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As falências estaduais ameaçam o Plano Real

Dívidas elásticas

Marcos J. Mendes e Norman Gall
O descontrole financeiro de estados e municípios brasileiros está colocando em risco as conquistas do Plano Real de
reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico. Duas
vezes na década passada, no Plano Cruzado (1986-87)
e no Plano Collor (1990-91), a inflação mensal
aproximou-se de zero, mas depois retornou a
níveis próximos da hiperinflação
quando o governo deixou de
fazer os necessários ajustes
na política e estrutura
fiscal. Hoje, outras
pressões fiscais acumulam-se. O esforço federal
para controlar as dívidas e os gastos públicos
é minado pelos déficits
crescentes dos governos
estaduais e municipais.
Uma vez mais o Brasil
defronta-se com a escolha
entre a volta da inflação e a
necessidade de uma política
fiscal coerente e eficaz.
As realizações do Plano Real
foram rápidas e espetaculares. A
inflação mensal despencou de 47%
em junho de 1994, o que significava cerca de 10.000% ao ano, para
taxas negativas (-1%) em Setembro
de 1995. O sucesso de curto prazo do
plano, sob o comando desde 1993 de
Femando Henrique Cardoso, primeiro como
ministro da Fazenda e depois como presidente,
também acelerou a atividade econômica, liderada
por aumentos da produção manufatureira (8,8%) e vendas
no varejo (11,7%) na primeira metade de 1995, comparados
com o mesmo período do ano anterior. O ritmo da expansão
diminuiu desde então, mas o crescimento económico continua a taxas desconhecidas desde os dias de glória do Plano
Cruzado, há uma década. Esse tipo de aceleração é incomum
em períodos de luta contra a inflação, alimentando os sonhos
perenes de um “milagre” como herança especial de nascimento
dos brasileiros, bem como estimulando o menosprezo pelos
custos de acabar com a inflação. Parte dessa aceleração é alimentada pelo financiamento inflacionário das dívidas estaduais e

municipais, que cresceram 40% nos nove
primeiros meses de 1995, consagrando
déficits que incham rapidamente na contramão da estabilização económica, apesar
do grande aumento de tributação no
último ano.
Os problemas financeiros dos
estados e municípios brasileiros, que geram metade de
todo o gasto público, têm
um amplo impacto econômico. Seus déficits tendem a ser
diretamente proporcionais à
sua capacidade de financiálos via aumento da dívida.
Logo, o controle do endividarnento desses governos
torna-se uma peça importante da política fiscal.
Neste ensaio, analisamos
a propensão de estados e
municípios ao sobreendividamento, propondo medidas
que tornariam mais rígidas as
suas restrições orçamentarias,
induzindo-os à prática de uma
política fiscal equilibrada. Em
artigo a parte. sugerimos alterações nos critérios de distribuição do Fundo de Participação
aos municípios, estabelecido pela
Constituição de 1985, para direcionar recursos aos municípios que frente
aos gastos pelos quais são responsáveis,
realinente precisam de complementação financeira às suas
receitas próprias.
Se nào houver mudanças na estrutura e na política. as
dívidas de estados e municípios podem continuar crescendo
até que aconteça uma grande ruptura. No início de 1995, o
Banco Mundial estimou que os estados brasileiros deviam
US5 112 bilhões e tinham deixado de pagar cerca de metade
dessas dívidas que, no final de 1995, aproxiinain se de
US$ 140 bilhões, graças principalmente à capitalização
dos juros não pagos. As dívidas estão altamente concentradas
entre uns poucos tomadores e emprestadores of iciais: os ricos
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estados de São Paulo. Rio de la nó irá, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul são responsáveis por 92% das dívidas estaduais. Os principais credores são instituições financeiras públicas: bancos estaduais (credores de seus donos por empréstimos
ilegais), Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento.Em torno desse núcleo de dívida contratual encontra-se um aumento maior e frequentemente não registrado de
atrasos de pagamento: para fundos de previdência, fornecedores, empreiteiras, reclamações judiciais e dívidas em cadeia
entre companhias estaduais e federais de energia, telecomunicações, água e saneamento. Porém, o sinal mais claro da insolvência dos governos é a proporção da receita comprometida
com os salários dos funcionários. A lei federal limita a folha
de pagamentos em 60% da receita, mas muitos estados excedem esse limite. Os quatro maiores devedores gastam de 75%
a 81% da receita com salários e pensões, que absorvem mais
de 85% da renda em estados menores, alguns dos quais não
pagam seus funcionários há meses. À medida que suas dividas
crescem, com juros não pagos de l 4,2% ao mês, a posição
financeira dos governos estaduais deteriora-se, embora a receita tributária tenha aumentado enormemente no último ano.
Como em outros aspectos da história do Brasil no último
século, São Paulo é um caso especial. Se o estado fosse uma
república independente, em vez de uma unidade da federação brasileira, estaria em terceiro lugar entre as nações latinoamericanas tanto em população (34 milhões) como em
produção total (US$200 bilhões) Com um quinto da
população do Brasil, São Paulo gera 37% de seu PIB, 44% da
receita tributária federal e 56% de todos os depósitos
bancários. O estado foi pioneiro no Brasil da modernização
na saúde pública, educação e infraestrutura. Esses avanços
estão retrocedendo sob o fardo do parasitismo que prejudica sua
capacidade de gerenciar os problemas de escala. O retrocesso
das instituições modernas concentra-se na região metropolitana de São Paulo, a terceira maior aglomeração urbana do
mundo.
A bancarrota de São Paulo é um acontecimento importante
na história do Brasil O novo governador Mário Covas disse
que seus dois antecessores, Orestes Quércia (1987-91) e Luís
Antônio Fleury (1991-95) usaram “tática da terra arrasada” ao
falir o Estado e torná-lo “ingovernável.” Ao assumir o governo
em 1° de laneiro de 1995, Covas descobriu que o Estado tinha
apenas US$ 40 mil em suas contas bancárias para pagar um
folha de salários de US$ 800 milhões dentro de cinco dias As
dividas vencidas com fornecedores e empreiteiras chegavam a
US$4,2 bilhões. Em todo o estado, 3.800 projetos de obras
públicas estavam paralisados por falta de fundos, e apenas
439 deles tinham 80% da obra prontos. O novo secretário da
Fazenda estadual, Yoshiaki Nakano, fez um levantamento
das dívidas e pagamentos em atraso do governo do estado e
suas empresas para com funcionários, pensionistas, bancos,
empreiteiras, fornecedores, litigantes na justiça e o sistema
previdenciário. Ele informou à Assembléia Legislativa que a
dívida total do estado era de US$ 58 bilhões, quantia igual a
cinco vezes a receita tributaria anual de São Paulo, suficiente
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apenas para pagar sua folha inchada de salários e quase igual
à dívida externa do Brasil junto aos bancos privados (US$ 62
bilhões), antes da renegociação do Plano Brady. Nakano disse
“que para tornar a situação mais dramática ainda, a situação
financeira do Estado não é só um problema de divida [...]
praticamente impagável, ainda mais com as taxas de juros
que temos hoje prevalecendo no mercado financeiro”. Por
causa dessas taxas de juros, a dívida aumenta US$ 500 milhões
por mês. No cerne dos problemas financeiros de São Paulo
estão sua divida de US$ 13,5 bilhões para o Banespa, mais
outros US$ 10 bilhões em títulos estaduais que o Banespa,
como agente financeiro do estado tentava no final de 1994
rolar desesperadamente todos os dias nos mercado financeiro local, a uma taxa de até 16% ao mês, portanto acima das
taxas interbancárias convencionais. A dívida contratual de São
Paulo, principalmente para com bancos estaduais, federais e
internacionais do setor público, aumentou de us$ 37 bilhões
para US$ 48 bilhões nos primeiros oito meses de 1995.

A maioria dos governos nacionais pode legal e tecnicamente monetizar suas dívidas e assim transferi-las, inflacinando a
moeda, para o resto da sociedade. Os governos estaduais e
municipais também podem fazer isso se tiverem poder político
para forçar o Banco Central a ceder a suas pressões. No Brasil,
com o Plano Real, criou-se uma nova moeda em julho de 1994
pela quinta vez em oito anos. Desde então, os governos estaduais insolventes, sobrecarregados por folhas de pagamentos
inchadas e juros altíssimos, pressionam o Banco Central e o
Ministério da Fazenda para dar novos empréstimos a fim de
pagar os velhos e para absorver em seu portfólio de ativos os
títulos estaduais pendentes que são rejeitados pelos mercados
financeiros privados. Assim, quase todos os US$ 10 bilhões
de títulos não pagos de São Paulo, sobre os quais não foram
pagos juros, foram trocados por dívida federal a ser paga pelo
Tesouro ou pelo Banco Central, com receitas tributarias federais ou com novos títulos federais. Dos US$ 31,3 bilhões em
papéis estaduais e municipais lançados até março de 1995, US$
25,9 bilhões já tinham sido absorvidos pelo Banco Central em
troca de títulos federais, para permitir que os bancos e governos estaduais continuassem a operar nos mercados financeiros.
Os problemas financeiros dos governos estaduais e municipais
brasileiros não são inéditos no mundo. Pressões para descontroles desse tipo sao perenes na história e acontecem atualmente em muitos países. Porém, os métodos brasileiros de resolver
esses problemas são especialmente auto-destrutivos. Há três
causas para a ineficácia das restrições legais e administrativas
ao endividamento de estados e municípios. A primeira é a fraca disciplina imposta pelo mercado a esse endividamento. No
Brasil não existe um mercado de títulos municipais significativos como nos Estados Unidos, onde os empréstimos não tributáveis dos governos locais atingem atualmente cerca de US$
1,2 trilhoes. Esse enorme estoque de dívida pública, sem o tipo
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de garantia do Banco Central existente no
Brasil, estimula um estudo cuidadoso das
finanças dos governos locais norte-americanos por analistas de mercado e agências
de crédito que exigem informaçoes claras e
oportunas sobre as finanças públicas.
Em segundo lugar essa pressão é menor no
Brasil graças ao mercado cativos para empréstimos governamentais garantidos pelo
Banco Central. Mercados cativos para ativos
públicos, informação imperfeita e seguidas
operações de salvamento para devedores
governamentais em crise financeira estimulam a concessão de crédito a setor público
e o relaxamento da politica fiscal de estados
e municípios. A terceira causa da ineficácia é que as entidades designadas para
o controle legal-administrativo da dívida (Senado Federal e Banco Central) não
têm condições de exercê-lo. Ao Banco
Central falta autonomia politica e ao
Senado falta estímulo político para conter
os impulsos de outros políticos. Na verdade, os senadores aluam amiúde com agentes dos estados devedores, fortalecendo
as noções de politização e elasticidade
infinita da dívida pública, especialmente
durante as campanhas eleitorais. Contudo,
as decisões do Senado constituem o eixo de
controle da capacidade legal dos três níveis de
governo de contratar novas dívidas. A
Constituiçao de 1988 (Art. 52), em um
modelo já adotado na carta de 1967, atribui ao Senado competência privativa para:
“VII - dispor sobre limite globais e condições para as operações de crédito externo
e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Município de suas autarquias e demais entidade controladas
pelo Poder Público Federal”
Com base nesse dispositivo, vigora a Resoluçao nº 11/94
do Senado, estabelecendo diversos limites ao endividamento
de estado e municípios. Sao impostos: limites máximos de
comprometimento da receita corrente com o pagamento
de juros e amortizações, percentuais máximos de rolagem das
dívida já existentes e proibições a determinados tipo de endividamento, como o financiamento d obras por empreiteiras.
Essa Resoluçao atribuí ao Banco Central a função de analisar os pedidos de autorização de endividamento. Estando as
operações pleiteadas de acordo com as regras da Resolução,
podem ser autorizadas sem nova consulta ao Senado.
O Conselho Monetário Nacional deve exercer outro tipo
de controle. A Resolução 2.008/93 limita o percentual de
empréstimos ao selar público na carteira das instituições financeiras. Também nesse caso, é o Banco Central quem controla
as operações.
Esse controle legal-administrativo têm-se mostrado inefi-
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caz, como revela a crise atual.Controles legal-administrativos,
sozinhos, não são suficientes para conter o endividamento
de estados e municípios. É preciso dar condições ao mercado
para que os seus mecanismos automáticos de contenção de
endividamento funcionem plenamente.
A disciplina de mercado é capaz de previnir que alguns
tomadores de crédito sigam uma trajetória insustentável de
endividamento (tomando crédito sem meios ou intenção
de pagá-los). À medida que um tomador endividase em um
volume que dificilmente terá condições de pagar, a primeira
resposta dos emprestadores é elevar a taxa de juros do empréstimo, devido ao aumento do risco da operação. O segundo
passo é a exclusão do mutuário, independente da taxa de juros
que ele se disponha a pagar. Esse comportamento do mercado gera um mecanismo automático de controle da dívida. O
mutuário racional evitará o sobreendividamento para nao ter
que pagar taxas de juros mais altas e para nao ser excluído do
mercado de crédito. Ou seja, a disciplina de mercado consiste
na capacidade do mercado para emitir sinais (via taxa de
juros e exclusão do mercado) aos tomadores de crédito para
BRAUDEL PAPERS 05

que estes busquem políticas financeiras consistentes com uma
situação de solvência.

Para que a disciplina de mercado seja eficaz são necessárias quatro condiçoes: a) inexistência de mercados cativos, aos
quais os emprestadores nao possam negar fundos; b) disponibilidade de informações relevantes sobre as condições financeiras dos tomadores de crédito; c) inexistência de perspectiva
de que algum devedor em dificuldade possa vir a ser socorrido
por operações financeiras de salvamento; d) sensibilidade dos
tomadores de crédito aos sinais de mercado. A seguir detalhase cada um desses pontos, direcionando-os para o caso das
dívidas de estados e municípios.
As aplicações obrigatórias em ativos públicos ampliam a
capacidade de endividamento dos governos. Não existisse a
compulsoriedade da aplicação e os emprestadores poderiam
carrear esses recursos para outros mutuários. Logo, a disciplina fiscal imposta pelo mercado é enfraquecida. A taxa de
juros também é enfraquecida como sinalizadora de mercado.
A demanda firme por títulos públicos eleva seus preços, o que
significa taxas de juros mais baixas.
O Brasil tem uma forte tradição de mercados cativos
para títulos públicos tanto federais quanto estaduais e
municipais, descumprindo portanto, o primeiro quesito
necessário à disciplina de mercado. A nível federal podem-se
citar: as reservas compulsórias de bancos comerciais no BC,
parte delas recolhidas em títulos federais; as aplicações das
disponibilidades de caixa das empresas estatais em papéis
federais através do chamado “extra-mercado” (Decreto Lei
na 1.290/73). Os papéis estaduais e municipais contam
com mercado cativo baseado em percentual mínimo de
aplicação do património de fundos de investimento nesses

ativos.
A Circular Banco Central nº 2.209/92 autoriza que:
(1) nos fundos administrados por instituições financeiras
oficiais federais, os títulos estaduais/municipais possam
ocupar o espaço reservado para titulos do Tesouro e do BC;
(2) nos fundos administrados por bancos estaduais, os títulos
emitidos pelo controlador possam utilizar o espaço reservado
para títulos federais, além de não estarem sujeitos ao limite
máximo de aplicação em papéis estaduais; (3) as instituiçoes
administradoras das dívidas públicas estaduais e municipais
constituam fundos 100% lastreados nesses papéis, para aplicação de sobras de caixa das instituições do setor público estadual
ou municipal.
Os bancos estaduais também representam um mercado cativo
para financiamento de estados e municípios. A Lei 7.492/86
proibe que instituições financeiras financiem seu acionista
controlador. Todavia, os governos locais por muito tempo
desrespeitaram essa lei, obtendo financiamento para projetos
nos seus próprios bancos, independente da viabilidade econômico-financeira da operação.
Informações sobre finanças governamentais nem sempre são
uma questão trivial. Há dificuldades operacionais como, por
exemplo, a definição do que é ou não atividade governamental
(como tratar, por exemplo, fundos de pensão de funcionários
públicos e empresas com participação estatal?). Os planos de
contas podem ser pouco transparentes. E comum, também,
a prática de despesas e endividamento extra-orçamentários.
Existem operações pouco claras como, por exemplo, o uso de
empresas estatais ou fundações como instrumento para tomada de crédito para financiar a administração direta.
No Brasil, as contas de estados e municípios carecem de
transparência. Em primeiro lugar, a Lei 4.320/64, que regula a matéria, preocupa-se fundamentalmente com as questões
contábeis e de auditoria. Não há a preocupação de formular
demonstrativos econômico-financeiros de onde se possam
inferir medidas.

Transferências e justiça: as regiões metropolitanas
Marcos J. Mendes
A grande vantagem do sistema federal é o aproveitamento das diferentes vantagens comparativas dos governo central
e subnacionais na execução das funções públicas. O governo
central deve responsabilizar-se por políticas macroeconómica,
política redistributiva de renda privada, política redistributiva de recursos fiscais pelo fornecimento de bens e serviços
consumidos em nível nacional. Os governos subnacionais
devem responsabilizar-se primordialmente pela oferta de bens
e serviços públicos de consumo local, ainda que estes
produzam benefícios para restante do país.
Transferências incondicionais, tais como Fundo de Participação dos Municípios (FPM), constituem um mecanismo
muito utilizado em todo o mundo para estabelecer um equilíbrio fiscal da federação. O governo federal repassa parte da
arrecadação de seus tributos aos governos estaduais e munici-
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pal de acordo com a demanda efetiva por bens serviços públicos que cada um desses governa não pode suprir com recursos
próprios. Trata-se de um mecanismo de distribuição recursos
fiscais, através do qual tribute cobrados pela União em estados
e município de maior capacidade fiscal são transferida para
governos locais de menor capacidade fiscal.
As regiões metropolitanas de maior crescimento populacional apresentam baixa capacidade tributária, especialmente
nas cidades-dormitório, onde o baixo valor relativo das terras
e imóveis e o fácil acesso ao mercado de trabalho urbano fazem a população local crescer a uma taxa muito superior à
taxa de crescimento economico do município. Essas municipalidade enfrentam uma crescente demanda por serviços públicos (educação, transporte, saneamento, saúde), ao mesmo
tempo em que possuem um potencial limitado para cobrir os
BRAUDEL PAPERS 06

custos desses serviços através da cobrança de taxas aos usuários,
que recebem baixas rendas. Esse desequilíbrio entre demanda
e oferta faz desses municípios candidatos naturais a receber
transferencias.
Ocorre que a divisão dos níveis de governo entre União,
estados e municípios não leva em conta o fenómeno das regiões
metropolitanas, seus bens e serviços comuns e as economias de
escala nelas implícitas, mostrando-se incapaz de fazer frente
aos problemas políticoadministrativos das grandes metrópoles.
Diante disso, cabe a criação de entidades nas regiões metropolitanas que coordenem os investimentos em infraestrutura
urbana, bem como a sua manutenção, visando racionalizar a
aplicação de recursos públicos e atingir economias de escala na
produção de bens e serviços públicos de uso comum.
Tal entidade coordenadora precisa receber recursos em
montante compatível com os elevados custos de investimento em equipamentos urbanos de grande porte que administrará. Uma parcela das transferências de FPM, FPE e ICMS
recebidas pelos municípios metropolitanos deveria formar um
Fundo de Participação das Regiões Metropolitanas (FPRM),
a ser administrado por Conselhos das Regiões Metropolitanas que decidiriam quanto à aplicação em bens e serviços de
uso comum. Para evitar os custos da criação de um aparato
burocrático em torno desses conselhos e da gerência financeira
dos recursos a ele destinados, os procedimentos operacionais
poderiam ficar a cargo do BNDES.
A legislação atual sobre regiões metropolitanas, estabelecida em 1973, além de delimitar apenas nove dessas regiões
(obedecendo critérios aparentemente políticos e de prestígio
regional), não estabelece fonte de recursos pré-definida e segura para financiar as ações dos conselhos metropolitanos. Assim, os investimentos e custeios da infraestrutura urbana de
uso comum e alto custo têm sido feitos com recursos estaduais
e federais, o que implica em vários inconvenientes, como a
perda de autonomia dos municípios das regiões metropolitanas, que passam a depender da vontade política dos governantes de esferas mais altas, ao mesmo tempo em que pressionam
o governo federal para obter transferências negociados. Com o
FPRM, o governo federal obteria alívio financeiro; seu papel
ficaria limitado a dar os avais necessários à obtenção de crédito externo pelas regiões metropolitanas, e um dispositivo legal
poderia abrir a possibilidade de as transferências do FPRM
serem usadas como contragarantias a esses avais.
As transferências incondicionais não devem tentar atuar
contra as forças do mercado, que definem as direções dos
fluxos migratórios, simplesmente porque não sao um instrumento suficientemente forte para fazê-lo. Ao contrário, devem
dar sustentação às forças do mercado, fornecendo recursos
fiscais aos governos que são sobrecarregados pela demanda
excessiva de bens e serviços públicos nos polos de atração de
mão-deobra. A função básica dessas transferências é permitir
o equilíbrio entre of erta e demanda efetiva de bens e serviços
públicos. Usá-las como instrumentos de políticas distributiva,
desenvolvimentista ou de controle de migrações implica em
distorções e resulta em ineficiências e iniquidades tradicionais
de déficit público, tais como as necessidades de financiamento
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do setor público (nominal e operacional) e o resultado primário. O cálculo desses indicadores, para estados e municípios, é
feito pelo impreciso conceito “abaixo da linha”, ou seja, através dá variação do saldo devedor desses governo no sistema
financeiro. Poucos são os estados e municípios que apresentam
execuçôes financeiras de fácil interpretação. A consolidação das
contas da administração direta com a administração indireta é
um exercício árduo e muitas vezes impossível.
Em segundo lugar, há grande disparidade nos níveis de
qualidade técnica das administrações financeiras de estados e
municípios, muitos deles incapazes de manter registros confiáveis de suas dívidas, receitas e despesas. Em terceiro lugar, informações que estão disponíveis e sistematizadas por órgãos como o
Banco Central e o Ministério da Fazenda carecem de divulgação mais ampla, para que possam chegar até o mercado financeiro e a sociedade em geral.
Para a eficácia da disciplina de mercado é necessário que as
instituições emprestadoras não acreditem na possibilidade de
que um mutuário em dificuldade possa vir a ser socorrido em
caso de crise financeira (reescalonamentos, assunção de dívida
pelo governo federal etc). Essa é uma condição tão importante
quão difícil de cumprir.
Em geral, as operações de salvamento são, a posteriori,
bastante atraentes. Uma vez que exista uma situação de
insolvência, uma operação de salvamento evita a propagação da crise no mercado financeiro e o prejuízo dos credores.
Todavia, ela cria um precedente, fazendo os emprestadores
imaginarem que, no futuro, sempre que preciso, os tomadores inadimplentes serão socorridos. Com isso, os emprestadores tornam-se menos seletivos ao conceder empréstimos.
Muitas vezes existe a idéia de que um tomador é “muito
grande para quebrar”, o que leva os emprestadores a manter a
oferta de crédito até que uma operação de salvamento seja
desencadeado.
Com estados e municípios, há dois tipos básicos de
operações de salvamento. A primeira é fiscal: assunção da dívida pela União, com posterior reescalonamento dos pagamentos dos devedores originais ao governo federal. A segunda é
monetária: transferir a conta para o Banco Central, que direta
ou indiretamente monetiza a dívida.
Uma regra de inexistência de socorro financeiro a estados e
municípios seria fundamental para estabelecer a disciplina de
mercado. Nos casos em que tal socorro fosse inevitável, seria
importante que, por um longo período de tempo, as contas do
tomador socorrido ficassem sob controle (até mesmo intervenção) do governo federal, até que se reestabelecesse a normalidade financeira.

No Brasil, as operações de salvamento são comuns.
Durante a década de oitenta, estados e municípios deixaram
de pagar parcela significativa de suas dívidas externas, que
tiveram que ser honradas pela União, garantidora da
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operação. O crédito da União
junto a estados e municípios
acabou sendo refinanciado por
vinte anos pela Lei n° 7.976/89.
Ao final de Fevereiro de 1995,
segundo dados do Banco do
Brasil, que administra a cobrança
do crédito, o saldo dessa dívida
era de US$ 11,6 bilhões.
Mais recentemente, aprovouse a Lei 8.727/93 que refinancia
em vinte anos (prorrogáveis por
mais dez) as dívidas de estados e
municípios junto a entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, inclusive
bancos federais, os principais
financiadores dos governos
subnacionais. Ao final de março de 1995 o saldo devedor era
de US$ 29,5 bilhões, conforme informação do Banco do
Brasil. Essa lei inclui um dispositivo interessante: vinculouse,
em garantia dos contratos, as receitas tributarias e de
transferências dos devedores, que são debitadas imediatamente em caso de inadimplência. Tal condicionante foi estendida
aos débitos da Lei 7. 976/89. Embora essa cláusula “amarre” o
devedor, evitando o risco de nova inadimplência, não há maior
intervenção na gerência financeira dos devedores, o que lhes
permite criar novos débitos impagáveis, forçando nova renegociação no futuro.
Inadimplências de estados e municípios no pagamento de
contribuições previdenciárias e de contribuições ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) também têm sido
renegociadas sucessivamente junto aos órgãos de cobrança
(INSS e Conselho Curador do FGTS). São negociações isoladas com cada devedor, realizadas a nível interno de cada órgao,
sem sanção de lei.
A dívida mobiliária estadual e municipal também tem
sido objeto de operações de salvamento, através das chamadas
“trocas” por títulos do Banco Central. Dada a desconfiança que os títulos de governos locais despertam no mercado,
aproximadamente 70% desse passivo têm sido financiado,
desde o início da década, com compromisso de recompra e
prazo de um dia. Nos momentos em que a perspectiva de
default aumenta, os emprestadores tendem a excluir esses
papéis do mercado: não se dispõem a financiá-los, seja qual
for a taxa de juros.
Para evitar a quebra de estados e municípios, o BC tem
patrocinado operações de salvamento que consistem em
“vender” a termo (sem desembolso financeiro, portanto)
títulos do Banco Central aos estados e municípios. Volumes
correspondentes de títulos estaduais são recolhidos ao Banco
Central. No vencimento da operação os títulos estaduais e
municipais voltam aos seus emissores e os títulos do Banco
Central retornam à autoridade monetária. Enquanto estão de
posse dos papéis do Banco Central, os estados e municípios
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deixam de ser discriminados pelo mercado. Caso não honrem
suas posições devedoras, o Banco Central, emissor do título,
o fará. Ao final de abril de 1995, de uma dívida total de US$
30,3 bilhões, US$ 21,9 bilhões estavam trocados por Letras do
Banco Central (LBC).
Aos estados que recorrem às trocas, nenhuma contrapartida é exigida. Inicialmente exigiamse garantias, resgate de parte
da dívida trocada e liberavam-se títulos do Banco Central em
valor inferior aos títulos estaduais bloqueados. Essas exigências
foram gradativamente abandonadas à medida que a crise da
dívida se agravava e esgotavam-se as garantias disponíveis. Não
há qualquer intervenção na administração financeira dos estados que recorrem à operação de troca.
Os bancos estaduais também já foram objeto de operações
de salvamento. Em 1983, apresentavam saques a descoberto
no Banco do Brasil (que, à época, fazia parte da Autoridade
Monetária) e seguidas empréstimos de redesconto no Banco
Central. Tais débitos foram refinanciados através do Programa
de Apoio Creditício (PAC), a taxas favorecidas, com recursos do depósito compulsório no Banco Central. O PAC foi
ampliado, instituíndo-se o Programa de Recuperação Econômico-Financeira (PROREF), que consistia em um pacote de
empréstimos de consolidação e refinanciamentos de multas.
O PROREF enumerava medidas de ajuste, tais como redução
do quadro de pessoal e recapitalização dos bancos pelos estados controladores. Não enfatizava punições para os bancos que
não cumprissem o programa de ajustamento. Os bancos beneficiados pelos programas nao apresentaram recuperação e continuaram a fazer saques a descoberto de suas reservas bancárias.
A partir de 1987, o Banco Central assumiu a administração de
vários bancos estaduais. No Regime de Administração Especial
Temporária (RABI) o Banco Central fez novos empréstimos
de capitalização aos bancos, promoveu algum ajuste em suas
estruturas operacionais e devolveu o controle aos estados. A
divida dos bancos para com o Banco Central passou para a
responsabilidade do estado controlador e foi refinanciada por
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prazos em torno de dez anos. Posteriormente essa dívida seria
renegociada no ambito da Lei 8.727/93, acima citada.
Ao final de 1994, alguns bancos estaduais voltaram a
apresentar desequilíbrios patrimoniais, com o Banco Central
colocando novamente em prática o RAET. Encontram-se
atualmente sob intervenção os bancos de São Paulo, Rio
de Janeiro, Mato Grosso e Rondônia. Neste ambiente, é
difícil falar de inexistência de operações de salvamento para a
disciplina de mercado.
Um último quesito para a existência da disciplina de
mercado é a sensibilidade do mutuário aos sinais do mercado.
Um tomado de crédito sabe que o crescimento de sua dívida
pode levar a um aumento da taxa de juros e; exclusão do mercado. Levando essa idéia em consideração, ele tenderá a conter
o crescimento do débito em um ponto aquém do endividamento insustentável. Todavia, se houve tomadores insensíveis
à sinalização do mercado de nada adianta os emprestadores
elevarem; taxa de juros. Nesse caso, a disciplina de mercada só
irá se impor através da exclusão do tomado insensível. O sistema financeiro ficaria, então sujeito a crises periódicas, através
da qual esse tomadores seriam expelidos do sistema.
Por que um tomador não seria sensível elevação da taxa
de juros? Dois tipos de tomadores se encaixam nesse perfil: os
governo e os tomadores que não pretendem pagar sua dívidas.
O mutuário que não pretende pagar o que deve não tem por
que se preocupar com taxa de juros: o seu objetivo é captar
o maior volume possível de recursos. Nos sistema federalistas
como o brasileiro, onde há o hábito de transferir para a União
os custos do endividamento de estados e municípios, esse
governos passam a ser também tomadores que não têm
intenção de pagar sua dívida”, o que enfraquece, ainda mais, a
disciplina de mercado
Quanto maior a insensibilidade dos governo locais aos
sinais de mercado, menor a capacidade de disciplina de
mercado para conter, endividamento público: embora a disciplina seja condição necessária (porque reduz a disposição dos
emprestadores de darem crédito a tomadores de risco), ela
pode não ser condigas suficiente (por não reduzir a propensão do governos a se endividar). No Brasil, além de disciplina
de mercado ser fraca, o controle legal-administrativo é pouco
eficaz.
Embora as contas governamentais de muito países sejam
frequentemente confusas e obscuras, há poucos mistérios na
prática sadia das finanças públicas. Soluções para problema
como os dos estados brasileiros são bem conhecidas. Eis alguns
exemplos:

Na Índia, onde as finanças dos governos estaduais podem
ser tão descontroladas quanto no Brasil, os estados estão proibidos de ter seus próprios bancos. Todos fundos estaduais
devem ser depositados no Banco Central. Os governos estaduais têm permissão do Banco Central para ficar descoberto
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dentro de certos limites pelo prazo máximo de cinco dias. Se
esses limites forem desrespeitados, ou os saques não forem
cobertos dentro de cinco dias, as contas estaduais são congeladas. Esse é um dos motivos essenciais de a inflação na Índia ter
sido de 10% em 1993 contra 2.700% no Brasil.
É impossível operar um sistema viável de crédito público em
que os devedores está totalmente protegidos das conseqüências do não pagamento. Em última análise, a sociedade paga
as dívidas mediante a ampla deterioração das instituições e da
infraestrutura pública como estamos assistindo em São Paulo
atualmente.
Em seu estudo das crises fiscais de Nova York e Chicago
desde a década de 1920, a professo Ester Fuchs, da Universidade de Columbia observa que “os problemas fiscais encontra
um lugar proeminente na agenda política somente quando os
bancos ameaçam excluir aí cidades do mercado de títulos”. A
cidade dá Nova York e o estado de São Paulo adrninistram
orçamentas da mesma escala, cerca de US$ 3( bilhões em 1995,
baseados numa produção económica semelhante (US$ 200
bilhões). Tal como em Nova York, as finanças de São Paulo
estiveram instáveis durante décadas antes dá crise fiscal começar. Em Nova York, em 1961-90 e em São Paulo, em 196793, os gastos aumentaram 10%-20% mais rapidamente que
a receita. Em ambos os casos a recusa pelos bancos de rolar a
dívida de curto prazo provocou o colapso fiscal e a intervenção
externa.
As crises fiscais de Nova York e São Paulo foram deflagradas por excessos de uma velha forma de empréstimo de curto
prazo, chamada TANs (tax-aticipation notes) em Nova York
e ARO (antecipação da receita orçamentária) no Brasil. Nova
York tomou empréstimos fraudulentamente, emitindo TANs
com base em receitas fictícias, ano após ano, de propriedades
deterioradas e abandonadas cujos impostos não eram pagos há
muitos anos.
“Foi a história de um município administrado com arrogância, incompetência, irresponsabilidade que praticou um
enorme Ponzi game [mais e mais empréstimos para pagar os
empréstimos vencendo] em papéis municipais para financiar um sempre crescente déficit em seus gastos operacionais
e acalmou as sempre crescentes demandas de sua força de
trabalho organizada prometendo pensoes que seriam financiadas pelas gerações futuras”, escreveu na época o membro
do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial Martin
Mayer. “Quando a bolha explodiu, na primavera [de 1975], a
dívida de curto prazo da cidade chegava a US$ 6 bilhões, quase
a metade do total de todas as dívidas estaduais e municipais de
curto prazo dos Estados Unidos.”
Tanto em Nova York como em São Paulo, a crise fiscal
foi alimentada pela ambição política dos governadores Nelson Rockefeller (1959-73) e Orestes Quércia - que
contornaram as restrições legais para expandir os gastos
públicos a fim de preparar suas candidaturas à presidência. Hugh Carey, o governador de Nova York que teve de
sanear as finanças estaduais e municipais, queixou-se que
“Nelson Rockefeller gastou o dinheiro público como se o povo
tivesse a fortuna dele”. Descendente de uma família pobre de
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imigrantes italianos do interior do estado, Quércia não
herdou fortuna, mas acumulou grande riqueza pessoal. Várias
vezes foi citado na imprensa dizendo: “Quebrei São Paulo, mas
elegi meu sucessor”. Embora tenha negado posteriomente que
tenha dito tal coisa, a essência da afirmação é verdadeira. Em
1990, ao final de seu mandato de quatro anos, Quércia forçou
o Banespa a emprestar ao estado, seu dono, US$ 640 milhões
em ARO, a serem pagos até o final do ano. Ao invés, numa
prática que se repete, os empréstimos foram rolados, a altas
taxas de juros continuamente capitalizados, multiplicando por cinco o estoque desses “adiantamentos
de impostos” até o final de
1994.
Em São Paulo como em
Nova York, a bolha explodiu quando os credores se recusaram a rolar a dívida de curto
prazo. Mesmo com as taxas de juros astronómicas do final de
1994, os grandes bancos privados brasileiros se recusaram a
refinanciar a dívida de US$ 8 bilhões de São Paulo no overnight, levando o Banespa e o governo do estado a recorrer ao
Banco Central, que deu socorro. Mas ele não podia tratar de
um problema desse tamanho sob as restrições de um plano
de estabilização. A misericórdia do Banco Central assumiu a
forma da troca de títulos estaduais sem mercado por papéis
federais que o Banespa poderia vender para levantar dinheiro
e da utilização do Banco do Brasil para tomar emprestado no
mercado overnight para repassar ao Banespa.
Na última semana de 1994, três dias antes da posse do novo
presidente e de Mário Covas no governo estadual e uma semana depois que os mercados internacionais foram abalados pela
desvalorização do peso mexicano, o Banco Central finalmente
assumiu o controle do Banespa naquilo que está se revelando, em termos de ativos perdidos, a maior quebra bancária até
hoje nos anais das finanças mundiais. As perdas ainda estão
crescendo diariamente e aproximam-se dos US$ 20 bilhões,
muito maiores que quebras bancárias mais famosas internacionalmente, como a do Continental Illinois de Chicago, de
US$ 2,5 bilhões em 1982, a do Bank of Credit and Commerce International (BCCI), de US$ 9,5 bilhões em 1991, e do
Crédit Lyonnais, o maior banco fora do Japão, de propriedade
do governo francês, que está cobrindo cerca de US$ 13 bilhões em perdas descobertos em Fevereiro de 1995. Enquanto
que o Continental Illinois foi assumido pelo Bank of America,
O BCCI foi liquidado e o Crédit Lyonnais é mantido aberto
com as garantias do governo francês e promessas de privatização, o Banespa continua no limbo, sob intervenção do Banco
Central. Ainda não está decidida a questão de quem irá absorver seus prejuízos e como serão partilhados.

feraram os atos de misericórdia para salvar outros governos
estaduais. Sob intensa pressão política, o Ministério da Fazenda mandou o Banco da Brasil e a Caixa Econômica Federal
realizarem operações ARO, fazendo empréstimos de emergência ao estado num ritmo cinco vezes maior que o de 1994.
Estimulados pelas garantias federais implícitas, os bancos
privados emprestaram em 1995 três quartos dos US$ 3
bilhões injetados em governos estaduais em dificuldades, a
taxas reais anuais de juros de 34% a 60%. O governo de Mato
Grosso, que já devia US$ 1,5
bilhões para o governo
federal e deixara de pagar
US$ 137 milhões em títulos
estaduais, além de ter toda
a sua receita mal cobrindo
sua folha de pagamentos e o banco estadual sob
intervenção do Banco Central, conseguiu arranjar oito novos
empréstimos ARO em três meses, a maioria de bancos
privados, totalizando US$ 143 milhões para tapar um rombo
de US$ 152 milhões em suas contas. Apesar dessa injeção de
dinheiro, os funcionários estaduais não recebem há dois meses
e o secretário da Fazenda, Carlos Almeida, diz que “não há
maneira de pagar as novas AROs. “Nesses casos, não há milagre. Não temos máquina de imprimir dinheiro.” Em novembro, a Caixa Econômica Federal recebeu ordens para colocar
US$ 660 milhões em um fundo de US$ 2,1 bilhões a fim
de proporcionar mais AROs aos governos estaduais. Como
em outras operações de salvamento anteriores, o dinheiro viria de fundos de poupança forçada administrados pela CEF,
rotineiramente utilizado para finalidades outras que não as
que levaram à sua criação. Sérgio Cutolo, presidente da Caixa,
concordou em conceder os empréstimos, apesar do óbvio risco
de crédito, mas levando em conta os altos juros já fixados pelos
bancos privados sobre outras AROs, lamentou as taxas abaixo
do mercado que a Caixa teria de cobrar: Anão sou contra a
participação da CEF, a operação nos interessa. O que estamos
negociando é um retorno melhor para a Caixa”.
As pressões políticas sobre o governo federal para salvar
os estados falidos geram uma erosão contínua do equilíbrio
fiscal necessário para sustentar a estabilização económica. Mas
ainda mais ameaçadora é a erosão moral sofrida pelos políticos
e economistas reformistas que conduziram o sucesso inicial do
Plano Real, mas que, tal como seus predecessores nos esforços
anteriores de estabilização, são pressionados a adotar políticas
auto-destrutivas contra as quais fizeram juramentos solenes de
“nunca mais” há apenas dezoito meses. “As AROs são como
areia movediça”, confessou Pedro Perente, secretário executivo do Ministério da Fazenda que dirige o novo salvamento.
“Quanto mais você luta, mais afunda.” A idéia agora é de uma
última rodada de AROs para acabar com todas as AROs, com
os humilhado governos estaduais, tais como alcoólatra arrependidos, prometendo nunca mais apelas para esse tipo de
empréstimo.
É difícil dizer neste momento se aí autoridades federais estão
falando realmente a sério. Os déficits de todos os setores públi-

Banespa:
a maior quebra de banco na
história mundial de finanças

Desde que o Banco Central interveio no Banespa, proli-
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cos são acomodados por pactos inflacionários Em momentos de dificuldade,
desaparece a vontade política para interromper esse
processo. Infelizmente, o Brasil não tem
nada equivalente ao
Capítulo IX da Lei de
Falências dos Estados
Unidos, que cobre a
insolvência de órgãos
e empresas públicos.
A cidade dá Nova York
começou a emergir da
crise em 1975 somente
depois que autoridades eleitas funcionários
municipais e credores concordaram em
reduzir as obrigações
municipais e com a
compra de US$ 2,5
bilhões em títulos da
cidade pelos fundos
de pensão. A alternativa a essas concessões era a nomeação
por um tribunal de
falência de urr curador para dirigir os
negócios da cidade
com poderes para
suspender
pagamentos dá dívidas
e ordenar cortes
drásticos em cargos
públicos e pensões.
A falência é uma
experiência dolorosa e vergonhosa e, para uma cidade, significa a perda de autonomia”, escreveu Mayer então, “mas não é o
fim do mundo”. A falência, pública ou privada, é uma oportunidade para se reorganizar sob a disciplina de uma autoridade
externa, ao mesmo tempo em que se detém a acumulação de
obrigações que não podem ser cumpridas.
O artigo 34 da Constituição de 1988 prevê a intervenção
federal nos governos estaduais para “(V) reorganizar as finanças
de uma unidade da Federação que (a) suspender o pagamento
da divida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo
motivo de força maior” e para “(VII) assegurar a observância
dos seguintes princípios constitucionais: [...] (d) prestação de
contas da administração pública, direta e indireta”. As constituições de muitos países estabelecem poderes de intervenção
federal; no Brasil, jamais foram usados para pôr em ordem as
finanças estaduais. Ademais, esses poderes seriam inúteis sem a
capacidade institucional para controlar as finanças públicas em
base permanente. As experiências de Nova York e de muitas ou-
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tras jurisdições democráticas mostram que
as contas governamentais são muito
grandes e complexas, sujeitas
a tantos truques de disfarce
e manipulação que até
mesmo uma população instruída e uma
imprensa
alerta
não
conseguem
detectar a corrupção
e a má administração
em larga escala antes
que a sociedade tenha
sofrido um grande dano.
Muitas
comunidades
democráticas
reagiram
criando órgãos independentes especializados em
examinar finanças públicas. No
papel, o Brasil possui tal instituição:
cerca de trinta Tribunais de Contas,
ligados aos legislativos federal e estaduais, tal como o General Accounting Office
está ligado ao Congresso norteamericano.
Porém, os Tribunais de Contas são usados
pelos líderes políticos como uma recompensa final remuneradora e segura para seus
velhos partidários; nas palavras de Getúlio
Vargas, “o lugar onde se arquivam osamigos”. Sem independência política, esses
órgãos mais escondem do que denunciam
o mau comportamento administrativo. O
Instituto Fernand Braudel de Economia
Mundial encomendou um estudo sobre o
Tribunal de Contas de São Paulo, que tem
um orçamento de US$ 64 milhões, escritórios em dez cidades e 1.605 funcionários
que analisam as contas de 32 órgãos do
governo com 102 diferentes orçamentas, 44 autarquias, 24
empresas estatais e 624 municípios. O estudo observa: “Os
contratos, envolvendo dinheiro público, ao se arrastarem por
anos e anos no Tribunal, chegavam à Assembléia já na forma de
‘cadáveres administrativos’. Para se ter uma idéia da situação,
no período de março de 1991 a março de 1994, apenas um
dos contratos julgados irregulares pelo Tribunal que chegaram
à Assembléia poderia ser sustado ainda em fase de execução”. A
principal tarefa da reforma dos órgaos que examinam as contas
do governo é garantir sua independência política e capacidade
de resposta às demandas por informação do público em geral.

Nas economias modernas, será sempre difícil analisar as contas
públicas. Porém, governos de tamanho e complexidade maioBRAUDEL PAPERS 11

O que vai surgir deste fracasso?
res que São Paulo introduziram métodos para reduzir a impunidade e tornar a
responsabilidade
mais
eficaz. Em 1994, a Nova
Zelandia aprovou uma
Lei de Responsabilidade
Fiscal que exige que o
governo: (1) siga princípios
de gestão fiscal responsável
reduzindo a dívida a níveis
prudentes,
consistentes
com as receitas tributarias
previsíveis; (2) publique
uma declaração de intenções fiscais para os próximos três anos e divulgue
uma estratégia de longo
prazo antes de apresentar o
orçamento anual; (3) adore
a GAAP (Prática Contábil
Geralmente Aceita) em
todos os relatórios fiscais.
Na Grã-Bretanha, as
contas dos governos locais
são examinadas por juizes e órgaos locais desde o século XVII. Em 1982, criou-se
uma Comissão de Auditoria independente para examinar as
contas locais, principalmente através da contratação de auditores de fora, e para examinar toda a administração das autoridades locais. Em 1 99O, o papel da Comissão de Auditoria foi
ampliado para avaliar o Serviço de Saúde Nacional. Embora a
quantidade de fraudes detectada nos últimos três anos tenha
sido pequena (US$ 18 milhões), o suficiente para comprar um
exemplar de jornal diário para cada contribuinte, a Comissão
de Auditoria conseguiu disciplinar as autoridades locais no
sentido de desenvolver procedimentos cortábeis transparentes
e padrões de desempenho que são compáraveis a orgãos similares em outras comunidades.
Em 1932, pouco depois que a cidade de Nova York deixou
de honrar seus títulos durante a Grande Depressão, o setor
privado criou uma Comissão de Cidadãos para o Orçamento (CBC) para analisar as finanças da cidade, a fim de evitar
aumentos desnecessários de impostos ou de empréstimos. O
CBC é até hoje um órgão pequeno, com equipe orçamento
pequeno, porém desempenhando um papel essencial no exame público das finanças da cidade e do estado de Nova York.
Estaria dentro da capacidade financeira e institucional do setor
privado de São Paulo o patrocínio de um grupo de vigilância
desse tipo.
Em última análise, a qualidade da fiscalização pública
depende do nível de educação e de demanda do povo. Ela
depende menos de altruísmo que da necessidade e vontade
dos cidadãos de defender seus interesses contra os políticos
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enquanto classe, em
especial contra as
autoridades
eleitas
e nomeadas que imprimem e tomam
emprestado dinheiro de uma maneira
que acaba levando o
governo à falência e
destrói as instituições
políticas.
É bom lembrar que
o
desenvolvimento
de maneiras de limitar as ações arbitrárias do governo é um
processo lento e
permanente.
Na
Inglaterra, a South Sea
Bubble da década de
1720 envolveu uma
corrupção comparável ao escândalo da
Comissão de Orçamento do Congresso
brasileiro em 1993.
Porém, a necessidade do governo inglês de tomar emprestado de seus próprios cidadãos para cumprir seus compromissos
militares teve por consequência a construção, durante o século
decorrido entre a South Sea Bubble e as Guerras Napoleónicas, de um novo sistema fiscal que conquistou paulatinamente
a confiança pública. Essas reformas, “obtiveram somente um
sucesso pequeno e dolorosarr^ler^lte gradual”, segundo o
historiadorJohn Brewer. “Mas, como em ocasiões anteriores
em que a administração foi submetida ao exame público, elas
ajudaram os reformadores de dentro do governo a apertar e
melhorar os procedimentos e aumentaram as expectativas em
relação à probidade e à conduta administrativas.” Como no
Brasil de hoje, a oposição à reforma não veio da administração, mas do parlamento “que, embora quisesse restringir os
poderes da coroa, não estava disposto a cortar os privilégios
dos marajás”.
No Brasil, como em outros países, a alternativa ao longo
e contínuo esforce para endireitar as finanças públicas é a
falência estatal, que terá um custo muito maior que a reforma.
Fernand Braudel, em O Mediterraneo e o mundo mediterrânico
na época de Felipe II, analisou o impacto de cinco bancarrotas
sucessivas do estado espanhol no final do século DEVI e início
do XVII:
“Em toda a Europa, demasiado povoada para os seus recursos
e que um impulso económico compensador já nao levanta [...]
prepara-se a pauperizaçao de consideráveis massas de homens
atormentados pela necessidade do pão cotidiano [...] Nenhuma dúvida, tudo tende para se polarizar entre uma nobreza
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rica, vigorosa, reconstituida em famílias poderosas apoiadas
em vastos bens de raiz, e uma massa de pobres cada vez mais
numerosos e miseráveis, ‘lagartas e besouros’, insetos humanos,
infelizmente superabundantes. Pode imaginar-se um enorme
livro onde distúrbios, revoltas, assassinatos, medidas policiais
se sucedem e narram uma perpétua e múltipla tensão social.”
Alguns dos estados brasileiros altamente urbanizados podem
deparar-se com experiências semelhantes se não forem dados
passes corajosos no sentido de evitar o colapso fiscal. A falência
de São Paulo constitui um fracasso vergonhoso e traumático,
dos políticos e das comunidades que os elegeram, que tem deixado modernas instituições públicas
escolas, hospitais,
polícia, tribunais, prisões e serviços-públicos em profunda desordem. Muitas dessas instituições são ninhos de corrupção e
excesso de funcionários, inchando desnecessariamente folhas
de pagamento e contratos, ao mesmo tempo em que deixam
de cumprir suas funções básicas. A violência policial e civil está
fora de controle. O sistema de saúde pública aproxima-se do
colapso. A mortalidade adulta aumentou na última década
pela primeira vez neste século. Na Grande São Paulo, o assasinato de jovens do sexo masculino atinge proporções epidémicas. Na faixa dos 15-19 anos, a taxa de homicídios por 100 mil
habitantes no município de São Paulo aumentou de 49, em
1980, para 196, em 1991. Na periferia de São Paulo, o crescimento foi muito maior. A taxa de homicídio de homens no
distrito de Santo Amaro, com uma população 1 milhão de habitantes, alcançou 161 por 100 mil em 1990, em comparação
com 88 para toda a área metropolitana. A taxa de homicídios
de 1993 para homens entre 15 e 19 anos de idade em Santo
Amaro foi de 313/100 mil, ou 21 vezes maior que a taxa para
mulheres da mesma idade. Um estudo da mortalidade em

Santo Amaro encomendado pelo Instituto Fernand Braudel
de Economia Mundial mostrou que os homens perderam
5,5 anos de expectativa de vida aos 15 anos de idade entre
1979-81 e 1990-92. Os homens mais velhos tiveram perdas
menores, enquanto que a expectativa de vida das mulheres
permaneceu estável.
Em meio a essa falência das instituições, outro tipo de
fracasso está ocorrendo. Os líderes cívicos dizem pouco ou
nada. Uma teia de silêncio e inação envolve os pilares da
sociedade numa paralisia que abarca líderes de uma ampla
gama de vocações e ideologias, do cardeal-arcebispo de
São Paulo ao presidente da Federação das Indústrias de São
Paulo, dos líderes da indústria, comércio e agricultura aos
sindicatos e profissionais liberais. Ninguém denuncia ou
mesmo pergunta por que as finanças e instituições públicas
foram destruidas.
Um dos ingredientes mais críticos da modernização é o
desenvolvimento do crédito público, permitindo que os
governos financiam necessidade de emergência e alguns
investimentos através de empréstimos junto a seus cidadãos e
fontes externas. Os governos europeus inventaram nos séculos
XVII e XVIII a dívida nacional fundada, transformando seus
papéis anuais instáveis em investimentos tão seguros quanto a
terra. Apesar das crises de divida dos dois últimos séculos, esse
tipo de crédito público desempenhou um papel decisivo no
financiamento do desenvolvimento de quase todas os países
das Américas, envolvendo tensões contínuas entre a autolimitação e a auto-destruição dos governantes de plantão. Os
brasileiros, mais uma vez, estão aprendendo quais são os custos do abuso do crédito público. Precisamos de regras claras e
eficazes para limitar o dano.

Bancos estaduais: um fenômeno político
Gustavo Loyola
As causas do desequilíbrio econômico-financeiro dos
bancos estaduais são várias e monotonamente se repetem
ao longo do tempo: transformação deles em caixa do estado, concentração de operações de crédito com governos e
suas empresas, financiamento das dívidas estaduais, política de pessoal irrealmente liberal, empréstimos a particulares realizados em oposição aos princípios da boa técnica
bancária, ausência de política firme e consistente no tempo de recuperação dos créditos. Algunas dessas causas
podem até ser consideradas nobres no seu pretendido
objetivo social. Ocorre, apenas, que elas confundem as
fontes de recursos e os mecanismos de sua alocação. Não
sao definitivamente práticas ou operações de instituição
financeira, mas projetos a serem orçamentados e implementadas a fundo perdido. Ação social se faz com entidades

assistenciais e recursos orçamentários; nunca com bancos e
recursos raptados que devem ser remunerador.
Merece atenção especial no exame dos bancos estaduais
sua maior ou menor independência do acionista controlador, onde a descontinuidade administrativa é lugar comum
e, conseqüentemente, as práticas operacionais bem como o
entendimento sobre quais sejam os objetivos a serem atingidos pelas instituições mudam facilmente. Há governos
que percebem a importancia do banco para sua administração gerindo-os profissionalmente. Contudo, real izadas
as eleições, nada garante que o sucessor não tenha outra
compreensão do que pode representar um banco estadual, e
se recomeça a relação perversa para a instituição, cuja exteriorização mais frequente é a sua transformação em caixa do
estado, ou seja, em exdrúxulo “banco de reserva estadual”.

Gustavo Loyola, assumiu a Presidência do Banco Central do Brasil este ano pela segunda vez. Este artigo vem de uma
palestra feita em 1992, durante sua primeira gestão no BC.
www.braudel.org.br
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O erro de se permitir esse mecanismo, que afasta a possibilidade de comando único da política monetária, alimenta
de forma insidiosa e intermitente o processo inflacionário.
O outro hemisfério desse mesmo fenómeno e dele consequente é a volatilidade das administrações dos bancos estaduais e a qualificação experiência de seus integrantes, nem
sempre adequadas ao desempenho da gerência moio financeira. A partir daí, surge naturalmente a carência de maior
grau de profissionalização doí quadros funcionais.
Descontinuidade administrativa e ausência dá responsáveis permanentes pelo destino dessas organizações
podem criar um vazio a ser eventualmente ocupado por
movimentos estranhos que não tenham um compromisso
firme com o crescimento real do binómio funcionários e
organização. Transforma-se aí a instituição em outra móvel
político. Dá-se então a busca ou a proliferação de vantagens
funcionais exóticas, quase sempre não condizentes com a
capacidade de geração dá produto da instituição. O nível
de profissionalização é mantido baixo. Embora com discurso diverso,tónica é a remuneração burocrática e pródiga dá
produtividade média e o abandono da idéía dá estímulo à
produtividade marginal, tão necessária para a eficácia dessas
organizações.
Há correntes de pensamento, com numerosos respeitáveis adeptos, que entendem não haver qualquer justificativa
económica consistente para a existência de um banco
estadual. Opinam que aí funções que esses deveriam
desempenha poderiam ser supridas pela rede geral, que tem
vantagem comparativa, com ganho final para os governos
estaduais.
Sem prejuizo do acatamento dessas razões técnicas, mas
de uma ótica mais pragmática, lembrando as instituições
financeiras criadas para gerir fortunas pessoais ou recursos de grandes grupos empresariais, poder-se-ia identificar
algum grau de racionalidade que justificasse a existência de
uma instituição financeira estadual ou, por determinantes
geo-econômicas, de um grupo de estados, desde observadas na sua concepção e política operacional as seguintes
premissas básicas:
- otimização do uso da receita tributaria;
- prática da atividade de fomento, privilegiando o desenvolvimento estadual seletivamente, sem comprometimento
de seus recursos próprios e os de terceiros sob sua administração e sem incursões por ações de benemerência;
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- gerência eficiente do caixa do estado;
- geração de receita efetiva, que se transforma em dividendos, que o governo do estado, seu acionista controlador,
legitimamente recebe e aplica em seus projetos sociais e no
atingimento de suas metas politico-administrativas, dentro
de sua programação orçamentária;
- desenvolvimento de produtos restrito a seu objetivo
institucional, sem operar em mercados de risco, como
commodities, cambio, futuros etc.
Fora desse modelo, a cogitação será de mais um banco
voltado para disputar mercado com a iniciativa privada e
não com vocação para ser o agente financeiro de seu estado.
É a figura do estado-empresário. Se esse estado acionista
controlador faz essa opção, tem que estar capacitado a se
submeter à “regra do jogo”, de mercado, bem como aceitar o desafio de capitalizar o banco no volume de recursos
adequado.
O Banco Central elaborou uma série de condicionantes
que visam o aperfeiçoamento dos bancos estaduais e que já
vêm sendo aplicados em alguns casos específicos. São eles,
basicamente: estrutura enxuta; vocação definida; administradores profissionais experientes; comitês para decidir
operações; capitalização efetiva; não operar com estados.
Nesse rol de madidas destinadas ao fortalecimento dos BEs,
é imprescindível o tratamento isomônico entre instituições
financeias públicas e privadas. Essa igualdade de tratamento, mais do que um ato g de racionalidade econômica, é
moral e socialmente justa. Os nichos de privilégio que
alguns segmentos tentam manter são fomentadores de
ineficiência, pela qual a sociedade como um todo paga um
preço alto.
Um banco estadual, mais que uma entidade econômica, se constitui em um fenômeno político. Só se compreendendo e aceitando em toda a sua extensão essa realidade se poderá tentar equacionar os problemas que lhes são
organicos. Sem sua carreta percepção, o exame da situação
econômico-financeira de um banco estadual tornase uma
abstração, como a experiência demonstra. Assim, qualquer
proposta de novo modelo para as instituições públicas estaduais deverá ser essencialmente pragmática, no sentido de
ele incorporar todos os mecanismos técnicos passíveis de
lhes conferir eficácia operacional e de neutralizar efetivamente a influência do acionista controlador que possa ser
negativa ao desempenho eficiente da organização.
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