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1. O conceito brasileiro de moeda
Celso L. Martone

No início de agosto, o Brasil mudou mais uma 
vez de moeda. Com exceção de algumas confusões 
governamentais sobre prazos de cheques pré-datados, a 
mudança foi recebida como necessária e rotineira. “E 
como trocar as fraldas de um bebê”, afirmou com rara 
felicidade e algum cinismo Gustavo Franco, agora diretor 
do Banco Central. Nos últimos sete anos, essas fraldas já 
foram trocadas quatro vezes e, no ritmo em que avança 
a inflação, será preciso trocá-las novamente dentro de 26 
meses. Enquanto o bebê inflacionário cresce e engorda, 
a moeda parece cada vez mais descartável.

A troca freqüente de moeda é apenas uma faceta óbvia 
do processo de inflação crônica que está destruindo 
nosso regime fiscal e o sistema monetário. Do lado 
fiscal, a inflação crônica conduziu a uma situação de 
irresponsabilidade coletiva, em que o setor público, a 
cada período, gera o máximo déficit compatível com 
sua capacidade de financiamento. As dívidas públicas 
explícitas e ocultas crescem continuamente no tempo, 
neutralizando o efeito de qualquer reforma fiscal que 
busque apenas agir sobre os fluxos de receita e despesas 
correntes do governo.

Do lado monetário, desenvolveu-se um sistema 
contábil de pagamentos que prescinde da moeda 
convencional. Visando sempre proteger sua fatia do 
imposto inflacionário e o mercado para a venda de seus 
títulos, o governo foi mudando a restrição legal básica 
do sistema fiduciário. O mecanismo adotado para isso 
foi a extensão do privilégio de convertibilidade para uma 
gama cada vez mais ampla de ativos financeiros.

Esse processo começou no início da década de 
1970, quando o Banco Central passou a emitir títulos 
da dívida pública, abrindo as portas para uma relação 
promíscua com o Tesouro. Ampliou-se, depois, com 
a criação do mercado aberto, quando os incentivos 
“temporários” às instituições financeiras, tais como a 
recompra automática de títulos federais, tornaram-se 
permanentes. A promiscuidade intensificou-se com a 
extensão do privilégio de convertibilidade a uma pletora 
de ativos financeiros: SBPE, EAF, DER e títulos de 
emissão própria do Banco Central.

Dessa forma, o Banco Central perdeu o controle 
sobre a base monetária, que passou a ser determinada 
pelo público e pelas instituições financeiras ao exercerem 
seus privilégios de convertibilidade vendendo ativos 

diretamente ao Banco Central. A economia perdeu 
toda âncora nominal. Entrou num processo inercial 
de interação entre a quantidade de moeda e o nível 
de preços. Sob o impacto de choques periódicos, os 
valores das coisas flutuam erraticamente no tempo, com 
profundas implicações econômicas, sociais e éticas.

O processo de inflação crônica induz a adaptações 
institucionais na economia que tomam a determinação 
dos valores nominais (e sua taxa de variação) um 
processo simultâneo. As relações de causa e efeito se 
perdem. Por isso, o tratamento da inflação crônica tem 
que ser sistêmico começando por identificar as restrições 
institucionais que impedem o retomo a uma situação de 
moeda estável e estabilidade de preços.

Em um ambiente de inflação crônica, existe um 
incentivo permanente ao desenvolvimento de tecnologias 
de transações que reduzam ao mínimo ouso do meio de 
troca convencional (dinheiro do governo), substituindo-
o por outros ativos de menor custo de carregamento e de 
transações. Os limites dessa substituição são dados pela 
capacidade do governo em impor restrições legais. Um 
dos traços marcantes da experiência brasileira, como será 
visto mais adiante, é o modo como esses limites foram 
continuamente relaxados.

Mas a despeito da destruição dos regimes monetários e 
fiscal, o Brasil apresenta peculiaridades em relação a países 
que passaram por inflações muito altas: o governo ainda 
tem conseguido capturar 25% do PIB sob a forma de 
impostos convencionais, embora altamente distorcivos, 
e mantém níveis recordes de reservas cambiais. A massa 
de ativos financeiros privados domésticos permanece 
em 25-30% do PIB, apesar da instabilidade financeira e 
das sucessivas depreciações da dívida pública. Em casos 
históricos análogos, a arrecadação tributária caiu a níveis 
ridículos, despencando para menos de 5% do PIB, e 
os ativos financeiros domésticos quase desapareceram, 
sendo substituídos por ativos reais e moeda estrangeira.

As distorções e resistência do sistema fiscal brasileiro 
são comparáveis às do Império Mogol na Índia que, há 
três séculos atrás, governou a quinta parte da população 
do mundo e cobrava em impostos de seu povo l7%-l9% 
do PIB, um nível atingido depois somente por governos 
europeus modernos no Século XX. Os mogóis gastaram 
sua renda pública com despesas militares e consumo 
suntuário de sua nobreza, enquanto o Brasil gasta sua 
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alta renda pública em transferências políticas, salários do 
funcionalismo e serviço da dívida pública.

Talvez a robustez da receita fiscal e a preservação do 
mercado financeiro ajudem a explicar, ao mesmo tempo, 
porque uma hiperinflação aberta ainda não ocorreu no 
Brasil e porque o sistema político tem resistido tanto 
à introdução de reformas estruturais para restabelecer 
regimes fiscais e monetários compatíveis com a 
estabilidade.

No entanto, duas tendências recentes podem ser 
identificadas nesse processo de destruição institucional. 
A primeira é uma crescente e generalizada dolarização 
das relações econômicas, a despeito das restrições legais e 
da existência de uma ‘moeda indexada’ interna. O dólar 
vem ampliando suas funções como unidade de conta, 
reserva de valor e meio de troca alternativo, porque 
mesmo o sistema contábil de pagamentos interno apóia-
se em boa medida nos títulos do governo, que envolvem 
riscos de perdas de capital elevados.

A segunda tendência é a erosão da base tributária 
do governo, através da sonegação e evasão fiscal. Para 

tentar manter sua participação impositiva sobre a renda 
nacional, o governo tem recorrido cada vez mais a 
impostos exóticos e altamente distorcivos, que tem vida 
curta e são logo substituídos por outros equivalentes. 
Mas todas as bases financeiras do setor público estão 
se contraindo: a moeda convencional (base do imposto 
inflacionário), a chamada “moeda indexada” (base do 
endividamento interno de curto prazo) e a economia 
formal (base da tributação).

Embora muito mais lentamente do que em outras 
experiências históricas semelhantes, é possível identificar 
hoje no Brasil os sintomas de uma crise de hiperinflação 
que, caso venha a ocorrer, representará a ruptura final 
do processo de inflação crônica. Para evitar esse desastre 
de consequências imprevisíveis, o país tem diante de si 
duas opções básicas: ou reconstrói o sistema monetário 
nacional, ou reconhece que fracassou e é incapaz de 
geri-lo, adotando uma moeda internacional, como 
nossos vizinhos argentinos. Estou entre aqueles que 
ainda acreditam na possibilidade, cada vez maior, de 
reconstrução da moeda nacional.

2. Os usos e abusos da moeda
Conceitualmente, moeda é qualquer bem ou ativo 

geralmente aceito como meio de troca ou conversível 
irrestrita e imediatamente no meio de troca a um custo 
de conversão negligível para seu detentor. A definição 
de moeda é uma questão empírica, que tem que ser 
respondida em cada caso concreto a partir da tecnologia 

de transações em uso e das restrições legais e regulatórias 
pendentes.

Entre os países com longa história inflacionária da 
América Latina, o grau de “dolarização” das economias 
tem variado amplamente, o que sugere que o padrão 
das restrições legais tem tido alguma influência no tipo 

de tecnologia de transações utilizado 
para substituir a moeda fiduciária 
governamental. Essas restrições legais 
podem ser agrupadas em dois tipos: 
aquelas que limitam a capacidade 
do sistema bancário de criar moedas 
internas substitutas e aquelas que 
limitam o acesso a moedas estrangeiras 
e seu uso pelos residentes.

No Brasil, existe uma longa tradição, 
iniciada ainda nos anos 30, de controle 
sobre as operações cambiais pelo governo, 
culminando no regime de monopólio 
de câmbio pelo Banco Central a partir 
de 1965. Essas restrições são apoiadas 
pela legislação, que proíbe a adoção de 
moedas estrangeiras como indexadores 
ou meio de liquidação de contratos. Ao 
contrário, as restrições impostas ao uso 
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de moedas bancárias internas têm sido menos severas e 
têm evoluído no sentido de acomodar ou sancionar as 
inovações financeiras geradas pelo sistema bancário.

Esse padrão regulatório, centrado nos mecanismos 
legais de indexação de contratos, ajuda a explicar porque 
o grau de dolarização no Brasil tem sido mais baixo do 
que em outros países inflacionários e porque o sistema 
financeiro brasileiro manteve-se não apenas imune 
à destruição produzida pela inflação crônica, como 
ainda ampliou sua participação na renda nacional. Na 
Argentina, por exemplo, o total dos ativos financeiros 
como proporção do PIB nunca foi superiora 20% desde 
1985, atingindo um mínimo de 3% em 1990, na pior fase 
do processo inflacionário. No Brasil, os ativos financeiros 
brutos mantiveram-se em tomo de 35% do PIB durante 
toda a década de 80, caindo para um mínimo de 17% 
em 1990, com o confisco do Plano Collor. Atualmente 
eles estão em torno de 30% do PIB.

No caso brasileiro, as inovações financeiras 
consistiram na substituição progressiva do meio de troca 
convencional (papel-moeda e depósitos à vista) por um 
sistema contábil de pagamentos eletrônicos provido 
pelos bancos. Este sistema prescinde da existência de 
um meio de troca físico, sendo baseado em débitos e 
créditos contra o portfólio de títulos mantido pelos 
agentes econômicos no sistema bancário. Essa é uma 
tendência mundial, levada a extremos no Brasil.

As operações dos Fundos de Aplicação Financeira 
(FAF), dos demais fundos em condomínio e a recompra 
automática de títulos caem nessa categoria, obedecidas 
as restrições legais vigentes. Por exemplo, quando um 
agente A realiza um pagamento a B contra seu portfólio 
de títulos administrado por seu banco, o banco de A 
vende a parcela correspondente de títulos ou realiza uma 
operação de crédito a favor de A, dependendo do arranjo 
feito entre o agente A e seu banco. O banco de B realiza 
uma operação inversa, adquirindo títulos para B, segundo 
as preferências expressas por E. O meio utilizado para 
realizar tais transferências pode ser o cheque, o cartão de 
crédito, o aviso telefônico ou outro expediente qualquer 
previamente combinado. As transações conduzidas 
sob esta forma dispensam o uso de um meio de troca, 
exigindo um grande grau de confiança no sistema.

Em um sistema de pagamentos como o descrito acima, 
a necessidade de um meio físico de troca desaparece, 
sendo substituída por lançamentos contábeis contra o 
portfólio de títulos dos agentes econômicos junto aos 
bancos. O costume brasileiro, sem paralelo no resto do 
mundo, de servir-se do cheque ao portador até mesmo 
para saldar transações corriqueiras (por exemplo pagar 
uma corrida de táxi) reflete com clareza esse processo. 

No limite, se todas as transações fossem realizadas através 
desse sistema, teríamos uma economia não-monetária 
ou de escambo, naturalmente sem os custos de transação 
proibitivos da troca direta de mercadorias e serviços.

Como se sabe, a existência de uma economia 
descentralizada de trocas diretas de mercadorias é 
impossível, porque os custos de transação envolvidos 
na chamada “dupla coincidência de planos’ entre os 
indivíduos são superiores aos benefícios potenciais 
das trocas. Contudo, as tecnologias digitais e de 
comunicação hoje disponíveis já permitem que uma 
parcela importante das transações de uma economia se 
faça sem moeda, por trocas de posições patrimoniais 
junto ao sistema bancário, transformado em um 
gigantesco caixa eletrônico.

Na realidade, em qualquer país do mundo, o sistema 
contábil de pagamentos descrito acima convive com uma 
moeda fiduciária, de curso forçado, emitida em regime de 
monopólio pelo governo, através de uma agência especial 
chamada Banco Central. O “numerário” ou unidade de 
conta, que serve para determinar o nível de preços dessa 
economia monetária é a moeda do governo, que tem 
seu papel no sistema de pagamentos determinado pela 
sua utilidade na realização de transações, pelo seu custo 
de transações relativo a outras alternativas disponíveis e 
pela estrutura legal e regulatória do sistema monetário.

Em um sistema fiduciário normal, existem três 
restrições legais básicas que, de um lado, garantem um 
papel singular para a moeda do governo e, de outro, 
distinguem os bancos dos demais intermediários 
financeiros como participantes do sistema de pagamentos 
da economia: (a) as reservas compulsórias sobre depósitos 
bancários (b) a proibição de pagamento de juros sobre 
depósitos à vista; (c) o privilégio de convertibilidade 
entre dinheiro (papel-moeda e moeda metálica), reservas 
bancárias e depósitos à vista.

A reserva compulsória sobre depósitos exigida dos 
bancos pelo Banco Central representa um imposto sobre 
os depósitos e, indiretamente sobre a renda do portfólio 
de títulos mantido pelos bancos contra os depósitos de 
seus clientes. Mais importante do que isso, contudo, 
essa restrição cria uma demanda pelo tipo de moeda 
denominado “reservas bancárias” que, na sua ausência, 
não existiria. Isto é, a reserva bancária no Banco Central 
não é um bem econômico bem definido como o dinheiro, 
não gerando qualquer tipo de utilidade ou serviço ao 
seu detentor. Ela é uma construção regulatória, que gera 
uma demanda derivada (da demanda de depósitos) e que 
amplia a noção de “numerário” para incluir não apenas 
o dinheiro, mas também as reservas bancárias, dando 
origem ao conceito de base monetária.
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A proibição de pagamento de juros sobre depósitos 
à vista, num sistema bancário competitivo tem o efeito 
de induzir os bancos a trocar o retorno explícito sobre os 
depósitos, sob a forma de juros, pelo retorno implícito 
a seus clientes sob a forma de serviços cobrados abaixo 
de seus custos de produção. Esta é a restrição legal 
que diferencia os bancos dos demais intermediários 
financeiros.

A convertibilidade entre dinheiro e depósitos 
concedida pelos bancos ao público é apoiada na 
convertibilidade equivalente, concedida pelo Banco 
Central aos bancos, entre dinheiro e reservas bancárias. 
Isso estende à base monetária (a soma de dinheiro mais 
reservas bancárias) ou equivalentemente aos meios de 
pagamento (dinheiro mais depósitos à vista) o conceito 

de “numerário” da economia, em termos do qual os 
preços são definidos.

A determinação do nível de preços, bem como 
sua estabilidade ao longo do tempo, dependem 
assim da capacidade do Banco Central em estabilizar 
nominalmente o agregado base monetária (ou o 
agregado M1), deixando sua composição entre dinheiro 
e reservas bancárias e entre dinheiro e depósitos ser 
determinada pela demanda. Com esse conjunto de 
restrições legais, típico dos sistemas fiduciários nacionais 
hoje conhecidos, o Banco Central não controla a 
quantidade de reservas nem a quantidade de dinheiro, 
mas controla a quantidade de base monetária, sendo tal 
controle suficiente para determinar os preços absolutos 
em termos da unidade de conta.

3. A extensão do privilégio
Em muitos países, tem sido possível uma quase 

estabilidade nominal da base monetária, produzindo 
taxas de inflação de preços de alguns pontos percentuais 
ao ano. No Brasil, ao contrário, isso tem sido impossível: 
a base monetária é endógena, ou seja, não é determinada 
pelo Banco Central, mas pela demanda de moeda do 
público e pelas atividades de administração de portfólio 
dos intermediários financeiros.

Essa anomalia em relação a um sistema fiduciário 
clássico deriva do fato de que, ao longo do processo 
de inflação crônica, o Banco Central foi estendendo o 
“privilégio de convertibilidade” (a terceira restrição legal 
definida acima) a uma gama cada vez maior de ativos 
financeiros mantidos pelo público e pelo governo, isto é, 
passou a garantir convertibilidade em reservas bancárias 
a vários títulos mantidos pelos aplicadores através dos 
bancos. A posse desses ativos não-monetários passou 
a representar um direito instantâneo sobre a base 
monetária para seus detentores.

Outros países, como Argentina e Estados Unidos, têm 
estendido radicalmente o privilégio de convertibilidade, 
com garantias oficiais a uma gama crescente de ativos, 
conduzindo a desastres financeiros como a crise bancária 
de 1980-82 na Argentina, prelúdio de sua hiperinflação 
posterior, e ao colapso de centenas de entidades de 
poupança nos Estados Unidos nos últimos anos. O 
Brasil tem estendido as garantias oficiais perigosamente 
a uma gama ainda maior de ativos financeiros.

Para compreender na prática a extensão do privilégio 
de convertibilidade no Brasil, o Quadro 1 apresenta o 
balanço simplificado do Banco Central do Brasil.

QUADRO 1 
BALANÇO SINTÉTICO DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL 
(Milhões de USS em 30.11.92)

ATIVO 119.261

Ativos externos 25.997
Carteira de títulos públicos 85.203
Assistência financeira 2.132
Outras contas 1.475
Ativo permanente 4.454

PASSIVO 119.261

Passivos externos 50.834
Reservas bancárias 1.497
Meio circulante 2.776
Depósitos do SBPE 2.476
Recolhimento Esp. Remunerado 1.471
Depósitos à ordem do Gov. Federal 10.699
Títulos de emissão própria 28.072
Outras contas 5.491
Patrimônio líquido 15.945

A base monetária convencional (reservas mais meio 
circulante), no valor de US$4.273 milhões, representa 
apenas 3,6% do total do passivo do Banco Central do 
Brasil. Na verdade, tanto o ativo quanto o passivo estão 
inchados pela contabilização dos compromissos da 
divida externa. Se enxugarmos os US$50.834 milhões 
do passivo externo, abatendo o mesmo valor da carteira 
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de títulos no ativo, chegamos a um passivo total de 
US$68.427 milhões, do qual a base monetária representa 
6,2%.

As disponibilidades do Governo Federal, depósitos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
Fundos de Aplicação Financeira (FAF), Depósitos 
Especiais Remunerados (DER) e, em especial, os títulos 
de emissão própria (BBC), representam direitos à vista 
sobre reservas bancárias. Qualquer ajuste de portfólio no 
setor privado e/ou bancário ou qualquer desequilíbrio 
de caixa do governo conduz automaticamente um desses 
agentes a exercer seu privilégio de convertibilidade, 
produzindo variações de reservas bancárias que, dentro 
das regras do jogo, são sancionadas pelo Banco Central.

Mais ainda: como os ativos financeiros são formal ou 
informalmente indexados à taxa de inflação corrente, 
a própria manutenção de uma composição fixa de 
portfolio (em termos reais) engendra uma demanda de 
moeda para repor o desgaste inflacionário do estoque 
desejado. Portanto, mesmo na ausência de mudanças 
de portfólio, a base monetária expandirá a uma taxa na 
vizinhança da inflação corrente.

Dois exemplos ajudam a entender o problema. 
Primeiro, suponha-se que o público deseja manter uma 
proporção fixa de seu portfólio sob a forma de moeda, 
digamos 2% de seu fluxo corrente de renda. Suponha-se 
ainda que os preços em geral e, portanto, o nível de renda 
nominal, estejam expandindo 30% ao mês. O público 
terá que aumentar em 30% seu estoque monetário 
nominal a cada mês para manter a proporção desejada 
em relação à renda.

No sistema fiduciário clássico, em que a base 
monetária é exógena (determinada estritamente pelo 
Banco Central), a única maneira do público “adquirir” 
mais 30% de moeda será pela venda de outros ativos, 
como títulos e bens, o que eleva as taxas de juros, 
reduz a demanda agregada e faz cair os preços em geral. 
Essa queda do nível de preços é o veículo pelo qual se 
restabelece a relação entre moeda e renda desejada pelo 
público, com um estoque monetário constante, admitindo-
se que o Banco Central não mude sua política monetária, 
ou seja, não sancione o aumento da demanda nominal 
de moeda.

No Brasil, entretanto, o público por si mesmo, 
ou através das instituições financeiras, aumenta a 
quantidade nominal de moeda simplesmente exercendo 
seus privilégios de convertibilidade junto ao Banco 
Central, isto é, vendendo ativos diretamente ao Banco 
Central. Dessa forma, aumenta-se a quantidade de 
moeda, ao invés de se provocar uma queda no nível de 
preços. É nesse sentido que não existe política monetária 

no Brasil: o Banco Central é incapaz de afetar a trajetória 
no tempo do nível de preços.

Um segundo exemplo consiste na chamada política 
de mercado aberto do Banco Central. Entre final de 
1991 e 1992, o governo brasileiro para reduzir a taxa de 
inflação, tentou fazer uma política monetária ativa. Para 
tanto, o Banco Central foi muito agressivo nas vendas 
de títulos (federais e de emissão própria) no mercado 
aberto, a fim de reduzir a taxa de expansão monetária. 
Com isso, as taxas de juros reais foram mantidas em torno 
de dez vezes as taxas internacionais equivalentes por um 
ano, produzindo uma forte recessão na economia.

A taxa de inflação, entretanto, manteve-se estável na 
média de 23% ao mês, enquanto a taxa média de expansão 
da base monetária (e também dos meios de pagamento) 
foi de 22%. Ou seja, embora com taxas de juros reais 
astronômicas, a taxa de expansão da moeda manteve-se 
praticamente igual à taxa de inflação corrente.

A lição dessa experiência é importante. Embora 
o Banco Central possa, dentro de certos limites, 
determinar a taxa real de juros na economia, não pode 
determinar a taxa de expansão da base monetária nem a 
taxa de aumento dos preços. O público e as instituições 
financeiras, através dos privilégios de convertibilidade a 
eles concedidos, desfazem qualquer tentativa de controle 
monetário.

Nos dois exemplos citados foram deixados de lado, 
para simplificar a análise, os impactos monetários 
internos das operações cambiais feitas pelo público. 
No caso brasileiro, esses efeitos foram particularmente 
importantes no ano passado, quando o governo segurou 
a taxa real de câmbio em face do superávit que sua política 
de mercado aberto produzia no balanço de pagamentos. 
O processo de acumulação de reservas cambiais foi a 
fonte mais importante de expansão da base monetária 
durante o ano passado. Isto é, ao lado dos privilégios 
de convertibilidade já descritos, o Banco Central ainda 
concedeu mais um: a possibilidade do público trocar 
ativos domésticos por ativos externos a uma taxa real 
fixa de conversão.

Affonso C. Pastore talvez tenha sido o único analista 
a perceber que o exercício de um dos privilégios de 
convertibilidade — a recompra pelo Banco Central 
(“zeragem automática’) dos títulos por ele mesmo 
emitidos (BBCs) — tem um efeito devastador sobre a 
política monetária. Pastore argumenta que a “zeragem 
automática” permite ao sistema bancário transferir 
parcialmente o privilégio a outros títulos privados não 
cobertos por ele. Como os recursos são móveis entre os 
segmentos do mercado financeiro, a prática de recompra 
de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) pelos 
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bancos emissores junto a seus clientes por exemplo, é 
facilitada porque o sistema bancário sabe que, no caso 
de uma dificuldade de liquidez, o Banco Central sempre 
estará lá para converter BBCs em reservas.

Mas a ampliação do privilégio de convertibilidade não 
pára por aí. Ele foi também estendido, através da rede de 
bancos oficiais federais e estaduais, aos títulos públicos 
estaduais e aos títulos de emissão própria desses bancos. 
O acesso ilimitado à base monetária por parte desses 
bancos, que leva alguns ao dito jocoso de que existem 
vinte e tantas autoridades emissoras de moeda no país 
(uma correspondente a cada banco oficial estadual e 
federal) é uma das evidências chocantes da destruição 
dos regimes monetário e fiscal no país, associada ao 
processo de inflação crônica.

Além do descontrole monetário  e inflacionário, a 
concessão desses privilégios  de convertibilidade  envolve 
problemas de eficiência econômica  e de  ética,  estando 
intimamente associada aos regimes de irresponsabilidade 
fiscal e de “capitalismo sem risco” em vigor no Brasil.

Muitas fortunas privadas se fizeram nos mercados 
financeiros sob a proteção onipresente do Banco 

Central, através do instituto da recompra automática 
de títulos federais. Empréstimos políticos, sem retorno 
social, foram feitos por bancos oficiais, na certeza 
de que o Banco Central não os deixaria quebrar. Os 
segmentos da sociedade que, por uma ou outra razão, 
tiveram acesso a esses privilégios, beneficiaram-se — e 
continuam a beneficiar-se — com a inflação crônica, a 
despeito da lenta destruição institucional e econômica 
que ela produz.

Em um sistema monetário convencional, o Banco 
Central faz política monetária através de suas operações 
ativas (operações de mercado aberto, cambiais e de 
redescontos). No Brasil, a análise dessas operações 
pouco revela sobre os movimentos da base monetária. 
As operações do Banco Central são endógenas ou 
determinadas pela demanda de reservas.

O sistema monetário não fornece uma âncora 
nominal para o nível de preços. As variáveis nominais 
seguem um processo inercial, com choques periódicos 
produzidos pelo setor real, pela política econômica 
ou por mudanças de expectativas do setor privado. A 
tão falada inércia inflacionária tem origem justamente 
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na dinâmica monetária de um sistema que estendeu o 
privilégio de convertibilidade a tal ponto que destruiu 
qualquer âncora nominal na economia.

Nessa altura,  cabe perguntar: por que o Banco Central 
e  o  governo foram relaxando uma a uma as restrições 
legais  básicas do sistema  fiduciário,  se isso  os faria 
fatalmente  perder o  controle sobre a base monetária 
e ingressar num regime de “moeda passiva”? Há pelo 
menos três respostas possíveis.

A primeira é que, se o governo reconhece sua 
incapacidade para acabar com a inflação, é melhor permitir 
que a economia funcione, ainda que precariamente, com 
ela. De fato, a moeda convencional (M1) representa hoje 
menos de 2% do PIB (em outros países, ela chega a mais 
de 10% do PIB). Se, pela manutenção de restrições legais 
rígidas, ela fosse o único veículo possível para realizar 
transações, o PIB provavelmente teria encolhido para 
um quinto de seu valor, ou seja, a economia brasileira 
teria sido destruída.

A segunda é a busca de financiamento não-monetário 
para o déficit crônico do setor público, o que obriga o 
governo a alargar os mercados para títulos públicos, 
dando a eles as características desejadas pelo setor 
privado.

A terceira é o medo da dolarização: é preferível 
estimular a expansão de um sistema contábil de 
pagamentos no país, dando-lhe liquidez e garantia, do 
que correr o risco de uma 
moeda estrangeira vir a exercer 
esse papel.

A estabilização monetária 
no Brasil exigirá uma reforma 
do sistema monetário e, em 
particular, exigirá a cassação dos 
privilégios de convertibilidade 
como eles existem hoje. É importante entender que o 
Brasil não tem uma inflação em café, geladeiras, CDBs 
ou outro bem ou ativo qualquer. Temos uma inflação 
em cruzeiros (agora “reais”). Enquanto o cruzeiro for o 
“numerário” em termos do qual os preços são definidos, 
o término do processo inflacionário exigirá a estabilidade 
nominal da quantidade de cruzeiros em circulação na 
economia, o que por seu turno obrigará a uma definição 
clara e imutável das regras e da responsabilidade pela 
gestão da moeda nacional.

Existem duas alternativas básicas de saída. Na 
primeira, a estabilização ocorreria dentro de um regime 
de taxa flexível de câmbio, em que a âncora nominal 
da economia seria a base monetária (dinheiro mais 
reservas bancárias) mantida dentro de limites fixos 
rígidos. Nesse caso, apenas permaneceria o privilégio 

de convertibilidade dinheiro-reservas, sendo todos os 
demais abolidos.

Na segunda hipótese, a estabilidade poderia ser 
alcançada dentro de um regime de taxa fixa de câmbio, 
como foi feito na Argentina, em que a âncora nominal 
da economia seria uma paridade fixa entre a moeda 
nacional e uma moeda estrangeira de referência. 
Nesse caso, existiriam dois e apenas dois privilégios de 
convertibilidade: dinheiro-reservas e base monetária- 
moeda estrangeira.

O Banco Central perderia o controle sobre a base 
monetária, que seria determinada pelos fluxos de balanço 
de pagamentos, mas garantiria a estabilidade do nível de 
preços comprando e vendendo moeda estrangeira a uma 
taxa de câmbio fixa.

No primeiro caso (taxa flexível de câmbio), a 
regra básica de criação e destruição de cruzeiros seria 
definida pela sociedade, que fixaria os limites do 
poder discricionário concedido ao Banco Central na 
administração da moeda nacional, bem como sua 
autonomia em relação aos três poderes da república. 
No segundo caso (taxa fixa de câmbio), a regra básica 
de criação e destruição de cruzeiros estaria dada pela 
obrigação de convertibilidade à vista pelo Banco Central 
ao público, a uma paridade nominal fixa, de moeda 
nacional na moeda estrangeira de referência.

Em qualquer dos dois casos, o público usuário da 
moeda nacional teria sempre 
a confiança de que o poder de 
compra dessa moeda em termos 
de bens e serviços em geral 
seria mantido razoavelmente 
constante ao longo do tempo. 
No entanto, não se deve esquecer 
que uma taxa fixa de câmbio 

deixa a economia à mercê das flutuações monetárias e 
financeiras internacionais, ao passo que uma taxa flexível 
“isola” a economia dessas flutuações externas, exigindo, 
em contrapartida, maior responsabilidade monetária do 
Banco Central.

A cassação dos atuais privilégios de convertibilidade 
levará o sistema bancário a adaptar suas atividades de 
gestão de portfolio para atuar dentro do novo quadro 
de restrições legais. Isso provavelmente acarretará forte 
redução de liquidez dos ativos financeiros que compõem 
o portfolio do setor privado. Garantido o controle da 
oferta de moeda no país, o sistema bancário poderá passar 
por uma radical desregulamentação, suprimindo todas 
as restrições legais sobre composição de carteiras, tipos 
e prazos de instrumentos de crédito, não pagamento de 
juros sobre depósitos, etc.

Os privilégios de convertibilidade 
dos ativos financeiros cresceram e 
o Banco Central perdeu o controle 

da moeda
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4. O problema fiscal: estoques e fluxos
Até aqui, o problema da inflação crônica foi analisado 

apenas do ponto de vista do regime monetário brasileiro. 
É claro, no entanto, que na raiz do processo inflacionário 
está a questão fiscal. As mudanças feitas no sistema 
monetário ao longo do tempo — as adaptações que 
foram gradualmente descaracterizando-o — resultaram 
sobretudo de causas fiscais e especialmente da necessidade 
de financiar déficits crônicos do setor público.

Existe hoje uma importante discussão centrada no 
seguinte problema: uma reforma monetária nos moldes 
apresentados acima é ou não suficiente para garantir 
estabilidade de preços? Dito de outro modo: uma reforma 
fiscal que equilibre os orçamentos governamentais em 
caráter permanente é ou não uma pré-condição para a 
reforma monetária e a estabilização?.

Teoricamente, a análise feita até aqui não impõe 
qualquer pré-condição fiscal para a estabilidade de preços. 
Se for possível eliminar os privilégios de convertibilidade, 
mantendo apenas aqueles que forem inerentes ao regime 
cambial adotado, é possível estabilizar os preços, após 
uma fase de transição que poderá ser mais ou menos 
dilatada, dependendo de condições específicas. Esse 
parece ser o argumento implícito nas propostas de 
criação de um Banco Central clássico e independente no 
Brasil. Se o Banco Central estabilizar a moeda e cortar 
o cordão umbilical que o une ao governo, o déficit fiscal 
terá como limite a capacidade de financiamento público 
interno e externo, a qual poderá ser tão restrita que leve 
forçosamente à reforma fiscal.

É preciso reconhecer, contudo, que o argumento é 
apenas teórico e não leva em conta o contexto político-
institucional em que uma estabilização ocorre. Dado 
o fato de que o processo de inflação crônica debilitou 
grande parte das instituições do país, a tentativa isolada 
de reconstrução de apenas uma delas (o Banco Central 
independente), apoiada numa reforma monetária, poderá 
não garantir a autonomia suficiente e a persistência 
necessária para resistir às pressões políticas inerentes ao 
processo de estabilização.

Por isso, a reforma fiscal terá que preceder ou pelo 
menos ser simultânea à reforma monetária. Quer 
dizer: o fim da inflação crônica envolverá um processo 
de reconstrução institucional global, centrada na 
implantação de um novo regime fiscal e de um verdadeiro 
regime monetário.

A reforma fiscal, do ponto de vista macroeconômico, 
envolve não apenas o problema de equilibrar os fluxos 
de receita e despesa do governo, mas também um 
problema de estoques associado às dívidas explícitas e 

ocultas do setor público, que representam direitos sobre 
renda futura que a sociedade é incapaz de produzir e/
ou transferir ao governo. Uma reforma fiscal que zere 
o déficit corrente do setor público é insuficiente para 
permitir ao governo honrar o total dos direitos sobre 
renda futura herdadas do passado.

QUADRO 2 
DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO(*)

(US$ bilhões)

Governo Federal e Banco Central 45.2

Dívida mobiliária com público 35.1
Base monetária 4.0
Dívida bancária líquida (7.1)
Dívida externa líquida 44.5
Aviso MF-30 (25.2)
Outros itens (6.1)

Governos Estaduais e Municipais 32.0

Dívida mobiliária com público 10.8
Dívida bancária líquida 13.3
Aviso MF-30 4.3
Dívida externa 4.3
Outros itens (0.7)

Empresas estatais 69.4

Dívida bancária 16.4
Aviso MF-30 20.9
Dívida externa 30.6
Outros itens 1.5

Dívida liquida do setor público 146.6

(*) Saldos em setembro de 1992.  Fonte: Banco Central do Brasil

Por exemplo: entre 1990 e 1992 o governo federal 
logrou reduzir fortemente o déficit corrente do setor 
público, inicialmente através de um confisco parcial de 
dívida pública interna e, depois, através da “repressão 
fiscal’ (arrocho salarial do funcionalismo e dos benefícios 
da previdência social’ e programas de saúde acumulação 
de atrasados junto a fornecedores postergação de 
investimentos).

Como os orçamentos públicos no Brasil são peças 
puramente formais, a repressão fiscal é exercida pelo 
controle de caixa, consagrado na regra “só gasta o que 
entra de receita”, O confisco de dívida é um expediente 
não replicável, enquanto a repressão fiscal tem apenas 
efeitos temporários. Tanto um quanto outro são 
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incapazes de gerar a confiança dos agentes econômicos 
de que o problema fiscal esteja resolvido.

De fato, o conceito relevante de déficit público 
crônico é o acumulado no tempo. A situação fiscal 
corrente só é importante na medida em que sinaliza um 
curso futuro sustentável. Dito de outra maneira: em 
qualquer momento do tempo, os agentes econômicos 
avaliam a diferença entre o valor presente do fluxo de 
despesa e de receita futura do setor público para formar 
suas expectativas correntes quanto ao valor da dívida 
pública e à taxa de inflação. Este conceito é ilustrado 
pela seguinte igualdade:

VP GASTOS - VP RECEITAS = VP DÍVIDA 
PÚBLICA + VP IMPOSTO INFLACIONÁRIO

em que VP é o valor presente, descontado a uma taxa de 
juros relevante, dos fluxos futuros esperados (digamos, 
nos próximos 10 anos) de gastos, receitas, dívida e 
imposto inflacionário. Uma avaliação das tendências 
recentes de receita e despesa dos governos (federal, 
estaduais e municipais) revela que o déficit público 
potencial ou virtual está por volta de 8 a 10% do PIB.

Um exemplo concreto deixa claro o problema: em 
anos passados, o governo resolveu conceder um subsídio 
aos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, 
através de uma sub-correção monetária das prestações, 
informando aos agentes financeiros que o Tesouro 
Nacional se responsabilizaria pelo saldo devedor no 
final do contrato. Esse subsídio não produziria qualquer 
déficit corrente, mas criou um direito das instituições 
financeiras sobre receita governamental futura, quando 
a dívida começasse a vencer e, portanto, aumentou o 
déficit futuro. Os agentes econômicos incorporam tal 
informação em suas previsões de inflação e endividamento 
do governo.

De maneira análoga, suponha-se que o Congresso 
Nacional resolva aumentar os benefícios da seguridade 
social à população. A nova lei criará direitos dos cidadãos 
beneficiados sobre o fluxo de receita do setor público 
por pelo menos uma geração, embora seus efeitos 
orçamentários a curto prazo possam ser negligíveis. Essa 
nova “dívida” do governo será incorporada pelos agentes 
econômicos na equação acima descrita, para efeito de 
sua avaliação sobre o futuro da inflação.

O conceito de divida líquida do setor público, medido 
pelo Banco Central (Quadro 2), da ordem de 37% do 
PIB, representa apenas um sub-conjunto de dívidas 
explícitas, que tem cotação de mercado. A ele devem ser 
adicionadas as dívidas ocultas do setor público, que são 
direitos acumulados por diferentes segmentos do setor 

privado através dos chamados “fundos sociais”. Do total 
estimado de 20% do PIB no Quadro 3, a maior parte se 
refere ao sistema de seguridade do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), para o qual uma estimativa 
mínima foi usada. Estimativas baseadas no total dos 
direitos legais concedidos pelo Congresso Nacional 
à população contra o sistema de previdência social, 
particularmente após a Constituição de 1988, atingem 
níveis absurdos.

Mesmo admitindo-se as estimativas conservadoras 
acima, chega-se a uma dívida total do setor público 
da ordem de US$226 bilhões (57% do PIB e 2,3 
vezes a carga tributária bruta anual). Embora essa 
porcentagem não seja anormalmente elevada em termos 
internacionais, algumas características do sistema fiscal 
brasileiro agravam os déficits crônicos do setor público. 
Dois pontos merecem destaque.

Em primeiro lugar, não parece ser possível aumentar 
a carga tributária convencional no país, não apenas 
pela desorganização do governo, mas principalmente 
pela resistência do setor privado em pagar impostos. 
Essa resistência pode refletir um comportamento 
racional e maximizador dos contribuintes, se eles 
avaliam os benefícios sociais marginais dos programas 
governamentais (aumentos de despesa pública) abaixo 
de seu custo social marginal de produção (aumentos de 
carga tributária). Nessas condições, é preferível evadir 
impostos e aumentar o consumo de bens fornecidos 
pelo governo.

Inerente a esse argumento, existe um problema básico 
de eficiência do governo, que tem duas dimensões. De 
um lado, quais programas socialmente desejáveis são 
providos pelo governo vis à vis seu provimento pelo 
setor privado ou relativamente aos custos de programas 
semelhantes no resto do mundo?

A dificuldade de aumentar a carga tributária ainda 
se agrava por efeitos redistributivos setoriais e regionais 
dos impostos e despesas do governo, na medida em 
que aqueles que pagam impostos não são os mesmos 
que, direta ou indiretamente, auferem os benefícios 
da despesa pública. Este é um aspecto central da crise 
federativa no Brasil: os estados e municípios que, pelo 
seu nível de renda e/ou melhor administração tributária, 
coletam uma parcela significativa dos impostos federais 
estão cada vez menos dispostos a aceitar as maciças 
transferências federais aos demais estados e municípios 
da federação, que pouco ou nada contribuem.

Da mesma maneira, os trabalhadores percebem as 
contribuições sociais (INSS, FGTS e afins) não como 
um processo de capitalização para a fruição de benefícios 
futuros, mas como um imposto sem retorno compatível. 
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Coerentemente com isso, pelo 
menos a metade da força de trabalho 
não contribui para o sistema de 
previdência oficial, trabalhando 
no chamado setor “informal”. 
Finalmente, os setores empresariais 
que, pela sua exposição pública e/ou 
facilidade de fiscalização, tem que 
pagar impostos, terminam sendo 
penalizados e sentem-se lesados pelos 
segmentos “informais”, que sonegam 
consistentemente.

Uma segunda característica 
marcante do nosso sistema fiscal 
(inexistente em outros países) é a 
rigidez legal da despesa pública, 
através das chamadas vinculações 
orçamentárias, que são estimadas em 
cerca de 90% da receita tributária 
federal: transferências constitucionais 
a estados e municípios, seguridade 
social, educação, saúde, fundos 
regionais, salários e encargos 
(estabilidade no emprego, pensões) e 
assim por diante.

QUADRO 3 
DÍVIDAS “OCULTAS” DO SETOR PÚBLICO (*) 

(US$ bilhões)

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 40.0
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 15.0
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) 20.0
PIS / PASEP 4.0

TOTAL 79.0

(*) Estimativas de várias fontes e de P.R. Castro e P. Brito, “Programa de 
Estabilização com Crescimento”, Rio de Janeiro, 1991 (documento preliminar).

As vinculações representam um direito preferencial 
sobre a receita, numa situação de racionamento de 
recursos, déficits crônicos e dívidas (explícitas e ocu1tas) 
pendentes. Se, de um lado, as vinculações destinam-se 
a dar alguma proteção legal e política à despesas tidas 
como prioritárias, de outro elas impedem qualquer 
ajuste nos fluxos orçamentários pelo governo.

Com uma vinculação da ordem de 90% da receita, o 
argumento vale na margem: um aumento de arrecadação 
de $10 redundará necessariamente num aumento de 
despesa de $9. Um bom exemplo é o recém-criado 
Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras 
(IPMF). Na origem, ele destinava-se a constituir um 
fundo fiscal para resgate de dívida pública; na sua 

forma final, 38% da receita do imposto está vinculada a 
programas sociais além das vinculações usuais.

O regime fiscal brasileiro leva portanto o governo 
a empurrar o déficit, em cada período, até o limite de 
sua capacidade de financiamento, dada pelo imposto 
inflacionário e pelo endividamento. Quando, por 
alguma razão, contrai-se abruptamente a capacidade 
de financiamento, seja porque uma hiperinflação é 
iminente, seja porque o setor privado se recusa a manter 
o estoque de dívida pública, um ajuste de emergência 
é realizado por três vias diferentes e não mutuamente 
excludentes: “derrama tributária”, repressão de despesas 
e confiscos de dívida.

A “derrama”, cada vez mais limitada, tem que 
recorrer a formas exóticas de impostos (em cascata, 
sobre transações bancárias, sobre operações financeiras), 
que pelo seu potencial distorcivo não são sustentáveis a 
longo prazo. A repressão de despesas atinge as categorias 
de despesa que despertam menos resistência política a 
curto prazo (salários, programas sociais, fornecedores do 
governo), não sendo também sustentáveis. Os confiscos 
de dívida, sob várias modalidades, representam um 
capital levy ou uma tributação de uma vez por todas 
sobre o passivo do setor público, com efeitos apenas 
temporários.

Existe uma inconsistência no setor público brasileiro, 
expressa nos déficits crônicos, que toma a ação fiscal do 
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governo imprevisível. Um dos efeitos mais claros dessa 
imprevisibilidade é a taxa real de juros exorbitante que 
vem sendo mantida na economia (com exceções pontuais 
por ocasião dos confiscos de dívida) há pelo menos dez 
anos. A impossibilidade de prever a ação fiscal futura 
do governo implica num prêmio de risco elevado e no 
encurtamento progressivo de seus títulos de dívida.

Para complicar ainda mais o problema, existe um 
estoque de dividas cruzadas dentro do setor público, 
que vem crescendo ano a ano de forma descontrolada. 
Em grande parte, são dívidas dos estados e municípios 
e suas empresas com o governo federal, estimadas em 
tomo de US$50 bilhões. As tentativas de consolidação 
e reescalonamento dessas dívidas têm fracassado pela 
ausência de mecanismos políticos e legais que permitam 
ao credor garantir o cumprimento do serviço de dívida 
pelos devedores. Tais dividas são dos mais variados tipos, 
o que dificulta sua consolidação.

A União é credora dos outros segmentos do setor 
público por avais sobre dividas externas não pagas. 
Alguns estados e municípios não recolhem contribuições 
à previdência social (INSS), nem pagam suas dívidas 
junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Algumas estatais, por outro lado, não recolhem 
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) aos 
estados onde operam. As transferências dentro do setor 
elétrico, por equalização tarifária, não são feitas. Vários 
bancos federais e estaduais estão inadimplentes com o 

Banco Central. A confusão financeira e absoluta falta de 
transparência dentro do setor público brasileiro criam 
um ambiente propício à irresponsabilidade, à corrupção 
e ao desperdício de recursos.

Esse regime de irresponsabilidade fiscal e financeira 
tem produzido uma acumulação descontrolada de 
dívidas de todos os tipos, expressas em títulos mantidos 
pelo setor privado ou sob formas mais sutis e ocultas 
da concessão de direitos legais sobre rendas futuras que 
não podem ser honrados. De modo geral, os políticos 
brasileiros avaliam favoravelmente o trade-off entre 
benefícios políticos atuais da concessão desses direitos e 
a punição política futura pelo seu não cumprimento, o 
que os leva à continua expansão desses direitos.

Parece claro, portanto, que não haverá reforma fiscal 
capaz de gerar superávits a nível e por tempo suficiente 
para honrar as dívidas construídas no passado. Em 
situações em que existem mercados secundários onde 
instrumentos de dívida pública são transacionados, o 
deságio sobre seu valor de face dá uma indicação do que 
os agentes econômicos consideram o valor resgatável da 
dívida.

Esse é o caso da dívida bancária externa e de algumas 
das chamadas “moedas podres” aceitas no programa de 
privatização de empresas estatais.

Nesses casos, uma solução relativamente simples 
é possível, tomando como base de negociação o valor 
de mercado das dívidas. No caso dos fundos sociais e 
das dividas intra-governamentais, contudo, não existem 
instrumentos de crédito nem mercados secundários. Essas 
dívidas precisam ser reduzidas a um nível sustentável a 
longo prazo.

Uma possível solução, proposta por vários autores, 
consiste na securitização de todas as dívidas explícitas 
e ocultas do setor público, através da emissão pelo 
governo federal de títulos aos seus credores, pelo valor 
de face da dívida. Esses títulos dariam o direito a seus 
detentores de comprar, numa base competitiva, ações 
das empresas estatais, colocadas à venda num programa 
radical de privatização que transfira ao setor privado e 
aos fundos sociais todo o atual patrimônio acionário 
federal. Esta seria uma forma de reduzir o valor total das 
dívidas públicas, via mercado de capitais, ao valor do 
patrimônio do governo.

No caso das dívidas dos estados e municípios com 
o governo federal, uma solução criativa é a que propõe 
que a União entregue títulos aos estados e municípios 
no valor presente do fluxo futuro de transferências 
tributárias constitucionais (fundos de participação). 
Com esses títulos, os estados e municípios poderiam 
saldar suas dividas com a União. Segundo estimativas 
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preliminares, tal solução representa um encontro de 
contas quase perfeito entre dívidas passadas e direitos 
sobre renda futura dentro do setor público, abrindo 
caminho para uma reforma fiscal apoiada num conceito 
novo de federalismo e responsabilidade em todos os 
níveis de governo.

Propostas como as oferecidas acima são mais pendentes 
e eficazes do que as diversas sugestões de moratória 
unilateral da dívida mobiliária federal ou “alongamento” 
do perfil temporal desse componente de dívida (cerca 
de 15% da dívida total) que circulam há mais de dez 
anos entre nós. Á luz do que foi visto anteriormente, 
fica claro que tal moratória 
e/ou confisco cobrindo uma 
pequena proporção da dívida 
total, não só não representaria 
uma solução do problema fiscal 
crônico, como poderia induzir 
uma hiperinflação imediata e à desorganização radical 
da economia. A exemplo dos planos “heterodoxos” de 
estabilização aplicados desde 1986 e especialmente do 
Plano Collor 1, propostas desse tipo derivam de uma 
análise superficial, guiando-se mais pela aparência do 
que pela essência do problema fiscal brasileiro.

Para concluir. A convivência prolongada com a 
inflação crônica está destruindo os regimes monetário 
e fiscal no Brasil. A gradual extensão do privilégio de 
convertibilidade a uma grande variedade de ativos 
financeiros tornou a expansão da base monetária 

um processo endógeno, retirou do Banco Central a 
capacidade de fazer política monetária e acabou privando 
a economia de qualquer âncora nominal. Qualquer 
esforço sério de estabilização monetária no Brasil exigirá 
a cassação desses privilégios de convertibilidade com a 
definição clara e inflexível das regras e da responsabilidade 
pela criação e destruição da moeda nacional.

A análise do contexto institucional brasileiro e das 
pressões políticas que são inerentes ao processo de 
estabilização indicam que o sucesso da reforma monetária 
proposta está condicionado à implementação de uma 
reforma fiscal que equilibre os orçamentos do governo 

em caráter permanente. A 
reforma fiscal terá que preceder 
ou pelo menos ser simultânea 
à reforma monetária. O fim 
da inflação crônica jamais será 
obtido através de um passe de 

mágica monetária. A moeda estável será o coroamento 
de um processo de reconstrução institucional global.

Precisamos de um novo regime fiscal e de um 
regime monetário coerente. O que pode estimular a 
criação de um novo e mais disciplinado regime fiscal 
será abolir a restrição legal sobre contratos em moeda 
estrangeira, o que induzirá de forma concreta a cassação 
dos privilégios de convertibilidade oriundos do Banco 
Central. Isso também dará à economia uma nova opção 
de convertibilidade baseada nas realidades do mercado.

Contratos em moeda estrangeira 
levariam à cassação dos privilégios 

de convertibilidade

5. Política monetária e dívidas ocultas
Francisco Gros

A extensão do privilégio de convertibilidade entre 
dinheiro e reservas bancárias a uma gama cada vez 
mais ampla de ativos financeiros na economia brasileira 
tem gerado inflação e reduzido a capacidade do Banco 
Central de fazer política monetária no Brasil. Cabe 
reconhecer que isso tem ocorrido, pelas razões expostas 
no artigo de Celso Martone, e com a criação de uma 
ampla gama de “quase-moedas” alternativas e indexadas, 
que representam mais de 90% do estoque monetário 
existente. Portanto, tentar fazer política monetária 
em cima dos conceitos tradicionais de moeda não 
tem nenhum significado relevante no Brasil de hoje. 
Os movimentos na base monetária ou em M1 já não 

influenciam o nível da taxa de juros, o nível de preços, 
ou a liquidez global da economia.

Cabem dois comentários adicionais sobre o tema. O 
primeiro, no sentido de lembrar que, embora o processo 
tenha sido levado a extremos no Brasil, não se trata de 
fenômeno meramente brasileiro. Com o desenvolvimento 
de tecnologias de informática e de comunicações, a 
criação de quase-moedas é um fenômeno universal. 
Quando combinado com a crescente globalização dos 
fluxos financeiros, tem tido como conseqüência uma 
razoável redução do poder dos bancos centrais de utilizar 
os instrumentos tradicionais de política monetária.

Franciso Gros foi presidente do Banco Central (1987 e 1991-92) e é membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial.
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A segunda consideração a ser feita é que, apesar de 
enfraquecida como instrumento de política econômica, 
a política monetária continua tendo um papel relevante, 
até mesmo nas condições brasileiras. Ao comentar o 
período em que exerci a Presidência do Banco Central, 
de meados de 91 ao final de 92, o professor Martone 
comenta que o Banco Central tentou conduzir uma 
política monetária ativa para reduzir a taxa de inflação, 
esforço esse que não teria sido bem sucedido, na medida 
em que as taxas médias da inflação permanecem elevadas. 
É importante esclarecer esse episódio, para que não 
cheguemos a conclusões equivocadas quanto às lições a 
serem extraídas dele.

O Banco Central tentou conduzir uma política 
monetária ativa nesse período, mas não apenas como 
forma de reduzir os níveis de inflação. O objetivo 
principal era viabilizar a devolução dos cruzados novos 
bloqueados - a partir de agosto de 1991 - e recompor 
concomitantemente nossas reservas internacionais - a 
partir de novembro de 1991 -, sem que houvesse uma 
absoluta explosão da taxa inflacionária em consequência 
da injeção, durante cerca de dez meses seguidos, de 
US$3,5 bilhões mensais, ou seja, quase 1% do PIB, em 
recursos líquidos na economia brasileira.

Foi para enfrentar esse desafio que o Governo utilizou 
uma política monetária ativa, baseada na fixação de 
uma taxa de juros real e nitidamente positiva, mas 
razoavelmente constante, e não na busca do controle 
de agregados monetários pouco representativos. Essa 
política foi implementada como parte integrante de uma 
amplo programa de Governo, cujo objetivo principal 
era o de reorganizar as contas do Estado e recuperar o 
crédito público.

A lição a ser extraída desse episódio é de que a política 
monetária desempenhou o seu papel. Apesar de enorme 
liquidez despejada sobre a economia brasileira nesse 
período, não houve qualquer aumento significativo dos 
índices de inflação no País. Ao contrário, em setembro 
de 1991, quando o Banco Central começou a atuar de 
forma ativa no mercado, alguns índices inflacionários 
já apontavam para 30%. Em abril de 1992, antes do 
início da crise política do Governo, alguns índices já 
estavam abaixo dos 20%, o que indica que a inflação 
efetivamente caiu nesse período. As altas taxas de 
juros e a conseqüente redução do nível de atividade 
econômica foram o preço a ser pago pelos resultados 
obtidos. Um preço desagradável, por certo, mas bem 
menos desagradável do que um processo de descontrole 
inflacionário.

É evidente que uma política monetária ativa não tem 
como - em nenhum lugar do mundo, e muito menos no 
Brasil - compensar uma política fiscal permissiva. Mas 
isso não deveria nos levar à conclusão de que política 
monetária não funciona no Brasil. Apesar dos pesares, 
pode funcionar, como de fato funcionou em 1991 e 
1992, impedindo a formação de estoques especulativos, 
ajudando a formar expectativas e impedindo um maior 
descontrole inflacionário. Ou seja, apesar das evidentes 
restrições de nossa organização institucional, a política 
monetária tem um papel a desempenhar.

Quanto à angustiante questão das dívidas ocultas 
do setor público, temo que os números sejam ainda 
maiores do que os indicados por Martone. Por um 
lado, o problema não decorre somente da existência de 
um amplo estoque de dívidas ocultas do setor público. 
Existem no Brasil inúmeros orçamentos autônomos que 
tem a capacidade de gerar déficits em bases correntes, 
independentemente do Orçamento Geral da União. 
Uma vez criados, esses déficits são automaticamente 
transferidos ao Tesouro Nacional.

As dívidas não explícitas do setor público, portanto, 
não são só ocultas, como também crescentes. Que 
ninguém tenha dúvida: os rombos de operações como 
as do Lloyd, da Embraer, do BASA, entre tantos outros, 
do Tesouro Nacional, o que não impede que lhes serão 
inexoravelmente debitados.

Além disso, ao enumerar as “dívidas ocultas do setor 
público”, Martone não inclui a que talvez venha a ser a 
maior de todas: os passivos trabalhistas, tanto correntes, 
frutos na maior parte de ações já ajuizadas e julgadas 
em primeira instância (Plano Bresser, Plano Collor, 
etc.), quanto futuros, conseqüência de benefícios 
excessivamente generosos concedidos por fundos de 
pensão estatais, cujo custo será pago em última instância 
pelo Tesouro Nacional.

Os números são assustadores. Só o Banco Central, 
com menos de 6 mil funcionários, tem um passivo 
trabalhista de quase um bilhão de dólares. Qual será o 
passivo do Banco do Brasil (120 mil funcionários), da 
Caixa Econômica Federal (45 mil), da Rede Ferroviária 
(50 mil)? Enfim, de cada um dos quase trezentos órgãos 
estatais existentes no país? Ou seja, os números reais dos 
passivos ocultos do setor público, quando efetivamente 
apurados, certamente serão bem maiores do que os 
inicialmente apontados no artigo.

A saída, portanto, é uma ampla negociação política, 
sem dúvida alguma. Mas não creio que isso seja factível 
no varejo, por meio de uma negociação que reduza cada 
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uma dessas dívidas, de origem e de natureza inteiramente 
diversas, a um nível sustentável a longo prazo. Creio 
que essa negociação deveria ocorrer em tomo de um 
amplo programa de privatização, visto não como uma 
solução técnica, e sim como uma saída política para 
o equacionamento da crise do Estado brasileiro. O 
programa de privatização deveria funcionar como uma 
ampla câmara de compensação, que pudesse compensar 

os enormes passivos do Estado com os seus importantes 
ativos. Uma vez acordadas as bases, a melhor negociação 
será a do mercado, que se encarregará de equilibrar, 
da melhor maneira possível, os dois lados da equação, 
medida de todo necessária para viabilizar qualquer 
tentativa efetiva de promover a estabilização de nossa 
economia.


