeda estrangeira das 1mportaços. (1) 

Contudo, a importaço sob um acrdo bilateral requer smo 
te um depsito antecipado do 20%. Isto significa que 80% .do custo 
em cruzeiros da moeda estrangeira 	adiados por 120 dias, O finan- 
ciamento para importaço nos bancos comerciais, correntomonte, custa 
entre 3 e Li. l/ 	ao mas. Desta maneira, a roduço dos depsitos ana- 
teoipsdos para importaço sob os acrdos hilaterais é equivalente 
dopreciaço da taxa de cmbio de 9 paro. 13%. 

Uma quosto devo ser formulada: "Por que deveria o Brasil 
subsidiar as importaços sob acrdos bilaterais?" Contudo, o que o 
Brasil ost& realmente fazendo é subsidiar oortaçes estrangeiras 
para o Brasil, Psto procedimento pode ser justificado se a.s oxport 
ços brasileiras osto sendo suficientemente subsidiadas, em compen-
saço, pelos países que participam com o Brasil nestes acrdos, 

O subsídio estrangeiro s exportaçes brasileiras pode t, 
mar varias formas; por exemplo, crditos especiais de importaço, i 
contivos fiscais aos importadores, pagamento de preços maiores que 
os do mercado internacional para as uxportaços -'rasileiras, etc, O 
subs{dio para as exportaçes brasileiras, de tdas as formas disponj 
veis, deveria ser calculado com respeito a cada acrdo bilateral e 
confrontado com o custo para o Brasil do subsidio que ele oferece,na 
tentativa de se determinar o seu benefício líquido (se há algum). 

(l)_Ixitern poucas exceçespara esta norma geral. Por exemplo,os 
depositos antecipados sao reduzidos a: material de impressao 
para a imprensa (i); fotilizante, inseticidas e sementes 
(20%); e produtos do potrolco (50'Z). 
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Atualmente o Brasil montam acrdos bilaterais com 13 paL-
ses. (1). Parece-nos sumomente improvve1 que todos sses países es-
tejam subsidiando as xportaços brasileiras Igualmente. No obsta 
te, o Brasil subsidia suas exportaços. O Brasil deve extrair maior 
benefício líquido do cada acrdo bilateral comercial, se o gi e fo 
ma de subsídio oforecidõ pelo Brasil puder ser negociado comoum meio 
de assegurar favorveis tratamentos dos países participantes. 

B - .PRAO0 REY1STA DQS ACÔRDOS BIIATERkIS DO BRA$1J 

A segunda tarefa do Govrno, qual seja: uti1Izaço eficie 
te dos acrdos bilaterais, necessita sejam esses acÊrdos operados de 
conformidade com a taxa de c&nblo do Governo e outras políticas e o 
jotivos de comrcIc exterior. 

O uso do morcado livre do cmhio, recomendado na nota nl, 
elimina o estímulo corrente para Importar(i.o., subsidiar exporta 
ços estrangeiras) sob acrdos hilaterais. Se os acrdcs bilatorais 
devem continuar, precisam harmonizar-se com o sistema proposto do t 
xas de cmbio, o >  desta maneiro., outro tipo do estímulo devo ser em-
pregado, 

e o estímulo devo ser aplicado às impertaç6es, onto sug 
re-se que uma taxa do desconto seja estipulada para importaç6en porm 
tidas dentro d0 cada acrdo bilateral. O Importador, aps prcvar que 
suas importaçes cumpriram as doterminaç&s alfandegarias hrasileI 
ras, o reembolsado de importncia igual ao valor de suas Importaç6es 
multiplicado pela taxa do desconto. 

Suponhamos que uni Importador brasileiro ordene da Polnia 
US$ 1.000 de manteiga, o que é permitido em vista do acrdo comerci-
ctl entre os 2 países. O importador compra US$ 1.000 no mercado de 
cmbIo livre e deposita esta importncia na agncIa govornamenta1,p 
ra tal designada. O importador creditado pelos US$ 1.000 do fundo 
na Poltnia e, assim, o oortador polons é pago, O crdIto do Bra-
sil no fundo po1ons decresco de US$ 1.000. Quando a menteiga pre-
enche os requisitas a1fandega'iôs, o importador apresenta documen-
tos cortificondo tal fato e, ento recebo reemb&so parcial. Se p 
ra as importaç6es polonosas a .taxa de desconto para importaço é de 
5%, o importador rocobo 5% do valor da importaço, ou como M nosso 
ernp1o, US$ 50 9  

- 	 o Brasil tom acordos comercic4s bilate- 
rais s50:Iugos1a4a, AlomonI)a Ocidental, T9hocoslovaquia, HuL  
gria, Romanla, Poon1a, Bulgarlo., URSS, Reub1ica Popular da 
China, Israel, Grecia, Dinamarca e Irlanda. 
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Desta maneira, a importncia ex 
e aborta i reviso píb1icct. 

Os exportadoras receberiam sc-us 
beiccidos no Brasil em reiaçao aos vrios 
do ser pagos a taxas correntes de c&ibio. 

ta do subsídio é aparente 

pagamentos.de  fundos esta 
acrdos bllaterals, devo 

Ás oxportctçes, ao invs de ou em adiç5o a importaçes,d 
vem ser subsidiadas, A vantagem de qualquer dsses arranjos depen-
de dc tdas as condiçes relevantes do mercado e, em prticular,das 
açes dos países particlpantos. 

Pareceria mais aconselhvelao Brsil ahsterse dos acer-
dos bilaterais, na tentativa de evitar intervonço governmental,pe' 
mitindo n,s frças do mercado livre operarem integralmente. Acresce, 
ainda, a constante dificuldade em se dctarminarem os verdadeiros 1 

nefícios líquidos a serem ganhos pelo Brasil. 

Convorsibilidade total e livre d's moedas, como aprecon 
zada para o proposto mercado de cmhio brasileiro, rido justifica t 
talmente o. existncio dos acrdos hilaterais como um mecanismo para 
poupança do chamado escassott  meio de pagamento internacional. Um 
país desejoso de comc-rciar com o rasil pode ter conversibíli1-.deli  
mitada e desta forma, com essa desculpa, procurar usar este tipo 
de arranjo comercial, 

Na verdade, h v&rias razes por que um país pode desejar 
usar acrdcshilaterais, pa.rticularmonte quando o govrno exerce co. 
trle rigorcso.sbro o comercio internacional do país. Se um país 
insisto num acrdo bilateral de comrcio, ento o Brasil deve ex-
trair compc-nsaço (em forma de favorveis trmos dc comrcio)do mo 
or custo do administraço e da rcduço rcsultante na liberdade do 
mercado, que o objetivo principal do sistema recomendado nestotiZ  
balho. 
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.TO Q TA 

,.s exportaçes brasileiras estosendo,. atualmente, dificu 
tadas por controle governamental. Grande parte dste contrle in 
ficiente, causando perdas de tempo e de dinheiro, e oferecendo opor-
tunidades para corrupço, sem os benefícios cornpensatrios. O con 
trle das exportaç6es existentes exercido por diferentes agncias 
e processos administrativos; alguns dles, ainda que desnocess&rios 
np momento s  tm sido preservados por causa do tradiço, inrcia e/ou 
presso política, Sugere-se que o contrle governamental sabre as 
expertc.çes brasileiras deve ser reduzido ao m{niino; ste objetivo r 
quer a remoço de influncias desnecessrias, que presentemente re-
t&n as oxportaç5es brasileiras. 

A - 
(1) 

Parece no haver nenhuma razo cah{vcl para a continuao 
do licenciamento das exportaços, como no momento é praticado no Br 
sil., Deve haver completa liberdade para exportar quase todos. os pr 
dutos brasileiros, quando, onde, para quem e a. aualquor preço. 

Exceço a esta norma geral deve ser especificada piblica-
mente pelo CONCEX juntamente com os mtodos para se obter a. requeri-
da permisso do exportaço. Preconiza-se que as restrices.s expo 
taçoes sejam aplicadas somente a poucos produtos, tais como narcot 
cos, obras de arte nacionais minerais at&üicos e armas e muniçes. 
A permisso para se exportar um produto com rostriçes deveria ser 
concedida pelo ministrio competente. 

1To deveriam existir conferncias dos preços de oxportaç 
como acontece atualmente, no Intuito do comprovar que esses preços 
so "do Intersso nacional". Um exportador pode fcilmentc contor-
nar qualquer 1imitaço potencial, em suas atividades, que esta conÍ 
rncia possa Impor. O exportador necessita smento declarar um pro- 

- 

(1) - Atualmente as oxportaços estc isentas do contr &de liconc 
amonto de uma maneira formal (art. 27, decreto 59607 - de 
28/13166 -.gue criou o CONCEX); contudo, tal óontrole alnda'e-
xisto através da fIscalizaço dos preços (:rt. 20 9  itom II). 
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ço falso do oxporto.ç5o o comprar a diferença entre este e o preço 
verdadeiro no mercado paralelo, para reembolsar o importador estran 
geiro pelo seu pagamento 'tapar.nte" da falsa fatura. 

Se isto é lucrativo pera C. oxportaço,do intersso na-
cional o deveria ficar afeto ao exportador decidir a que preço ori-
ginara seu maior lucro. 

Podo-se pensar que a conferncia dos preços de oxportaço 

ajudar. na detorminago da capacidade em pagar impsto do renda. Co 
tudo, a ronda gerada nas exportac6es da maioria dos produtos maniff a-. 
turados esti isenta do taxaço. Ainda mais, a receita oriunda do i 
pasto do rende, relacionado a grande parte de outros produtos oxport 
dos é nogiigenoiLÇvei. Do qualquer forma, a capacidade em pagar im-
pasto do renda pode e deve ser determinada por outros mtodcs. A ev 
sao nas obrigaçoos locais de pagamento de divdondos neo o nocossa-
riamonto maior, atravs de oxportaçes suhfaturede,s por firmas que 
porem com o estrangeiro, que pelas firmas nacionais operando no Bra-
sil. O problema o do acionista, cm decidir o valor para, si de suas 
aços, o no dvo ser ohr1gco do Govrno polIciar o pagamento do 
dividendos. A vorificeço de. capacidade aia pagar o Impsto do ronda, 
polo Governo, devo ser. suficiente para forçar o pagamento devido de 
dividendos, lo caimento. 

O perigo do presente procedimento é 'jua a conferencia de 
preços representa outro passo do um processo suporcomplicado e ofcr 
cc oportunidade para discrIço pessoal, talvez arbitraria, o discri 
çao administrativa. Desta maneira, um produtor que deseja praticar 
a discriminaço nos preços pode ser frustrado ou pelo menos Inibido 
em seus esforços para discriminar entro os mercados interno e exter-
no. Te). discriminaço devo ser encorajada e no oxposta.a possíveis 
efeitos restrItivos do contrle de preço das oxportaçes. 

tinda mais, no deveria haver qualquer agncIa governamen-
tal por onde precIsasse passar a documontaço relacionada aos rendi-
mentos em moeda estrangeira o convero proveniente das c'xportaços 
(vide rocomondaço nQl). 

- 	 - 	 A 

recomondavel ciuc o sistoma continue repousando sobro o 

mecanismo de preços para determinar a import.ncia o composIço das 
importaç6os, O mecanismo de preços prova o Govrno com poder discrl 
cionrio suficiente shre as importaç6es, atrevs ajustes do impos-
tos shre os produtos importados. Assim, no doveria existir o lIco 
ciamento das importaç6os (exceto talvez para narcticos o armas,etc.. 
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Contudo, os preços das impertços devem ser verIficados, na tentat 
va de assegurar o devido pagmonto dos impostos. 

A rosponsbilidado da conforncIa dos preços das importa.-
çes deveria restringir-se a esfera c1fandegria. Isto signific' que 
a inspcço física das mercadorias o a confor&icia dos preços do im-
portaço ocorreria no mesmo lugar e aproximaamonto a mesma hora,si 
plificondo, desta forma,o processo de eontr&e. 

B - 
•0 

Somente um forrnulario deveria ser necossario para a maio-
ria das oxportaçes. Tal formulrIo deveria ser auto-esplanatrio e 
de fcil preenchimento, Êle seria destinado ao fornecimento de In-
formaç&'s dosojadaspara as contas nacicnais brasileiras o outras cen.  
pilaçcos estatísticas. 

Nomalmonto, isto formulrio deveria ter Li.  cpias,das vais 
3 serIam rotidas pelas autoridades alfandogrias, enquanto a Li.9  c-
pia seria devolvida ao exportador. Ds 3 cpias que ficassem cm po-
der d lf&idega, urna seria enviada ao Serviço Nacional do Estatíst 
ca, outra para o Ministrio da Fazenda, enquanto a terceira cpia f 
cana com o departamento da fndoga, atrcvs da qual passou a ex-
portaç ao. 

Cpias do formulrio para. oxportaço deveriam ser disponí-
veis em todos os departamentos do. Alfmdoga e agencIas do Dopartamo 
te de Correios e Tolgrafos. 

O forinu1rIo deveria contar os nomes e endereços dc expor- 
tador o do importador, e descriço dajaercadoria de acrdo com: 	a 
classificaço da Alfndoga, pso, qutidado, 	preço unItIo o 
valor. .Ês infornictçcos apresentadas no fcrmu1rIo pelo exportador tio 
deveriam normalmente estar sujeitas a vonifIcaços pola.s autoridades 
alrandegrias. 

A inica tarefa que rost:ria aquelas autoridades, com res-
peito as uxportaçoes, deveria ser determinar se o tipo do mercadoria 
a s e r exportada aparece na. rolaço, publicada, peloCONC(, das nicrc 
donas que necessitam de pormisso para serem exportadas. Se uni. mq 
cadonia apresentada para oxportaço consta nesta rclaç$o, cnto uma 
cpia escrita da. pormisso nocossria (obtida no ministnio oonpote 
te) devo ser apresentada cozi o fcrmulrio-rolatrio. io sendo o c 
go, quaisquer outros tipos do mercadorIas podem ser exportados som 
qualquer contrle govc-rnamuntal, Se um exportador desejar mais c- 
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pias do forniulr10 do exportaço, 1e pcder. jurit-las ao originl., 
como quiser. Estas cpias adicionais podem ser envi.ads aos importa 
dores, como Certificado de Origem, visadas pelas autoridades alfandg  
grias, no intuito de mostrarem data e lugar da vistoria. 

importcrito ter-se em considerao que o fcrrnulrio no 
deveria representar uma barreira s exportaçes, ma.s sim servir como 
uma fonte de inforrna96es voluntcrias e.no fiscalizadas (exceto para 
determinar a necessidade de pormisso). Alrn do.s poucos casos >  onde 
a pormisso para expertaço o necessria,c crmulrio para exporta-
ç.o ser, o nico documento exigido para. exportar o, deita forma, to-
dos dos muitas documentos agora.usados, por exemplo, Guia de Embar-
que, Licença de Exportaço, etc, deveriam ser eliminados. 

C - 

Nc deveria haver nenhura obrigaç.o legal para um exporta-
dor (ou importador) em empregar os servIços do um Intermedi&rio en-
tre ele e as agncias governamentais afetas C. sua transago. Esta 
norma significa, por exemplo, que o uso de despachantes aduaneiros 
no deveria ser necessrio. Naturalmente um exportdor (ou importa-
dor) serIa livre em contratar um agente alfandeg.rio ou corretor de 
navios, se assim o desejaBse, 

Contudo, o processo deveria ser to simples que qualquer 
pessoa, com um nfvei mdio de Inteligncia, fsse capaz de compreen-
da-lo e g  assim, processar o preenchimento das exigncias governarilen-
tais para a exportaço (e Irnportctço). Prev-se que os bancos brasi-
loiros - com sua crescente Influ&ncla no financiamento, prestaço de 
serviços e encorajamento do comrcio internacional - sero capazes 

do prover ajuda e informaço tdequadas para superar problemas de or-
dem administrativa ou burocr&tica no trato dos negcios de comrcIo 
(vide recomendaço n Q  7). 

Qualquer 
Pessoas atuando no 
las seria exigido 
ço dos padr6es do 

41 comrcio, etc *  

pessoa estaria apta a exportar (e/ou importar) 
comrcIo exterior no seriam licenciadas nem de-
sanço oficial de qualquer natureza.. A preserva-
expertaçao, etc., dependeria das associaçoes de 

D - 

necessrio uma reforma sria, de longo alcance, do sist 

na alfandegrio brasi1ciro. Atualmente, a exportaço estó. sendo li- 
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mitadapelo constante contr1e.arbitrrio, caprichoso e explorador 

exercido pelas autoridades alftndog..rids. 	O  

Tal contrle stbre as oxportaçes deveria limitar-se a unia 
simplíssima operaço de inspeço destinada a observar. s6 produtos 
proibidos osto sendo contrabandeados para o exterior. Como foi in-
dicado acima, a inspeço compreenderia 2 possíveis passos. No primei 
ro, as autoridades a1fandegri3s confeririam se os produtos destina-
dos a exportaço esto relacionados como dependentes de. permisso, e 
se tais produtos, aps esta. conferencia, so agora lIvres para serem 

exportados. 

Se alguns preços internos devem ser controlados atravs de 

tributaço sbro a exportaçc (vide r.ecomendaçõ Q  6), ento o pri-
meiro passo seria estendido para incl.iir a coerncia de cada pro-(til  

to a ser exportado, on vista da necessidade de pagamento de um impos  
to.. Tal necessIdade estaria provvelmente limitada a poucos produ 

tos agrícolas, e a ccnferncIa seria um processo muito simples. Um 
impsto de irnportaço seria pago no. ato da fisca1izaço alfandeg.ria, 
conforme foi explicado na nota nQ 7. 

O segundo passo refere-se unicDmonte &queies produtos que 

requerem permIsso para exportar. !Teste caso, os funcion,rios da A 

ftndogc. verificariam se o conteudo de tal embarque estava de acordo 
com a descriço dos produtos autorizados para export.aço,conforme e 
ta declarado na permIsso. 

A inspeço seria feita r'apidamente, sem &1us para- o expor 
tador, e a qualquer hora, durante o expediente nort'.al de trabalho. 
Esta inspoço dar-se-ia quando a mercadoria dõsse entrada nas docas, 
etc., antes da cxportaço. 

Uma vez que o embarque preencha os requisites da Inspeç 

podera ser colocado num armazm at a poca de ser carregado e trama 
portado para. fora do país. 

A qualidade do pessoal tem sido um fator Importante nas a 
fndega.s, desencorajando as exportaçes (e importaçes): legais. A 

adoço do rntodo de. cntr1e  sugerido reduziria ao mínimo a necessi-

dade da discriço.adrninistrativa e individual. No obstante precise 
a1gum fazer a Inspoço; no se deve permitir que o mcionrio abu-
se dos poucos podares pessoais que lhe restam. 

O atual serviço alfandegrio brasileiro parece no ser a 
fonte adequada para o provimento de pessoal capacitado em responder 



nem mesmo por esta forma rudimentar de contrle de expertaçes. Aim 
do mais, deve ser lembrado que a mesma organizaç.o c1fandegri.a tam-
bm adrninistrar&um contrle shre importaços algo mais complicado 
e discricionrio. * 

Aporenternento,na atual organizaço alfandegaria existem, em 
larga escala, desonestidades, caprichos o complicaç5es desnecessri-
as que obstaculizam as exportaç6as brasileiras, no proporcionam as 
devidas rendas ao Govrno, destorcem quaisquer tentativas oficiais na 
obtenço de determinados flu:os o composiços do comrcio e corrom 
pem os administradores governamentais o os usur1os dstes serviços. 
A falta de confiança pblica e a existncia extra-oficial de rola-
çes pessoais de trabalho, na. administraço alfandegaria, indicam n 
cessidade de sua reformulaç5o 

No sou lugar, sugere-se que o Exrcito brasileiro venha a 
ser chamado a administrar e, em cooperaço com a MarInha o. a Aeron 
tica, policiar o comreio atravs das fronteiras nacionais. As Fr-
ças Armadas tm uma vantagem i.nica, por inspirarem honestidade e ef 
cincia as flfndegas brasileiras, em vista da, disciplina e eontrle 
dos seus membros que administrariam os regulamentos. 

$oldados podem ser treinados para inspecionar as mercado-
rias exportadas ou Importadas. O sistema snplIfIcado de Inspoço , 
sugerido aqui para as expertaços,tórnarIa ftcIl esta tarefa. A in 
peço das importaçes pode ser mais d1fcIl, mas é preferível arris-
car, tendo os erros sido cometidos honestmrionte, do que continuar com 
os resultados obtidas polo atual mtodo de administraco. 

Na tentativa de limitar as possibilidades do contato soci-
al com os cqortadores e importadores, e sua indesejvel influncia, 
grupos do soldados seriam transferidos som qualquer aviso, a interv 
los irregulares no maiores do que 3 mesas, do uma localidade para 
outra s  no Brasil. 

Em cada localidade os soldados poderiam obedecer a um rodj 
zio, de um tipo de trabalho para outro, por exemplo, Inspeçc das e 
portaços, flscalizaço do impostos, inspoç50 das importaços e Ins 
peço de bagagens dosviajntos.  Tais movimentos entre ocupaçes tambm 
deveriam ocorrer sem qualquer anncio o a intervalos irrogulares..lm 
do mais, a capacidade dè cada grupo de trabalho deveria variar. Uma 
unidade do soldados, digamos, do tamanho de uma companhia, podo pro-
ver um "pool" de trabalho do qual so formados, de pouco em poucos 
dias novos grupos para deveras o ocupnços designadas para aquelas 
companhias. 
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O Exrcito tem ccntrle suficiente stbro o seu pessoal para 
fazer funcionar osto. sistema de variaçc (isto , do localidade, tara 
f a, etc.), o que reduz grandemente as oportunidades para corx'upço do 
pessoal. O custo rara se usar parto dc Exrcito, desta maneira, In-
cluindo os custos rola -b.vos a treinamonto o movimentaçao, nao deve ser 
maior do que o custo do pagamento do prosõntc corpo do administrado-
res dfan.degrlos. Contudo, com o uso do Exrcitc hveria. um  aumento 
substancial na recolta tarifaria, como tanhom cm termos mcnot.rlcs o 
Governo realizaria, desta forma, um considerv.l aumento em su roc4 
ta LCquida. 

Deveria ser eliminado o atual sistema de se dividir uma mu 
ta entre os fiscais o o Govrno. Lto slscma nc tom propiciado o. 
desejado incentivo para. melhor ccntr.lo. Polo contririo, tom sido d 
rigido para lucros pessoais dos funclon.rios alfandegrlos. 

Freqüentemente a um exportador (ou importador), que o multa 
do (falsamente ou nc) pela infraço do uma norma, e oferecida a esc 
lha de pagar a. multa inteira ou uma iinpertncia ao fiscal da Álf,ndo-
ga, suficiente para compGns-lo de sua parto na multa. Em outras pa-
lavras, a participaç5.o na multa ostheloco, atualmente, um cho para 
os preços da ccrrupe.o pagos acs fiscais alfandogrios. A particIpa-
ço na multa coloca os fiscais numa melhor posiço do barganha com os 
exportadores o importadores e, desta forma, estimula-os a explorar 1-

legalmente suas posiç60s4 

Parto dos custos do oxpertaço (ou impertao) é atualmente 
composta de subornes, etc., que devem ser pagos na tentativa do rece-
ber a liberaç..o da .lfndoga. Lte custo representa uma barreira á.e 
sautorizada. ao  cor:rclo o a perda dc receita potencial parc o Gcvrnc 
Á utilizaçc das fras militares brasileiras, para. administrarem e 
policiarem a Ufndega, poderia retificar esta. situaço. A recente i 
troduç5.o do Exrcito, para controlar a expertaço em fronteiras isc1 
das, c,,  sabido ter reduzido as oxportaços ilegais do caf em 50.. A 
oportunidade para. melhorar o ccntrlo nas fronteiras e portos conven-
cionais ainda, maior. AS .frcas militares seriam usadas para resta 
rar a confiança e honestidade na administraçc gov.rnamental dos seus 
regulamentos alfandeg:rics. Talvez mais tardo um nvc grupo do ompr 
gados civis possa ser treinado o controlado dovidamente, para que, c 
sim, a adrinistraço das alfndogas brasileiras possa oventualmonte 
reverter operaço civil. 



RECOMNtÀ;iO NQ 6 

A - INTRC'DUC1O 

ste capitulo de maneira alguma implica em aprovaço à rega 
lamentaço do preço interno pelo Governo ou o uso de contrles de ex-
portaço como um mecanismo para implementar tais regu1amentaçes. 
Se, contudo, a poltica de contrle dos preços internos de alguns pr 
dutos agrícolas deve ser mantida através de restrição s exportaç6es, 
ento o método para execuço desta polftica deveria ser mudado, 	na 
tentativa de melhorar a eficirxcia do mercado, reduzir o contrle bu-
rocrtico e prover oportunidade para aumentar os ganhos de. divisas. 

No método presente, a dependncia £ colocada em restriçes 
quantitativas às exortaes. Tais restriç6es calculadas para igua-
lar a diferença entre aproduço corrente (mais estoque) e a demanda 
futura correspondente, supostamente a preços pol.ticamente aceitos. 
As autoridades, desta forma, tentam manter um preço teto de mercado 
assegurando que a cuantiade mínima predeterminada £destinada 8XC1UM 

sivamente parao mercado domestico, 

AO invés de limitar as exportaç es por intermédio de réstrj 
96es cuantitativas, o mesmo objetivo pode ser obtido pelo uso d.e res-
triçes aos preços, ou sejam, impostos sôbre as ezporta6es. Desta 
foria, ua imp6sto s04bro êxportaço podo limitar a gafda de um produto 
ao grau que perriit a rotenço no mercado interno de 4ualquer quanti 
dade desejada. 

B 	O lIODÉLO 

O Grfico 1 ilustra o simples procedimento para se determi. 
nar a apropriada taxa de impsto sabre as exportaç6es. A demanda no 
mercado interno £ representada pela linha DD. O preço teto domstico 
iguala a distancia vertical OP. O preço de exportação (quand.o conve 
tido em cruzeiros) 	igual a O'P', 

Com liberdade de exportaço, a quantidade OA seria retidá 
internamente, encivanto o remanescente da oferta do pais seria export 
do. Nesta situaço, o preço de exportaço O'P' torna-se o preço dp-
mstico, - 

Contudo, o &ovrno deseja  um preço interno mais baixo, isto 



f, OP, que requer uma quanti ade Igual a GB a sér retida internamen.. 
te. Na te, itativa de atingir ste objetivo,, deve ser instItuido um 
impsto de exportaço (P P') iue iguale a diferença entre o preço de 
exportaço e o preço interno desejado. 

Exist.no mundo mercados a trmG e futuro (towardand.tire 
markets) bent desenvolvidos para produtos agrf colas, igualmente aos 
que esto sujeitos ao contrle de exportaço pelo Brasil. Tais pre 
ços prevem urna base para se determinarem futurosreços de exporta 
ço, dos quais taubm estio sendo calculados impdtos s6bre exportam 
ço necessários à preservaço dos preços internos desejados. 

c - 

ob o presente sistema, a auantidade a ser retida no merca 
do interno (isto e, OÁ no Grfico 1) e predeterminada e smente o e 
cesso a essa quantidade pode ser exportado. Com  um preço maior no 
mercado exportador cue no mercado interno s  e mais lucrativo exportar 
do que vender para consumo interno (rue £ o objetivo do contrle às 
exportaçes). O uso de restriçes quantitativas, desta maneira, Im-
p5e a necessidade de um mecanismo de racionamento para determinarq 
tem acesso ao mercado mais lucrativo. 

Em contraste, o sistema proposto, utilizando impostos s 
bre exportação., funciona mais autom.ticamonte, no requerendo nenhum 
mecanismo de racionamento ou estimativa da demand.a interna. 

Ainda mais o emprego do imposto sbre exportaço tem uma 
vantagem adicional rue poderia ser de particular importância para o 
Brasil. Ás colheitas de muitos produtos agrícolas, com relativa baj 
xa de preço, ocorrem no Brasil, quando muitos pdses estio na entres 
safra e experimentando, por conseguinte, altos preços.. 

Tdas as vantagens devem ser obtidas desta situaço. Com  a 
produço sazonal fora de fase entre o Brasil e a maioria do resto do 
mundo (por exemplo o milho), existe a possibilidade de lucrar, expor 
tando-se.durante o período de oferta escassa. 

Desta maneira, é sugerido que os impostos sabre exportaço 
sejam reembolsados quando as irnportaçes ocorram 320 dias aps a ex-
portaço do mesmo produtó. Ëste sistema mostrar-se-& lucrativo aos 
exportadores e importadores brasileiros quando o.preço FOB de expor 
taço (mais juro correspondente) fr maior do que o preço CIF de im-. 
portaço (em uma data futura)3 ou quando o custo de estocagem inter 
na exceder a diferença entre o preço CIF para importaço e o preço 
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FOB para exportaço (mais juro correspondente), 

um aumento líquido de divisas da operação, quando o pr 
ço FOB de exportaço maior que o preço CIF de importação. Elã,  uma 
baixa líquida de divisas, (uando o preço CIF de importaço É maior 

que o preço FOB para exportaço. Contudo, esta baixa (menos juros) 
deve ser menor do que o custo alternativo de estocarem interna ou l tb  
outra forma, a operaço no deverá ser empreendida. 

Numa economia fechada, o preço para o consumidor domstico 
de um produto, deve variar pelo custo de estocagem entre uma safra e 

a seguinte. Uma situaço idntica ocorre no: Brasil, com liso de res-
triç6es quantitativas para controlar as eortaçes. O sistema pro 
posto de exportaço e lmportaç&o, como foi mencionado, permite redu« 
ço na necessidade de estoque, enquanto prova a mesma oferta anual 
mente ao mercado interno, o que no é disponível com restriç6es qua 

titativas às exportaçes. Com  o emprgo lucrativo do sistema propo 
to, o custo de se fazer disponível esta oferta anual e reduzido e 
desta forma, os preços anuais mdios para o consumidor brasileiro so 
tambm reduzidos. 

O mecanismo do sistema proposto pode ser mantido de forma 
simples. No necessrio licenciamento para as exportaçes. O ex-. 
portador preenche a declarao de exportaço (descrita na recomenda. 
ço ng 6) e paga o devido impsto, no ato do licenciamento aduaneiro. 
O recibo do imp6.sto deve conter as informaç5es seguintes: class1fio. 
ço do produto, quantidade exportada, preço unitr1o, taxa do imp6s.s 
to de exportaço, import&icia total do imposto pago e a data. 

Tais recibos devem ser negociados livremente e sem quais- 
41 quer obstculos.ualuer pessoa de posse de um recibo vlido do 

imp8sto pode, ao importar mercadorias especificadas naquele recibo, 
obter o reemblso do impsto de exportaçO, pago anteriormente. 
Éste reembtlso deve igualar o produto da quantidade importada multi-
plicada pela taxa do imposto sabre a exportaço, no podendo exceder 
o total de impostos pagos. 

Se pOrventura fr maior, deve-se ter certeza de que a im-. 
portaço igualará uma dada quantidade de exportaç6es desta forma, 
as autoridades podes requerer qué os exportadores comprem e deposi-. 
tem contratos a trnio (mais correspondentes custos de seguro e fr 
te) suficientes para cobrir as quantidades exportadas. 

O Presidente da Repiblica deve determinar e declarar p.iblj 

camente os produtos cujos preços internos devero ser controlados. 



O I'1inistrio competente estabeleceria os preços tetos internos ere 
comandaria as taxas do impsto sabre a exportaço necessárias a ass 
gurar que os preços internos correspondentes no excedam àqueles te-
tos. 0 contr1e quantitativo seria eliminado. A SUNAB seria, no c. 
80 tambm eliminada. 

O objetivo fundamental desta proposta, para o uso dos im-
postos sabre a exportaço com o reemb'lso pelas importaçes, £ prómEX  
um sistema pelo cual o Brasil possa ter melhores vantagens extensi 
vas, mantendo padres de produço e preços de mercado que se encon-
tram desfasados dos preços do resto do mundo. O mecaniso seria,pft 
lo menos disponível, para que assim as diferenças nos mercados pt 
sem sër exploradas vantajosamente, O incentivo atravs do lucro pa.. 
ra exportar e importar determinara a operação mais efIciente do sis.. 

tema proposto, dentro das limites impostos para a manutenço dos pr 
ços tetos internos. 

D - 	 PRODU  

uando ocorre exportaço, Co deve existir importaço, se 
os preços internos fôrera menores do que os externos (sem èxportaçoQ 
Bob esta cond.1ço wn impsto sabre importaço no surtiria efeito. 

Pode acontecer que entre uma safra domestica e a seguinte 
o preço externo varie, de mais para menos em relaço ao preço inter 
no para o mesmo produto sem comrcio. As autoridades governamentais 
Co devem desejar importaç5es para conter um incentivo de prod.uço 
interna, enquanto, da mesma forma, no devem permitir exportaçes p 
ra reduzir a oferta interna e assim, aumentar os preços internos. 
Desta maneira, pode-se concluir que um imp6sto, tanto sabre a impor-
ço quanto sabre a exportaço, é lançado sabre o mesmo produto, 

O plano sugeridõ em se permitir o reemb1so dbs impostos 
sabre exportação para a 1mportaço, Co deveria co1itar com a sit 
aço descrita no pargfrafo anterior. O plano prova unia gwua extensa 

1 A exportaço, em si, no implica, automticamente, que o preço 
interno sem exportaço seja menor do cue o preço externo corno 
exemplo põde ser citada a situaço com a c1iscrirninaço de pre.. 
ços 



de escolha, em relaço ao que atualmente existe., para a estocagem e 
ficiente da produço nas entressaÍ'ras. Para que o plano seja verda 
deiramente efetivo, as importa95es que compensam as exportaç5es (de 
.crdo com os recibos dos impostos s8bre exportáço.) devem ser .li. 

vres de impostos, 
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pp_X MCPORTACIO 

No se recomenda o estabelecimento de in banco governamen-
tal, cuja finalidade espocfrica soja promover as exportaç6os. 

Em seu lugar, sugere-se que. as oxportaç6os sejam estimula-
das pelo melhoramento do financiamento à oxportaço (1) o das capaci• 
dados de serviço do sistema dos bancos comerciais no Brasil. 

Os bancos comerciais deviam ser providos do facilidades pa-
ra estimular axportaç6es em 3 troas do atividade: 

crditos . oxportaço 
omprstimo para atentar a capacidade do axportaço, o 
ampliaço de contatos internacionais. 

A - 

Um fundo especial para credito à exportaço deveria 	ser 
criado no Banco Central. 	sta firndo dover ser empregado para redes- 
contar,a baixas taxas, os contratos do oxportaço que prviamonto f o-
rai. adquiridos pelos bancos comerciais dos exportadores brasileiros. 

Com a possibilidade do redesconto barato o fci1, os bancoá 
comerciais sorgo estimulados a proporcionar baixas taxas do desconto 
para os contratos do axportaço. Os exportadores podam, onto, oforo 
cor condiços mais favorvcis de pagamento aos importadores ostrang4 
ros dc produtos brasileiros, 

Imagina-se que o crdito. à exportaço ampliado d.sto modo 
seria de duraço rolativammto curta, cobrindo o tempo entro as datas 
do venda pelo exportador o de pagamento pelo importador. 

Os exportadores seriam encorajados por 

- rpido reomblso a baixo custo; 
oportunidade dc incrementarem os lücros das vendas no os-
trangoiro por causa do reduzido custo daquelas vonds; 

- estabelecimento do crdito do confiança para exportadoras e 
importadoa'os, o que permite reduzido tampo de fiscalizaçao 
do crdito o a continuaco das rolaç6os comerciais em bases 
ropotitivas o prolongadas. 

(1) - Cap. z do Decreto nQ 59 607 5  do 28111166, estabelece as bases 
para criaço do FIN 	(Fundo do Fiiianciamento das xportaços). 
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O sIstema do fundo do crdito & exportaço funcionaria da 
seguinte maneira. Os exportadores venderiam seus contratos do expor-
taço aos bancos comerciais a uma baixa taxa do desconto. No mínlmo 
dois tipos do contrato de venda seriam considorados 

- total transforncja de responsabilidade para o banco, isto 
13 o exportador no teria mais nonhua obrigaçoe 
transfor3ncia nominal, que significa poder o banco manter o 
exportador rosponsvei pelo pagamento do contrato se o im-
portador nao o cumprir. 

3oh o primeiro mtodo do contrato do venda (i.o..totàl trans 
fer3ncia do responsabilidade), o banco comorcial seria rosponsvo1 p 
lo cumprimento das oxig&-icias re1atIvas ao embarque (do conformidade 
com o contrato) e pelo estabelecimento do crédito do importador os-
trangeiro. J. integridade da omprsa que solicita o crÓttÔ é obtenvel 
em Instituiços internacionais do crdito (por exomploDun&Bra.dstreet) 
e, em certos casos, nos bancos internacionais citados (como e;:plicado 
na parte O dste trabalho). 

O segundo mtodo do venda do contrato (i.a.,transfer&ician 
minal) roqueroria os bancos comerciais apenas para verificar a Into 
gridade financeira dos export - doros brasileiros, do modo que o banco 
podaria assogurar-se da rostituiço daquela parto do contrato no cum.  
prida polo importador. 

Os contratos do oxportaço mantidos poios bancos comerciais 
podariam, desta forma ser redescontados pelo Banco Contrai. Os ban-
cos comerciais seriam capacitados pelo Banco Contrai para coleta o c 
bertura do todos os contratos dooxportaço (som lavar cm conta seus 
títulos) mantidos pelo Banco Central. 

Desta forma, a funço do Banco Central seria garantir o 
bito gerado da oxportaço polos bancos cornrciais. Com  a compotiço 
entre essos bancos, as desposas do desconto nos contratos de exporta-
ço deveriam igualar a diferença antro a taxa do redesconto do Banco 
Contrai o os custos relativos a administraço o risco. 

A taxa de redesconto provvolmonto mais que cobriria os ct 
tos relativos & administraço arisco, podando ambos sarem rolativa 
manto baixos. Os riscos do Banco Contrai daponderiam da so1vncia dos 
bancos comerciais. 

A capacidade do fundo do credito & oxportaço determinaria 
o limito superior do volume da exportaçoa sor estimulado por asso 
meio. ; taxa de redesconto podo crescer ou cair at ,~ que uma dada ca-
pacidado do fundo do crdit.o cxportaço esgoto-se. 
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Sugoro-so quo a a1oca!o dos privilgios dc redesconto do 
fundo soja simplesmente determinada pelo preço (isto k:'~ , pela taxa do 
redesconto). Isto significa que nenhuma intarvenço administrativa4 
veria ser pormitida para determinar o redesconto em bases de produto, 
exportador, importador, banco comercial, etc. O uso do fundo, foste 
caso, assegurar a a1ocao mais eficiente dos crditos . oxportaço 
para qualtjuer dimons.o do fundo. 

B 	 '. 	 D1 P 	POTiQ,O 

Um fundo, para aumentar a capacidade do exportar, deveria 
ser estabelecido para desconto barato do ompro'stimos concedidos polos 
bancos comerciais coma finalidade do incrementar a capacidade dc ox 
portaço (1). Tais omprstimos seriam usados principa1mnto para fi 
nanciar converso o expanso das fontes prsontos do produço,do ac 
do com as necessidades do concorrncia nos mcrcads InternAciOnais. 
1m do mais, stes 	 poderiam ser usados para financiar e, 

tabolecimanto do novos nugcios dedicados ezportaço. 

Sonto.-so que muitos produtos brasileiros exigem modiÍ'icaço 
antes que alas possam .adaptarso as diferentes gostos, regras e con-
diços dos mercados estrangeiros. mprestinos a baixo custo, dcstiz 
dos ospocia1monte para financiar tais modificagos, podem estimular 
considoravolmonto as oxportaçes. Por xmp1o, o ssos "emprstimos pa 
ra aumentar a capacidade do oxportar poderiam ser usados para adqui-
rir m.íquinas especiais do processamento, roformu1aço de embalagens o 
r6tulos, pesquisas do mercdos estrangeiros, campanhas externas de 
propaganda, etc. 

! opciraço dsto sistema proposto. seria semelhante cjuela 
que foi docrita para redosconto de crditos à exportaçao. disponi-
bilidade de um desconto barato encorajaria os bancos comerciais a co 
ceder emprstimos para aumentar a capacidade do exportaço. O fundo 
de aumento da capacidade do oxportaço seria administrado polo BND 
que verificaria s... os omprstimos estavam sendo empregados para os 
fins previstos. 

C 	Li»IPLIDO3 CONTTO3 INTRiLCI OiTIS 

Os bancos brasileiros doeriam ser encorajados, a fiíi do e 
pandirom seus contatos internacionais. O fortalecimento dssos conta 

(1) 	artigo 108,a1noas a o o,pormite que os recursos d FiNX sejam 
usados para financiar produçao agricola o industrial para ser 
exportada. 



tos aumentar: confiança estrangeira na rde bancria brasileira 	e 
nas instituiçes, disponibilidade de crdito estrangeiro, fluxo de c 
nhecimento concernente às operaçes externas e mudanças rias condiQes 
dos mercados estrangeiros. 

O uso de cre'ditos 2. exportaço (conforme parte A deste tra 
balho) induz, bem como facilita, melhores relaçes entre os 	bancos 
brasileiros e instituiçes bancrias e financeiras no exterior,. 	Os 
bancos brasileiros deveriam ser encorajados a promover as exportaç3es 
no apenas pelo oferecimento de crdito, mas também pela canalizaçio 
de informaçes a respeito de oportunidade de exportaçio. Tal informa 
çio pode ser obtida atravs de agencias ou correspondentes no exte-
rior que percebem oportuijdades favorvois de conircio e tentam prom 
v-las. 

Desde que sejam desenvolvidas boas e efetivas rolaços de 
trabalho entre bancos brasileiros e estrangeiros, custos o incerteza 
de exportaçes sero reduzidos. Por esta razo, as regulamentaçes e 
contrólo do Govrno no deveriam restringir as oporaços do movimento 
bancrio internacional. A ausncia do tais restriços propiciara u.m 
clima favorve1 o promoverá a confiança na continuidade do•sistoma,er 
corajando, desta forma, as relaçes do como'rcio a longo prazo, com 
acrescidas oportunidades de ganhos do oxportaçio polo Brasil. 
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Á .'&Q PRAZO 

Maiores ganhos em moeda estrangeira podem ser obtidos em ba 
sos provisveis e duradouras atravs do uso do acrdos do oxportaço 
apoiados polo Governo. Tais ac6rdos destinariam uma quantidade espe-
cificada dc produço brasileira a mercados estrangeiros atravs de 
controlada distribuiço externa. Um aordo comercial dc exportaço se 
ria composto de uma nogociaço especificada acoita pelas trs partes: 
produtores brasileiros, um distribuidor estrangeiro o o Governo do 
Brasil. atos produtores brasileiros do um determinado produto poderia 
ser garantido (ou coletivamento, atravs do sua associaço, ou por 
contratos individuais) um conjunta de preços por uma qualidade ospeci 
ficada o/ou quantidade do produto. 

O distribuidor estrangeiro ganharia unia fonte assegurada de 
fornecimento. O distribuidor estaria garantido por um flwco de prod 
to regular o predeterminado a um preço provisArol. Um agente do di 
tribuid.or poderia inspecionar o produto antes da oxportaço, com o di 
roita a rojeiço. Desde quoo produto fssc acoito pelo agente, os 
produtores brasileiros estariam isentos de t&ias as responsabilidades 
futuras. 

O distribuidor estrangeiro deveria providenciar inforaço 
dotalhada a respeito dos mtodas do produço requeridos para idali-
zar condiç5os desejadas do qualidade. &i acrscimo 3. assIstnciatc-
nica o distribuidor poderia oferecer capital para investimento, fim 
de melhorar e aumentar a produço. O reemblso ao distribuidor pode 
ria ser feito atravs do mStododo pagamento combinado pela produço. 

L distribuiço nos pa(sos consumidores , froqentomente, 
aquela parto do processo do comorcializaço.mais sujeito a contrlo 
espacial (o talvez monopolista). Os produtores estrangeiros normaL-
mente fazem frentca uma decidida dosvantagem, quando procuram compe-
tir com os arraigados distribuidores locais. L fim do que os produ-
tos brasileiros entrem afetivamente nos mercados estrangeiros,e no-
cessaria colaborar com distribuidores locais estabelecidos. 

ugore-so que as possibilidades de acrdos do exportaça a 
longo prazo sejam investigadas para cada um dos maiores produtos do 
3xportaço (ou grupo dc produtos). quando houvesse tal possibilidade, 
os distribuidores internacionais deveriam, onto, ser convidados para 
discutir suas condiços e exigncias. 
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O Conselho de .oinreio Exterior (CONC) poderia estabole-
cor umgrupo para representar o Govrno brasileiro em nogociaços com 
os distribuidorQs estrangeiros. O Govrno poderia oferecer concos-
s6os fiscais, ondsso a omprstimos, proporcionar investimentos em i 
fra-ostrutura, etc., deveria propiciar informaço e ajuda, para ava-
liar a capacidade produtiva existente, facilidades do ostocagem e 
transporto. 

O Brasil deveria convidar muitos distribuidoras para nego-
ciar a comorcializaço dos produtos, a fim de obter uma grande margem 
do escolha para que se pudessem selecionar os acrdos mais intorossa 
tes. Podo ocorrer que, para algwis produtos, nenhum distribuidor of 
roça participaço satisfatria para o Brasil. Tal resultado das nog 
ciaç3os no precisa ser completamente negativo, porque o Brasil tom 
oportunidade do entrar em contato com ideias o informaços externas. 
sta informaço podo ajudar funcionários brasileiros na doterminaço 
do possibilidades para um mercado do oxportaço independente, ou no 
desejo do conccntrar...so na oportaço de outros produtos. Al ém do 
mais, tal informaço pode indicar que aqu•1os aspectos do processo de 
produço o distribuiço interna necessitam do molhoramonto 

sugerido, ainda, que o contato inicial e as subseqi&entes 
negociaç6es com distribuidores estrangeiros sejam conduzidos de modo 
a causarem a impresso de que o Govrno do Brasil no n~vel mximo - 

este interessado em promover acrdos comerciais e está pronto para 
propiciar total cooperaço em todos os departamentos do Govrno. 

O uso dos acrdos comerciais de exportaço propicia i.mi meca 
nismo para a organizaço da produço domstica em grandes escala com 
a possibilidade de conquista e manutenço de importantes mercados no 
exterior. Os produtores e fornecedores brasileiros podem obter impo 
tantes inforinaçes e 'know-how" comercial através da assistncia tc-
nica fornecida por distribuidores estrangeiros. O Govrno brasileiro 
no só ganha novas fontes de moedas estrangeiras mas tambm um fluxo 
bem maior e previsível de divisas para o futuro. 

Os acrdos comerciais de exportaço podem propiciar a entra 
da de produtos brasileiros em novos mercados estrangeiros e, com o 
tempo e a aceitaço crescente no consumo de tais produtos, o clIma 
tender a melhorar para a introduço de outros produtos nacionaisJp6s 
terem os produtos brasileiros se estabelecido em bases s6lidas nos 
mercados estrangeiros, será mais fci1 negociar ac6rdos mais vantajo-
sos de exportaço e/ou enveredar-se pela prtica de comcrcio indepen-
dente das o:portaçes 
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A promoçao externa das exportaçes brasileiras deve combi 
nar a participaço ativa dos exportadores, das a'ssociaç6es comerciais 
e de produtores e do Govrno brasileiro. 

A FEIRPJ$ DE COMRCIO 

Devem-se utilizar ao mximo as feiras internacionais de co 
me'rcio para a conquista de novos mercados para as exportaçes brasi'-, 
leiras. O patrocínio das representaçes brasileiras, em tais feiras, 
deve continuar sob a direço 'do tIDIPROCH  (do Itamarati). 

No passado, as feiras de comércio propiciaram uma boa e:pe-
ri&1cia inicial com a expos1ço de produtos brasileiros. Contudo, tem 
havido uma sria soluço de continuidade. Aps o trmino das feiras 
os compradores em potencial freqi.entemente so incapazes de assegurar 
informaçes adequadas sabre importaço de produtos que foram exibidos 
na feira. Desta forma, sugorose que, além da participação brasilei-
ra numa feira de comrcio, o "DIPROC' seja responsve1 no provimento 
de fontes locais de InC ormaço por um período de tempo razovel, aps 
o trmino da feira. 

Esta fonte de informaço pode constituir-se de pessoal devi 
damente treinado nas embaixadas e consulados brasileiros ou pode ser 
composta de um grupo fornecido ou treinado por associaç6os de comk-
cio e de produtores nacionais. 

Ás informaçes disponíveis devem dizer respeito a condiçes 
gerais de comrcio (i.e.,embarque, rogulamentaço aduaneira, obriga-
çes, documentaço neoessria, financiamento, etc.) entre o Brasil e 
o país ou países mais Interessados em nossos produtos, quando da roa-
lizaço da feira. Da mesma forma, podorse-ia dispo'de listas do 
preços, nomes e endereços dos exportadores o publicaç6es sbro os pr 
dutos brasileiros particularmonto daqueles expostos na feira. 

Antes da feira, compradores em potencial dos produtos brasi 
loiros deveriam ser especialmente convidados a visitar o istandu  bra-
sileiro Âps a feira, seria 'rocoinondve1 que se entrasse em contato 
com essas pessoas, bem õomo com outras pessoas que se tivessem mostra 
do interessadas durante a feira. Tais contatos devem prover o estímu-
lo necossrio para se assegurarem compromissos de exportaço, alm do 
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oportunidades do avalaço dos produtos brasileiros e de sua aprosen- 
aço. As informa6es obtidas dssos contatos devem ser transmitidas 
ao "DIPROC' e às associaçes do comrcio, etc. no.Brasil. Em outras 
palavras, os represontant.s comerciais, junto às feiras, no 	devem - 
agir passivamonto, mas sim procurar explorar qualquer vantagem ini-
cial ganha com a feira. 

B NAVIOS CO?'CIAIS 

Um navio brasileiro poderia converter-se em uma feira 	do 
come'rcio mvol, 	sto navi.o comercial permitiria urna ftcil movimenta 
ço da oxposiço dos produtos brasileiros do um part o para outro. 

Cada viagem do navio podor-.so-ia dedicar a um grupo parti-
cular de países (p.ex. ALALC, África, uropa, etc.). Para cada via 
gem poderia haver urna seloço especial d• produtos com publicaços 
nas línguas dos países a serem visitados. Acompanhando o navio osta-
riam vendedores conhecedores.dos costumes e línguas dsses países e, 
tamb&m,dos aspectos te'cnicos das mercadorias.. 3m cada parto, o ropre 
sentanto comercial do Brasil providenciaria a formaç.o de um tstaffu 
para a devida oxplicaço da niecnica de corno'rcio com o Brasil. Da ITS 

ma forma que as feiras, deve haver promoçao antecipada e contatos po 
tenores,a saída do navio, por um pessoal troinado 

C3"'SC-W6RI03 CO 1,1%RCIUS  I3,3TRANGEIRW  

Aparentemente, os oscrit6nios comerciais mantidos no oxto 
nor pelo Governo brasileiro tm contribuído muito pouco para ostimu-
lar as exportaços brasileiras, 3m particular, as críticas parecem 
dirigir-.se em primeiro lugar para o omprgo, nestes oscrit6rios, do 
pessoal no qualificado o sem a mínima motivaço em promover ocomr -
cio. 

As intençs dssos oscritrios (SPROs) so boas, mas 	a 
continuaço do tais uscnitrios s6 seria justificada se os dotassem 
de pessoal efetivo o devidamento treinado. As funçes a serem ozec. 
tadas poIos oscritrios comerciais seriam idnticas - embora mais am-
plas aquoias desempenhadas pelas seçS-Os de comrcio das embaixadas. 

Uma das funç6os do escnit6nio comercial seria a compi1aço 
e venificaço de dados locais dc comercio relaõionados com o Brasil. 
Esforços deveriam ser feitos no sentido de determinarem as raz6es do 
urna diferença anormal entro os dados brasileiros do comrcio com um 
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pafs e as ostatsticts daquele pais sbro o mesmo assunto. Por inter-
mdio dsso trabalho podor-so4am controlar melhor as subestimaçes 
e/ou contrabandcs de importaçes no Brasil. 

O escritrio comercial poderia tambm dirigir suas ativida-
des no sentido de descobrir. se  novos mercados so disponíveis para os 
produtos brasileiros e como poderiam ser melhoradas as vendas de pro-
dutos tradicionais. Um mtodo importante de se assegurarem estas in-
formaços pode ser as entrevistas. Os compradores locais podem ser 
entrevIstados para se perceberem suas reaç&s no que concorne a pro-
dutos brasileiros. 3m particular, tais cõmprador?s deveriam ser est 
mulados a oferecerem críticas construtivas o sugest6es para a modifi-
caço do produto e melhores moios de comorcializaço, etc. Â1ni do 
mais, os representantes dos escrit6rios comerciais devem apresentar 
novos produtos brasileiros tanto aos fregueses tradicionais como tam-
bre aos novOs compradores em potencial. 

Tdas essas informaç6os deveriam ser remetidas ao I?DIPROt  e 
as associaços brasileiras do comrcio, etc. 

Deveria ser difundido que os oscritrios comerciais esta-
riam prontos a receber roclamaços de comerciantes locais, etc., que 
negociassem com o Brasil. Tais reclanagos poderiam representar o 
no cumprimento do acordos comerciais por parte do exportadores brasi 
loiros, mercadorias defeituosas, tc. 

O escritrio comercial, juntamente com o "DIPROC" e a asso 
ciaço de comercio, e/ou do produtores afetadas, devem investigar ca-
da uma das reclamae6os vindas do fonte digna do confiança. Um exporta 
dor ou produtor brasileiro deveria ser, punido por sua assoeiaçao por 
qualquer desonestidade. Parte da puniço poderia constituir-se em 
uma multa, a qual poderia ser usada para reembolsar o importador es-
trangeiro. Sob cortas circunstncias a associaço poderia lançar mo 
de seus pr6prjos fundos para compensar um importador estrangeiro que 
sofresse uma perda no sou comrcio com o Brasil. 

atenço pronta e interessada, a uma reclariiaço,estimular 
grandomonto o desejo dos estrangeiros do comprarem os produtos brasi-
leiros. Js aç&s dste tipo reduziriam a dopondncia do frogus no 
exterior aos moios quase sempre onorosos e demorados de restituiço, 
atualmente em vigor, via instituiç6os internacionais do arbÍtrio. 

Outra tarefa dos oscritrios comerciais seria investigar as 
possibilidades e prestar assistncia na prcparaço do acardos bilato-
rais o complementares. Tambcm, podo servir como coordenador dos an-
seios dos exportadores o importadores,. no sentido de pressionar um de 
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torrniiado paCs a aumentar suas importaços brasileiras, cm vista ds 
condic6os favorvojs do sou saldo comercial com o Brasil0 

.s rocomondaçs formuladas neste trabali'o osto baseadas em 
concluos obtidas om grande ni.moro do entrevistas com funcionrios 
categorizados do GovSrno, oxportadoros, impcirtadoros,industriais, fun 
cionrios do associaçs comerciaiso banqueiros o cm informaços or 
ginadas na proparaço do Diagnstico do •Sotor do Comrcio Internacio 
nal do PE 
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