
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL

TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS
CPI - DÍVIDA PÚBLICA

EVENTO: Audiência Pública N°: 2400/09 DATA: 16/12/200 9
INÍCIO: 14h42min TÉRMINO: 17h10min DURAÇÃO: 02h28min
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 02h28min PÁGINAS: 58 QUARTOS: 30

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA – Professor Emérito da Fundação Getúlio Vargas.

SUMÁRIO: Esclarecimentos sobre fatos relacionados a o objeto de investigação da CPI.

OBSERVAÇÕES

Houve exibição de imagens.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 2400/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 16/12/2009

1

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Declaro aberta a 18ª

reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destina a investigar a dívida

pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os

beneficiários destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no

desenvolvimento sustentável do País.

Convido o nobre Relator, Deputado Pedro Novaes, para fazer parte da Mesa.

Consulto a assessoria da Comissão se temos número regimental para

deliberação. Quantos faltam? (Pausa.)

Deputado Ivan, faltam 5 Deputados para deliberar. Comecemos?

Deputado Berzoini.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI  - Para a audiência pública não há

número regimental?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI  - Então, proponho que iniciemos

pela audiência pública e, posteriormente, havendo quorum para deliberar, nós

possamos apreciar eventualmente as questões pertinentes ao prosseguimento da

CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Este também é o

pensamento da Mesa.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Concordo, mas hoje temos um

problema adicional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Como vence o prazo da CPI e não foi

votada a sua prorrogação, ela vai ser votada em plenário. Ela é o primeiro item da

pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ivan, com

todo o respeito ao nosso conferencista, pergunto a S.Sa., se não for muita

impertinência da nossa parte, se tivermos número regimental, se podemos fazer

uma breve interrupção.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Um intervalo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pode ser? (Pausa.)
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É importante dizer, até para conhecimento de todos, sobretudo para o nosso

convidado, que hoje é o nosso último dia para a aprovação de requerimentos. Já há

um acordo para a prorrogação. Então, caso haja a prorrogação — e há um acordo

para que isso ocorra —, a prorrogação será por 30 dias para elaboração e

apreciação do relatório e, eventualmente, para as audiências públicas já aprovadas.

Portanto, os requerimentos, tanto de informação como de audiência pública, teriam

somente hoje para serem apreciados.

Não há hipótese de uma prorrogação — e estou falando porque já conversei

sobre isso  — irrestrita. Portanto, se quisermos fazer os pedidos de informações, que

seja hoje; se quisermos fazer convites e convocações, que seja hoje. Por isso que

estou insistindo tanto nesse ponto.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sr. Presidente, só para informá-lo o

seguinte: tomamos a iniciativa de procurar todos os Líderes partidários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - O requerimento que foi aprovado nesta

Comissão, por unanimidade, está lá circulando, e todos os Líderes partidários

inclusive assinaram a prorrogação por dois meses. Se não me engano, falta só um

Líder para assinar. Inclusive o Líder Vaccarezza assinou, o Henrique Eduardo Alves,

o Caiado. Lembro que quase todos os Líderes assinaram. Não lembro todos de

cabeça — 90% assinaram. Então, temos essa proposta para ser aprovada em

plenário.

Concordo com V.Exa. que esse é um bom encaminhamento. Temos um

convidado, o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira. Que a gente aproveitasse a presença

dele, mas que pudéssemos também, no momento oportuno, quando o quorum se

colocar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - ... ou num intervalo em que o nosso

palestrante...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não precisa de

intervalo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - .. que aprovássemos...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - S.Sa., gentilmente,

concorda com uma breve interrupção, até porque só votaremos o consenso. Se não

houver... Não há número, e já o consultei. O Ministro já, gentilmente, aquiesceu.

S.Sa. não vai considerar...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Perfeito.

O SR. DEPUTADO ERNANES AMORIM  - Sr. Presidente, tendo em vista o

fim de ano e já ter tido há pouco reunião do Congresso, e muita gente foi almoçar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sim.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - ... há essa dificuldade toda.

Pergunto a V.Exa.: se consultasse o Ministro e deixasse para fazer essa reunião nos

primeiros dias próximos, não ficaria melhor para os Deputados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ernandes,

S.Sa. aquiesceu no seguinte sentido: S.Sa. começa a fazer a exposição; sem

qualquer constrangimento, havendo número, nós fazemos uma breve interrupção.

Votaremos os requerimentos — até porque os requerimentos, onde não houver

consenso, nós não votaremos, deixaremos para depois — e retornaremos. Seria

uma interrupção de 2, 3 minutos. Pode ser? (Pausa.)

Convido, portanto, o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, diga-se de

passagem, o Ministro Bresser, para fazer parte da Mesa.

Eu creio que assim nós vamos nos conciliar. E pediria aos Deputados

interessados em aprovar requerimentos que providenciem o chamamento, porque

nós temos reunião do Congresso, que está em curso desde a parte da manhã,

Ministro Bresser. Então, que V.Exa. não repare, mas há um esforço para que nós

alcancemos o quorum.

De acordo, nobre Relator? (Pausa.) De acordo.

Passo a palavra, portanto, ao nosso ilustre convidado, nosso Ministro Bresser

Pereira.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Sr. Presidente, Deputado

Virgílio Guimarães; Sr. Relator, Deputado Pedro Novais; Srs. Deputados, agradeço

ao convite para vir falar nesta Comissão, uma Comissão sobre a dívida pública.

Eu nunca fiz nenhum trabalho específico sobre a dívida pública, mas eu tenho

trabalhado muito, desde pelo menos 2001, em relação ao problema dos juros, da
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taxa de juros definida pelo Banco Central e pela carga de juros que o Governo

brasileiro paga, que o Estado brasileiro paga, e, finalmente, sobre o impacto que

essa taxa de juros tem sobre a dívida pública nacional. E sobre isso eu, realmente,

trabalhei bastante.

Na verdade, eu comecei a trabalhar sobre esse assunto quando eu escrevi,

junto com o meu caro amigo Prof. Yoshiaki Nakano. Nós dois fizemos um trabalho

chamado Uma Estratégia de Crescimento com Estabilidade. Foi um trabalho que

nós fizemos — eu continuo inscrito no PSDB —, e, naquela ocasião, conversando

com o Deputado José Aníbal, eu estava muito crítico da política econômica que

vinha sendo feita. Eu havia criticado essa política econômica durante todo o

Governo, do primeiro Governo Fernando Henrique, a ele pessoalmente, nunca em

público, mas a ele pessoalmente. Sobre essas críticas, então, eu conversei com o

José Aníbal. E ele falou que eu podia fazer um trabalho sobre isso. E eu fiz.

O trabalho nunca foi discutido pelo PSDB, mas o trabalho teve uma

repercussão nacional, teve um grande debate não só na imprensa, mas também

teve um grande debate na Academia. Os economistas mais identificados com o

Governo, que naquela época estava terminando, que era o Governo do Fernando

Henrique, como Bacha, como Chico Lopes, deram, fizeram respostas. E aí começou

um debate. Eu acho que foi ali que começou um verdadeiro debate nacional sobre o

problema da taxa de juros.

O argumento fundamental que existia para que uma taxa de juros, como a

brasileira, que naquela época estava em torno de 12%... Em termos reais, era a

maior taxa de juros do mundo. E, durante muitos anos, a taxa de juros do Brasil tem

sido entre 12% e 10%, reais. Só recentemente é que caiu. E havia um argumento

naquela época. O argumento era simples: por que a taxa de juros é alta no Brasil? É

alta porque o Risco Brasil é alto. Como o Brasil tinha uma dívida externa alta, o

Risco Brasil seria alto. E é isso o que explica.

Aí nós mostramos nesse trabalho que isso era falso, que países que tinham

riscos, riscos muito menores — isso é um risco que é medido no sistema financeiro

internacional —, no entanto, tinham os juros muito menores. Então, isso não era o

motivo.
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Aí então disseram: “Bom, a causa é a inflação.” Mas não há nenhuma razão

para que um país precise, para manter uma inflação baixa, de uma taxa de juros de

9%, 10%, 11%, quando outros países, não só países ricos, mas países do nível de

desenvolvimento do Brasil, têm uma taxa de juros muito menor, 3 vezes menor, 4

vezes menor.

Aí, quando respondíamos com essa... Veio um ilustre economista... Três

ilustres economistas que participaram do Plano Real — meus velhos amigos Prof.

Pérsio Arida, Prof. Bacha e Prof. André Resende — escreveram um douto pleito

dizendo que o problema era outro: era a falta de segurança, de seguridade — e

seguridade jurídica. Ou seja, aqui no Brasil, nós, os brasileiros, não garantíamos

suficientemente a propriedade dos contratos, porque o sistema legal e jurídico

brasileiro não era para isso, e portanto era por isso que a taxa de juro era alta no

Brasil.

Mas isso era um absurdo total. Isso não faz o menor sentido. Países com

níveis de segurança jurídica muito menor, para propriedades de contratos, têm taxas

de juros menores. O Brasil, em épocas passadas, quando tinha o sistema judiciário

mais incompleto, tinha taxas de juros muito menores. Não faz sentido isso.

Em algum artigo, acho que de jornal, eu disse: “Isso aqui parece a fábula do

lobo e do cordeiro.” O cordeiro está bebendo água no riacho. Chega um lobo, que

fica acima do cordeiro, no corredor de água, e começa a beber. Aí, vira para o

cordeiro e diz:” Seu cordeiro, o senhor está sujando a minha água!” Aí, o cordeiro:

“Mas, seu lobo, não pode ser. Eu estou bebendo abaixo!” Ele dá mais uma, duas,

três razões que não tinham sentido e, ao final, come o cordeiro.

No nosso caso, ainda veio mais uma explicação, porque aí voltava a questão

da inflação, mas de maneira mais sofisticada: “Não, a taxa de juros no Brasil é 9%,

10%, porque 9% é a taxa de juro natural do Brasil.” Quer dizer, se a taxa de juro

natural... Ou seja, qualquer taxa abaixo de 9% dá alta inflação. Como nós estamos

hoje com uma taxa de juros real em torno de 5% —  neste ano a média deve ser 6%,

mas estamos em 5%, mais ou menos, de taxa real —, então deveria estar uma

brutal inflação aqui no Brasil. Eu não estou vendo essa inflação. Parece que deve

estar escondida em algum lugar.
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Na verdade, o que existe em relação ao problema da taxa de juros... E essa

taxa de juros, então, pesa sobre o orçamento brasileiro e sobre o PIB brasileiro de

uma maneira brutal. Pesa mais do que saúde, pesa mais do que educação. Quer

dizer, tem pesado de 6% a 7% do PIB nacional o que o Brasil paga em juros. Não

faz o menor sentido. Como é que existe, então, se não faz o menor sentido? Por que

é mantido?

Quando eu recebi essa convocação, eu falei: “Tudo bem, eu vou falar sobre

os juros lá, mas essa é uma questão que é vencida, pelo menos por enquanto.”

Vencida por quê? Um pouco porque a taxa de juros baixou, de qualquer forma. Foi

tanta pressão, etc., que a taxa de juros baixou. Baixou pouco, mas baixou. Em

segundo, porque, apesar de todas as críticas, realmente se percebeu que não eram

críticas de populismo, que eram críticas responsáveis, que eram críticas de pessoas

que acham que deve haver um ajuste fiscal até mais duro do que está sendo feito,

que acham que deve haver um equilíbrio em conta corrente muito maior do que está

acontecendo.

Mas o fato concreto é que essa política, que era a política do PSDB, foi

continuada pelo Governo do PT. E não há intenções... Quer dizer, houve grandes

mudanças a meu ver na política do PT no nível do Ministério da Fazenda e no nível

do BNDES, mas no Banco Central, que é que define a taxa de juros, não. Continua a

mesma lógica, a mesma política, a mesma ideia do Banco Central independente.

Eu acho essa história de Banco Central independente um absurdo total.

Banco Central independente e, mais amplamente, agências reguladoras

independentes para fazer política, agência reguladora independente para fazer

definição de preço, eu estou de acordo, mas para fazer política... E o Banco Central

faz política, faz política monetária. Fundamentalmente, faz política cambial, faz

políticas fundamentais para o País. Entregar isto a técnicos, a técnicos

absolutamente imparciais, racionais e mais alguma coisa disso acho uma loucura

completa. É dizer que todos os políticos que estão aqui são todos uns

irresponsáveis. E é esquecer uma coisa muito simples: que esses técnicos são

facilmente capturáveis. Isso é clássico, não tem nenhuma novidade.

Agora, os grandes defensores do Banco Central independente são

exatamente aqueles em que o Banco Central tem interesse... Quer dizer, são
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aqueles a quem interessa fundamentalmente capturar o Banco Central, que é o

sistema financeiro no geral. Nós sabemos que tudo isso aconteceu num quadro de

neoliberalismo, que é o quadro dos últimos 30 anos, que agora, finalmente, está

acabando, está acabando com essa crise. Mas na América Latina já começou a

acabar com a crise do México, em 1994; depois a crise do Brasil, em 1998; depois a

crise brutal da Argentina, em 2001. Isso foram produtos dessa lógica econômica

racional, que defende banco independente, que defende taxas de juros brutais, que

defende déficits em conta corrente muito elevados, porque dizem que isso é crescer

com poupança externa — e tecnicamente é isso mesmo. Eu venho fazendo uma

crítica muito severa a isso.

Acabei de publicar agora... eu fiz um livro sobre o Brasil, sobre isso, chamado

Macroeconomia da Estagnação, que saiu há 2 anos. Agora, acabei de publicar um

livro no Brasil — já saiu na França e está saindo também nos Estados Unidos —

chamado Globalização e Competição, que faz a discussão teórica desse problema.

Agora, dentro desse quadro, a minha pergunta é: qual é a chance de isso

mudar? Eu não vejo. Já mudou um pouco. Acho que o Governo foi sensível, e nós

vimos em vários momentos o Presidente da República mesmo pressionar um pouco

o Banco Central. Não pode dizer que é pressionar, porque o Banco Central não se

pode pressionar. Eu acho a coisa mais esquisita do mundo isso. Eu vejo que lá nos

Estados Unidos o presidente do Banco Central senta atrás do secretário da Fazenda

na reunião do comitê interino, nas reuniões do Fundo Monetário Internacional, das

quais eu participei como Ministro — isso há 20 anos atrás. Continua sentando assim.

Na Europa é que tem realmente... Agora fizeram uma loucura que é esse Banco

Central independente da Europa, porque eles tiveram problema: não têm um

presidente geral, não têm um governo geral; têm o começo de um governo geral. Lá

tem um Banco Central que é independente demais. Isso está criando problemas

para eles. Mas, fora disso, não faz o menor sentido.

Então, houve alguma mudança que talvez explique um pouco essa queda da

taxa de juros. Também a recessão, naturalmente, explica mais que isso, explica a

queda.

(Segue-se  exibição de imagens.)
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O único gráfico que eu estou trazendo aqui é este gráfico. Este gráfico mostra

a taxa de juros real, que é esse azul, desde 2000. E vocês veem que ela gira

geralmente em torno de 10%, reais — são reais. Quer dizer, a última vez que esteve

muito alta foi no ano de 2004. E depois ela vai caindo. E caiu até aqui nesse

período.

Então, esse último processo de queda, a meu ver, decorreu, em parte, dessa

pressão que houve dentro da sociedade. Houve essa grande discussão econômica,

que sensibilizou parte do Governo, sem dúvida nenhuma. E essa parte do

Governo... Mas não chegou a sensibilizar o suficiente para que se mudasse a

política. Se houvesse uma redução agora, por exemplo, essa taxa de juros poderia

perfeitamente estar não em 6%, como está aí — aqui é média —, ou 5% na conta,

mas podia está em 2% ou 3%, reais. E não haveria nenhuma inflação por causa

disso. E aí nós passaríamos a ter taxas de juros civilizadas, que, então, passam a

pressionar muito menos a dívida pública. Isso é fundamental para o País. O País

tem outras coisas para fazer do que gastar dinheiro com rentistas.

Agora vejam que os interesses aqui são muito grandes, os interesses são

muito grandes. São os interesses dos rentistas — os rentistas não só os muito ricos,

também os remediados já têm o seu dinheirinho aplicado a juros e gostam de

receber a sua taxa de juros. Os brasileiros nunca pensaram seriamente em taxas de

juros. Em 1964, quando os militares assumiram o Governo, eles definiram uma taxa

de juros real para a caderneta de poupança de 6%, que não é praticada. A taxa real

que no final é cobrada na caderneta de poupança está entre 2% e 3%. Mas essa

lógica ninguém... A ninguém parecia absurdo pagar 6% em termos reais, quando

nos países desenvolvidas a taxa real que se consegue é 1%, 2%, 3%, no máximo.

Então, existem os interesses fortes que explicam ... Quer dizer, há economistas

perfeitamente afinados com esses interesses, tão capturados quando são

determinados pelos órgãos do Governo a manter essa taxa de juros.

Agora eu acho que isso ainda não seria suficiente para explicar essa taxa de

juros tão alta no Brasil, se os brasileiros não fossem ainda — e isso é compreensível

do ponto de vista da sociologia política — reféns da alta taxa de inflação. Quer dizer,

o Brasil teve uma alta taxa de inflação entre 1980 e 1994. Nesses 14 anos... Antes

tinha taxa de juros de inflação de 20%, 30%, que já era alta, mas, enfim, era uma
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coisa aceitável. Agora, entre 1980 e 1994, nós tivemos taxas... as taxas de inflação

deixaram de ser consideradas por ano para ser consideradas por mês, 10%, 20%,

30%, 40% ao mês. Foi a alta inflação inicial. Em 1990, em janeiro, em fevereiro,

chegou a 80%. Aí era hiperinflação. Quando passa de 50%, tecnicamente passa a

ser hiperinflação.

Ora, esse tipo de coisa, ainda que essa inflação fosse indexada —  e, porque

era indexada, você podia conviver com ela até um certo ponto —, essa taxa de

inflação era uma taxa de inflação que prejudicou muito o Brasil e deixou os

brasileiros profundamente... Os brasileiros se sentiram muito atingidos por ela. Era

uma insegurança muito grande que criava para todo mundo, era uma coisa muito

desagradável. De forma que o critério que os brasileiros têm, o critério que a opinião

pública tem do que seja uma boa política macroeconômica, do que seja estabilidade

macroencômica, simplesmente se a inflação está baixa, está ótimo. Ponto. Não

importa que há inflação .

Vejam — isto não faz sentido —, por exemplo, essa história de que o Banco

Central só pode ter um objetivo. Nos Estados Unidos, na lei que criou o Banco

Central, está lá dito que o Banco Central tem três objetivos: tem o objetivo de

controlar a inflação; tem o objetivo de garantir o emprego — o emprego ou

desenvolvimento econômico é mais ou menos a mesma coisa —; e tem o objetivo

de taxas de juros moderadas. Isso está na lei americana. E eles cumprem isso, não

querem conversa, cumprem isso. Quer dizer, uma economia que paga 6%, real; 9%,

real, não é uma economia estabilizada. Então, a meu ver, esse é o problema.

A dívida pública brasileira nesse período... Eu só acrescentaria mais uma

coisa: a dívida pública brasileira, no período pós 94, aumentou muito também,

aumentou em grande parte por esses juros, que nos anos 90 foram maiores ainda

do que estão aqui, mas ela aumentou também pelo PROER, ou seja, pela crise

bancária que nós tivemos pós 94. Isso foi uma política para salvar bancos, como

está sendo feito agora, não no Brasil — no Brasil, felizmente, não tivemos —, mas

que os americanos e os europeus estão fazendo violentamente, e nós tivemos que

fazer.

A outra explicação para a dívida pública muito alta foi esse salvamento do

PROER, que eu acho que foi bem feito. Eu fui muito crítico da política econômica de
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juros e de câmbio do Governo Fernando Henrique, mas não fui e não sou crítico da

política do PROER. Mas se vocês forem localizar onde aumenta, assim, fortemente

a dívida pública, foi aí.

Eu queria ainda, nesta exposição geral, dizer o seguinte: que nesses meus

trabalhos eu comecei, em 2001, 2002, a discutir taxa de juros. Eu sintetizei muito

rapidamente para os senhores o que eu penso sobre isso agora e depois. Agora,

desde meados da década, entretanto, ou mesmo um pouco antes disso, eu comecei

a me preocupar cada vez mais com a taxa de câmbio. Foi a taxa de câmbio que

levou à crise de 98, a brasileira; foi em parte a taxa de câmbio — outra vez em parte

— que levou à crise do 2002; foi certamente a taxa de câmbio que levou a Argentina

à brutal crise que teve. Eu tenho trabalhado muito intensamente nisso, porque eu

acho que os Parlamentares deveriam, cada vez mais, se preocupar com a taxa de

câmbio. Por quê? A taxa de câmbio é um outro preço macroeconômico.

A taxa de juros é um preço macroeconômico, a taxa de câmbio é outro, a taxa

de inflação é outro. Há mais 2 ainda: a taxa de salários e a taxa de lucro. São 5

preços macroeconômicos. Para um país funcionar bem, tem que ter uma taxa de

lucro satisfatória para os empresários, tem que ter uma taxa de inflação moderada,

tem que ter uma taxa de juros moderada outra vez, tem que ter salários crescendo

com a produtividade e tem que ter uma taxa de câmbio competitiva.

A tese que há muito tempo defendo, mas que desenvolvi muito mais agora, e

agora tem todo um grupo de economistas discutindo isso, é que um país como o

Brasil só cresce se ele neutralizar a tendência que existe a sobreapreciação da taxa

de câmbio, tendência essa que interessa profundamente aos nossos concorrentes.

A taxa de câmbio é um preço por que os países ricos têm horror,

especialmente os países ricos que têm moeda reserva, ou seja, que tenham a

moeda dólar, que tenham a moeda euro, que tenham a moeda libra, que tenham a

moeda iene. Essas são moedas reservas. Eles não podem administrar sua taxa de

câmbio, enquanto nós podemos. Nossa taxa de câmbio tende a se apreciar, seja por

causa da doença holandesa, fator muito importante para isso, que nós já temos, seja

por causa da atração que o País exerce para a entrada de capitais.

Nesse processo, você usa uma série de políticas para atrair capitais, inclusive

essa história da metas de inflação, que, na verdade, é uma outra forma de ter uma
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âncora cambial, não tão óbvia e explicita como foi o plano de convertibilidade na

Argentina, mas é uma coisa semelhante.

Se vocês me perguntarem hoje por que as taxas de crescimento do Brasil,

nos últimos 10 anos, foram um terço, um pouco mais que um terço, menos da

metade, claramente menos do que a metade, da taxa de crescimento dos outros 3

BRICs... Porque agora o Brasil é um BRIC. Ótimo. Só que o Brasil é um BRIC e...

Ouçam: o Brasil é um BRIC e é o melhor dos BRICs. Melhor para quem? Melhor

para todos os investidores estrangeiros que eu conheço, que ouvi falar nos jornais.

Um deles ou 2, eu por acaso encontrei-os. O Brasil hoje é a coqueluche dos

investidores, das multinacionais, das grandes empresas. No entanto, o Brasil teve

uma taxa de crescimento, nos últimos 10 anos, de menos da metade da média

desses 3, Rússia, Índia e China, porque eles administram sua taxa de câmbio

fortemente, enquanto que nós não.

Nós temos uma taxa de câmbio altamente sobrevalorizada, que permite a

eles enviarem lucros para o exterior em uma quantidade muito maior do que

poderíamos, dados os lucros que realizam em reais. Isso interessa às

multinacionais. Aos governos, por outro lado, isso também interessa muito, porque

permite a eles ter uma balança comercial favorável ao seu país, quer dizer, a grande

diferença que existe entre o Brasil e os países asiáticos. Eu citei 3, mas de um modo

geral os países asiáticos dinâmicos, que crescem mais que o dobro do que cresce o

Brasil, nos últimos 30 anos, 3 vezes mais pelo menos. Nos últimos 10 anos, o Brasil

melhorou um pouco, nessa década, graças aos preços das commodities.

Em todo esse período, a grande diferença é que a taxa de câmbio é

seriamente administrada nesses países, e no Brasil não é — e nos dizem os

economistas ortodoxos o tempo todo que é porque é impossível administrar, porque

é impossível fazer controle de capitais. Quando o meu amigo Guido Mantega

resolveu fazer um controle de capital de 2% — é um controle de capital o IOF de 2%

—, quando ele fez isso, ele fez muito bem, e tem todo o meu apoio, diziam que isso

era um absurdo, inaceitável. Afinal, fez, ajudou um pouco, não foi suficiente,

precisava mais. O Ministro da Fazenda sozinho não pode resolver esse assunto,

nem o Presidente pode fazer sozinho. É preciso que a sociedade também comece a

discutir esses assuntos.
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Mais amplamente, eu entendo que nós temos uma taxa de juros correta,

moderada, e uma taxa de câmbio competitiva. Para nós termos isso, nós, brasileiros

precisamos ter uma estratégia nacional de desenvolvimento, ou seja, como nós já

tivemos entre 1930 e 1980. Nós tínhamos o nacional desenvolvimentismo, que era a

nossa estratégia. Eu tenho defendido que nós, fazendo um aggiornamento, uma

modernização do nacional desenvolvimentismo, tenhamos um novo

desenvolvimentismo como nossa estratégia nacional de desenvolvimento, como os

asiáticos têm. Isso é possível e é uma questão política de toda a Nação — não é

política de partido, mas de toda a Nação. Para isso eu vim aqui, com muita

satisfação, para falar com os senhores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado, Ministro

Bresser.

Eu queria anunciar que já temos quorum e, exatamente como tínhamos

combinado, há algum dos requerimentos em que haja alguma objeção? Se não há,

vamos votá-los em globo.

Em votação.

Pois não.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE  - (Intervenção fora do microfone.

Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Aqueles que já tinham

polêmica na reunião passada nós retiramos. Não estão pautados.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - A lista é essa aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - A lista é essa.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Só que há uma imprecisão.

Requer licença à Comissão para convocação do ex-Ministro da Fazenda Pedro

Malan. Nesse caso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não, é convite. Todos

serão convite.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, foram feitas algumas

objeções na reunião anterior com relação ao 67, especialmente pela redação em
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que ele está vazado. Eu pergunto: haveria algum interesse do autor em alterar,

porque me pareceu muito... Aquelas objeções...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Nós poderíamos votar

em globo os consensuais e discutir... O 12, retira o 12 para discutir à parte. O nobre

relator retira o...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu acho que o 67 mereceria um...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O 67 e o 12 em

separado.

Deputado Berzoini, acolhida a sua sugestão, mantém no bloco? Algum nobre

Deputado gostaria de retirar para discussão em separado?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quem pediu a retirada do

requerimento, por favor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não é retirada de

pauta, é retirada do bloco, para não votarmos em globo.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Quem pediu? Foi o que eu perguntei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O Deputado Valverde e

o Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Palocci.... É do Palocci esse?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não, o Deputado

Palocci fez uma sugestão, a Mesa acolhe, ninguém contestou, portanto ele será

incluído no bloco dos consensuais.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - (Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não, Deputado...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - O Pedro Malan que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Isso. É convite.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Onde é convocação leia-se

“convite”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Convite.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É só isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Isso. Os consensuais

vamos votar em bloco. Os 2 últimos votaremos cada um per se.

V.Exa. retirou. Será discutido em separado.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Os requerimentos sobre

os quais houve consenso, com as modificações sugeridas pelo nobre Deputado

Berzoini, em votação.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam em seus lugares. (Pausa.)

Aprovados.

Vamos discutir agora os 2 em separado, os 2 requerimentos sobre os quais

há divergência.

Eu peço auxílio aqui.

O número 12, Deputado Arcoverde...

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Valverde. O Arcoverde é uma

família tradicional de Minas Gerais. Eu não sou tradicional, eu sou da base.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Valverde, Valverde.

Arcoverde é o Cardeal Arcoverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Isso, isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Eclesial também a família. A

minha é operária, não tem essa ascendência ilustre.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Peço minhas escusas

não pelo objeto em confusão. Mas é uma família grande, inclusive nós temos

companheiros Arcoverdes na direção, a Deputada Jô Moraes conhece, o nosso

querido Geraldo Arco Verde e outros mais que fazem parte da direção do PT e do

movimento sindical lá. Não me tome de uma maneira incorreta, Deputado Eduardo

Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - É uma boa homenagem a mim.

Sr. Presidente, obviamente que não vou discutir o conteúdo. O conteúdo cabe

a quem apresentou. Mas no tocante à conveniência, conveniência do convite ao

Ministro, atual Deputado Palocci, acho que se fosse para ser coerente com a linha

de convocação, deveria ser convidado o atual Ministro Guido Mantega, porque ele

está na gestão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas ele já está convidado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Já está.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Então, o chamamento aqui do

Antonio Palocci não vai acrescentar nada àquilo que o Guido Mantega não possa

dizer. Por isso que é desnecessário, e por essa razão, pela não-necessidade de ter

o Antonio Palocci, porque quem falará sobre a atual gestão, como se comportou a

dívida pública na atual gestão, seria o Guido Mantega, que é o Ministro em

exercício, diferente dos outros Ministros do passado, porque já foram extintos os

Governos. O Governo do Fernando Henrique Cardoso, do José Sarney, do Itamar

Franco, que por serem ex-Governos, vão se chamar ex-Ministros. No caso do

Governo em exercício, vamos chamar o Ministro em exercício e não o ex-Ministro do

Governo, até porque pouco vai acrescentar àquilo que o Guido Mantega, já

convidado, já aprovado o requerimento, o fará. Talvez por densidade, mas eu sou

contrário a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.

Alguém mais quer se manifestar? Deputado Ivan.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Vamos fazer um

consenso de retirar?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vamos. Não dando, não há problema

nesta questão. Inclusive, estou notificado aqui que os Deputados do PSDB querem

retirar inclusive o Malan, que aí eu acho que é questão de equidade. Se o Palocci

não vier, eu acho que não é justo também. Eu mesmo sou autor dos requerimentos

da convocação.

Agora acho até que o Pedro Malan e o Palocci querem depor. Mas eu sei... O

Arcoverde agora é mais realista que o rei, entendeu? O Deputado Arcoverde. Mas...

(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O requerimento foi

aprovado, Deputado Ivan. Mas como nosso tempo será curto, eu asseguro, então, a

todos que nós não, não... O nosso calendário é muito curto, e vejo aqui a presença

do Deputado Pannunzio. Nós poderíamos fazer o seguinte: como nossa

prorrogação, pelo que está negociado, será de 30 dias...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, não será de 30; será de 60 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Foi negociado 30.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, não foi. Tem um... Está aqui, olha,

está assinado por todos os líderes: 60 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Inclusive do DEM e do

PSDB?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - DEM. O PSDB está colocando... Isso

que a notificação que nós recebemos é que o PSDB, em se retirando o Malan, o

Palocci, o Fernando Henrique já nem está na pauta aí hoje, eles assinariam também

a prorrogação dessa forma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, ficam retirados

esses convites, Deputado Pannunzio?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Veja, primeiro eu

queria cumprimentar V.Exa., o nobre Relator, os demais colegas aqui desta CPI, e

agradecer, inclusive, esta demonstração de boa vontade para o bom funcionamento

que V.Exa., na direção dos trabalhos, vem imprimindo.

A questão da nossa não presença no começo é porque o PSDB estava

elegendo o novo Líder, e não poderia deixar de estar lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Já elegeu, Deputado?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O Deputado João

Almeida é o novo Líder do PSDB e...(Palmas.)  O PSDB vai seguir cumprindo o seu

papel de oposição, mas nunca oposição ao Brasil, sempre trabalhando com aqueles

que querem, efetivamente, o melhor para o nosso País.

Se V.Exa. aquiescer nessa questão da retirada... Acho que a retirada dos 2

Ministros, não vejo no que isso possa trazer de contribuição para a elucidação das

dúvidas que ainda possam existir ou ainda legitimamente tenhamos com relação à

formação da dívida externa brasileira.

Também o Requerimento nº 67, que é o da disponibilização das informações,

porque isso nos parece quebra de sigilo, o que seria flagrantemente inconstitucional,

além de um problema enorme que isso causaria até mesmo de credibilidade depois

para o País nessa hora de captar investimentos quando necessário.

Se isso for consenso, o PSDB, pela sua Liderança, deverá assinar, sim, a

prorrogação da CPI.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, vamos discutir

de per se esses 2 requerimentos. Pode ser? Uma votação em globo?

Deixe-me explicar. Alguém pode dizer: houve uma votação em globo. Mas

votação em globo não é exatamente uma previsão regimental, desde que não haja

contestação. Portanto, em absoluta homenagem ao PSDB, vamos discutir de per se

esses 2 requerimentos. Pode ser, Deputado Ivan?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu não entendi quais requerimentos.

Desculpe-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O 67 e o da

convocação do ex-Ministro Malan.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - São 2, o do Malan, que é o 9, e o

do Palocci, que é 12.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O outro já estava

previsto em separado. Já estava previsto.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Pedro

Novais, V.Exa. tinha um também para discutir em separado. É o 67.

Deputado, desculpe-me, então, havia se antecipado. Isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Em relação ao 67.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Isso.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Deputado Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, Deputado

Antonio Carlos Pannunzio, V.Exa. já tinha sido antecipado pelo nosso Relator.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Posso dizer que a

vantagem de ter um Relator experiente e dedicado, como é o Deputado Pedro

Novais, supre, às vezes, as deficiências, não intencionais, que temos. A nossa não

presença aqui foi uma deficiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Plenamente justificada

e compreendida por nós todos.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Deputado Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.
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A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - O Deputado Pannunzio acrescentou na

sua intervenção uma proposta muito concreta. Parece-me, Deputado Pannunzio,

que V.Exa. propôs o seguinte: há uma proposta de prorrogação de 2 meses. A

Liderança do PSDB acataria esta prorrogação na compreensão de que esses 2

requerimentos já estariam retirados e criar-se-ia um grande consenso. Retiraria o 67,

o convite do Malan, e, no caso nosso específico, o Deputado Valverde colocou o do

Palocci. Retirados esses 3, criar-se-ia o consenso de prorrogação por 60 dias com a

adesão do...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Para a elaboração do

relatório, sua discussão e aprovação. E apreciação.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Isso. Então, essa é uma proposta que eu

queira que ficasse clara, porque não teríamos necessidade de votar os outros 3

requerimentos, que seriam parte do acordo dos que foram destacados. Eu queria

apenas que houvesse um esclarecimento acerca da proposta que o Deputado

Pannunzio fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputada Jô, quem sou

eu para dizer isso? O Plenário da Comissão dirá. Nós retiramos da aprovação em

bloco para discussão de per se. Portanto, depois da manifestação do Deputado Ivan,

creio que ficou para a discussão em separado apenas um requerimento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Qual, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O 67, que pode ser

mantido ou retirado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não. O pedido foi do acordo também...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - A Mesa propôs

discussão em separado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Como autor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - A bem da verdade, não

rejeitamos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O.k., Presidente, mas estou propondo o

seguinte: já que foi acordado com o PSDB, estamos retirando o documento.

Estamos retirando o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não. Então, não há

mais o que votar.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Não, acho que, da

forma como o Deputado Ivan Valente está mencionando fica mais fácil essa

concertação.

Entendo claramente a preocupação da Deputada Jô Moraes e quero aqui

reafirmar o que falei no início e talvez não tenha ficado muito claro. O PSDB

assume, pela sua liderança, o compromisso de assinar a prorrogação da CPI por

mais 60 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.

Então, uma vez feito isso, o requerimento que lá está, Deputado Pannunzio,

no sentido da prorrogação por 60 dias exclusivamente para as audiências já

aprovadas — que serão 2 ou 3 porque, com essas retiradas aqui, restou muito

pouco — e para elaboração, discussão e aprovação do relatório. É o requerimento

que lá está.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Perfeitamente,

Presidente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, mas podemos, nesses

2 meses que temos ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não. Na prorrogação

não há como ter novos requerimentos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não há novos requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não. Foi o acordo feito

com o PSDB e com o DEM. A prorrogação... O acordo, Deputado Ivan, era de

aprovar hoje todos os requerimentos que fossem necessários. A prorrogação é para

a realização das audiências públicas já aprovadas, elaboração, discussão e votação

do relatório final. É o requerimento que lá está. Foi o acordo que fiz com o Deputado

Aleluia e com o Deputado Hauly.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presidente, só

para deixar claro a V.Exa. e aos demais Pares nesta CPI, o acordo cumpre

rigorosamente o que V.Exa. combinou com eles: os requerimentos de informação,
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tudo o mais que está aprovado, está aprovado e segue aprovado, está certo?

Apenas nessas questões que foram pontuadas pelo Deputado Ivan Valente e pelo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Mas não abriremos

espaço para novos requerimentos, Deputado Pannunzio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O Deputado Ivan disse

que o requerimento é diferente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, o requerimento não é diferente, é

que tem o apoio, o Requerimento nº 80, aprovado nesta CPI, por unanimidade,

aprovamos por unanimidade aqui, e agora está com o apoio de todos os líderes

partidários...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Para quê?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sessenta dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sem restrição?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, não tem aqui... A partir de 18 de

dezembro. A restrição foi a negociada aqui agora com eles, retirar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, eu me retiro

dessa condução.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O problema não é esse, inclusive,

porque o PSDB ou o PT tem maioria aqui, pode entrar com qualquer requerimento,

concorda? Temos 60 dias...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ivan, não

foi... O que eu negociei não foi isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Queria até ponderar uma questão de

bom senso para não congelarmos a CPI.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Veja, a ideia não é a

questão de congelarmos. É que no acordo feito, e o nobre Presidente, Deputado

Virgílio Guimarães, é, de certa forma, o fiador deste acordo, ficou claro que não há

mais novos requerimentos, até porque, regimentalmente, não pode haver mesmo.

Então, vamos cumprir aquilo que foi aprovado, foi discutido, mas não está prevista

apresentação de requerimentos em momentos seguintes durante este período de

prorrogação. Estou certo nisso aí, Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Pannunzio, o

que vale é o Regimento. O acordo que fiz foi em função, e a Deputado Jô Moraes

participou disso intensamente, que não conseguiríamos ultrapassar a obstrução que

foi feita durante uma semana ao requerimento de aprovação ilimitada. O Deputado

Hauly, sobretudo o Deputado Aleluia, depois, na sessão de ontem o Deputado Onyx,

que substituiu o Deputado, o Líder do PSDB, desculpe, do Democratas, deixou claro

que era para aprovar nessas condições. Agora, o Deputado Ivan tem um documento

ali que ele deveria usar no momento...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu vou, inclusive, Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) -  Eu me escuso...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Vai ter reunião de Líderes agora, a

Presidência está chamando uma reunião de Líderes, eu vou com esse acordo feito

aqui, na Comissão, e lá nós teremos 2 meses com essa pauta aprovada hoje. É

isso? Há o acordo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ivan, são 2

questões. Deputado Pannunzio, nobre Relator, uma coisa são as conversas, outra

coisa é o Regimento. V.Exa. tem razão, a prorrogação é regimental, irrestrita, mas

cada partido pode acolhê-la ou não. As conversas feitas até agora eram no sentido

de haver a prorrogação para elaboração dos requerimentos e, depois, se abriu a

possibilidade dos novos requerimentos aprovados, à exceção de hoje. Isso é

conversa, é conversação. Claro que regimentalmente V.Exa. pode conseguir. Isso

não está votado, uma conversação é conversação, ela não tem força regimental.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, queria propor um

encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Então, se a Comissão

quer uma prorrogação ilimitada, é só o caso de propor, não há problema nenhum.

Pode ser aprovada ou derrotada.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, não, Presidente. Permita-me só

esclarecer uma questão.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Parece que há um acordo por

parte do Deputado Ivan em relação a esse procedimento. Ou seja, prorroga por 2

meses com o entendimento político nosso de que não há novos requerimentos, que
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esses 2 meses são para elaboração, discussão e votação do relatório e para a

realização das audiências públicas já aprovadas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso. Correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Isso é o que foi

conversado até agora com o PSDB, com o DEM.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Com todos os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Passo a palavra ao

Relator, que tem uma sugestão a fazer.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Acho que já está esclarecido, Sr.

Presidente. Eu ia apenas tentar ajudar na discussão do assunto, mas já está

resolvido, parece-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ivan, o

documento talvez não tenha tido o cuidado de explicitar aquilo que durante as

negociações foi explicitado, Deputado Pannunzio. Quando o Partido da Social

Democracia Brasileira..., aqui eu sei, há uma assinatura, se for o caso, Deputado

Ivan, nós podemos usar isso para propor. Agora, isso aqui não é votação. Não existe

voto de liderança no nosso Parlamento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O que existe é um requerimento de

prorrogação lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - O que existe é um

requerimento de prorrogação, que foi aprovado aqui, ilimitado. E aqui está dizendo 2

meses... Aqui está dizendo que esses Líderes que assinam concordam com isso. Se

houver aprovação, ótimo, porém nós sabemos que há 2 semanas que tentamos

aprovar e não conseguimos.

De acordo, então? Eu me rendo ao acordo e peço ao Deputado Pannunzio

que nos ajude a promover esse acordo, Deputado Ivan, porque, da minha parte, o

que eu fui capaz de fazer foi para que haja uma prorrogação para realização das

audiências já aprovadas para a cobrança das informações já aprovadas e nenhuma

outra nova. Isso é o que eu fui capaz de fazer. Se V.Exa. tem um documento que diz

o contrário, eu louvo a capacidade política de V.Exa. de aprová-lo. Peço ao

Deputado Pannunzio que ajude o Deputado Ivan a conduzir nesse sentido, que é a

minha opinião, mas fui incapaz de realizar esse acordo, Deputado Pannunzio. Então,
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se o Deputado Ivan tem esse documento, que cobre coerência dos Líderes, e eu

tenho certeza que ele saberá fazê-lo, para uma aprovação irrestrita.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Presidente Virgílio, queria propor uma

questão. Primeiro, o acordo de Líderes... Existe uma comissão em andamento, que

deve, na sua instância própria, estabelecer uma proposta de construção a ser levada

para os Líderes. Eu considero que se existe um entendimento que extrapola a

estrutura da comissão, é preciso retomar.

Acho que nós temos uma proposta e considero que uma proposta que levou

em conta todas as necessidades, nós podemos até prorrogar esta sessão para ver

se ainda há outras pessoas....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Novos requerimentos,

novas dúvidas, novos questionamentos, perfeito.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - ...novos requerimentos hoje, para poder

verificar se existe ainda. Determina-se a aprovação dos requerimentos de audiência.

Hoje é o prazo. Nós devemos ter em torno de umas 6 a 7 pessoas a serem

escutadas durante o mês de fevereiro, uma vez. E nós estabelecemos aqui, durante

fevereiro e março, nós estaremos realizando audiências públicas, pegando todos os

requerimentos, as informações que foram requisitadas e mantidas aqui. Eu acho que

em torno dessa questão deve ser pactuado. A gente ir às lideranças é para

coonestar um pacto da Comissão e não um pacto que os Líderes fazem à revelia da

Comissão. Por isso que eu queria que a gente opinasse acerca disso. Se ainda é

possível e ainda há novas lideranças, Deputado Ivan, a serem levantadas, nós

defendemos, mas eu acho que a Comissão deve pactuar aqui e ser coonestada

pelos Líderes.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Presidente, peço

a palavra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – O nobre Relator pediu

a palavra. Ele tem preferência. Depois, o Deputado Pannunzio e o Deputado Ivan

Valente.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS – Sr. Presidente, eu quero lembrar que,

quando se tratou do assunto prorrogação, o que eu propus foi que nós utilizaríamos

o mês de fevereiro para a conclusão dos trabalhos. Teríamos alguns dias para
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elaboração do relatório final e os últimos 15 dias para discussão. Foi isso que eu

propus e me parece que foi isso o que foi aceito aqui. O requerimento do Deputado

Ivan Valente propõe quase a mesma coisa: 60 dias. Mas a ele, a esse requerimento

se contrapõem os entendimentos feitos por V.Exa. junto a vários Líderes no sentido

de que deve ser o apoio à prorrogação. Então, me parece que o requerimento que o

Deputado Ivan Valente tem em mão, que vai ser apreciado no plenário da Câmara,

está passível ainda de um ajuste lá, desde que aqueles Líderes que concordaram

com V.Exa., com a prorrogação, mas não concordaram com o prazo, façam valer a

sua voz para fazer o prazo que a eles interessar. Os Líderes não estão obrigados a

seguir aquilo que nós propusemos na Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Perfeito. Ouçamos o

Deputado Pannunzio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presidente, a

Deputada Jô Moraes foi bastante feliz — aliás, é uma característica dela — nas suas

assertivas de como é o modus operandi aqui na Casa. É evidente que esse

documento levado aos Líderes partidários só poderia ser levado depois de

estabelecido o entendimento aqui na Comissão. Não há nenhum sentido em que os

Líderes assinem isso aqui à revelia do que nós aqui estabelecemos. Essas

assinaturas têm esse valor. Mas mais valor do que assinaturas, Sr. Presidente, se

isso aqui é o Parlamento, tem a nossa palavra, está certo? Então, o que eu quero

deixar claro é o seguinte: embora aqui não esteja escrito nada do sentido que nós

conversamos de que esta pauta fica congelada, ou seja, nada mais vai poder ser

votado, sugerido nesse período, este é o entendimento do PSDB. Este é o

entendimento que nós aqui temos, estou vendo aqui a concordância com o nobre

Líder do PT, e é o que todos desejamos, até mesmo para ensejar ao nobre Relator,

Deputado Pedro Novais, a possibilidade de depois elaborar o relatório que vai ser

ainda discutido, submetido à votação nesta CPI.

Acho que não há nenhuma dúvida. Embora aqui não esteja escrito nada

acerca do congelamento da pauta, fica aqui acertado, de público, na presença de

V.Exa., que é o fiador das coisas para que aconteçam, que é este o entendimento

do PSDB. E acho que dessa forma nós vamos caminhar bem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Até porque, Deputado,

há 2 requerimentos lá: um com prorrogação incondicionada; e outro que eu tive o

cuidado de fazer após a negociação com os líderes. O que foi que eu fiz? Eu fui

surpreendido por essa lista que o Deputado Ivan trouxe, com 2 requerimentos. Se os

Líderes e os partidos o seguirem... Líderes têm os liderados. Se os liderados...

Existe um requerimento para prorrogação não-condicionada; existe um outro que eu

apresentei para uma prorrogação condicionada, no mesmo prazo....

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Sessenta dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - ...porém com a pauta

congelada, tal como acertamos aqui. Os 2 requerimentos lá estão, basta o Plenário

aprovar um ou outro. Já saímos com a certeza de que um dos dois será aprovado. E

eu voltaria, então, a ouvir nosso convidado.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço vênia ao nosso

convidado, mas acho que necessitamos de um esclarecimento aqui. O que

aprovamos nessa Comissão foi esse requerimento aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Foi.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Está aqui na minha mão que diz que ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Com certeza.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Por 60 dias nós...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Sem qualquer

condição.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Sem qualquer condição. Veja, aí

V.Exa., como Presidente, encaminhou à Mesa da Câmara para que fosse votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Como Deputado. Como

Presidente eu não poderia, como Deputado eu poderia.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Como Deputado mas representando a

todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Eu apresentei como

Deputado, qualquer um pode, apresentei um. Após negociações demoradas com

Líderes de partidos importantes, encaminhei um com esse entendimento que foi

expresso aqui pela Deputado Jô Moraes e pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
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É um requerimento meu, enquanto Deputado, que lá está. São requerimentos que lá

estão. Poderá o Plenário, que é soberano, aprovar um, outro ou nenhum.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Mas, Sr. Presidente, no seu

requerimento que foi apresentado lá qual o prazo de prorrogação da sessão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sessenta dias.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  – Então é o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sim.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Eu não estou entendendo qual a

diferença. Parece-me que o Deputado Pedro Novais se referiu a 30 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Ivan Valente,

a diferença é que um diz o seguinte: prorroga-se a CPI, ponto. Foi o aprovado nessa

Comissão.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Não, esse aqui é por 60 dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sessenta dias,

Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Então. Exatamente igual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não é igual não, tem

uma diferença.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Qual é a diferença?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – A diferença foi

expressa aqui pelos 2 Deputados e que expressa negociação que fiz com os Líderes

que era para não... A origem dessa demora foi porque o Deputado Aleluia e depois

com a concordância de vários Parlamentares... de não se produzirem novos

requerimentos.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sim, mas agora chegamos a um

acordo aqui sobre os requerimentos já aprovados durante 2 meses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Sim, isso está no

requerimento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Então, qual é a divergência nossa

aqui?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Nenhuma. Existem 2

requerimentos sobre a mesa e a lista que V.Exa. apresentou é pela prorrogação,
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ponto. Portanto, novos requerimentos poderão acontecer. Há um requerimento

sobre isso. Há um outro requerimento que apresentei que diz: prorrogação, sim,

para a realização das audiências já aprovadas, elaboração, discussão e votação do

relatório final. É condicionada. Uma é incondicionada, a outra é condicionada.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Perfeito, mas quero dizer a V.Exa., Sr.

Presidente, quando fomos aos Líderes foi apenas com a intenção de que havia uma

barreira....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Espero que os Líderes

concordem com V.Exa. e votem de acordo com o que eles assinaram.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – ...e romper a barreira do Plenário

porque eles não queriam votar. Essa é a questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Deputado Pannunzio,

cobre coerência dos Líderes para provar o que o Deputado Ivan tem nas mãos, que

é a prorrogação incondicionada. Eu votarei a favor. Acho que todos nós aqui

votaremos a favor. O desejo de nós todos, já expresso no requerimento, é a

aprovação incondicionada, exceto os Deputados do PSDB que levantaram, aqui

nesta Casa, a dúvida quanto à aprovação incondicionada. Nós todos outros

aprovamos uma prorrogação sem condições.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – V.Exa. me permite

só um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Mas eu não sou

obrigado, Deputado Ivan Valente..., creio que V.Exa. e todos os outros vão cobrar

dos Líderes que assinaram esse requerimento que aprovem o requerimento da

prorrogação sem condições.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Só para efeito de

esclarecimento. Quero aqui dar um testemunho que o Líder do PSDB, José Aníbal...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Assinou aí.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Assinou, mas sob a

condicionante, e o Deputado Ivan sabe disso. Portanto, fica valendo. O melhor é
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aprovar aquilo que V.Exa. negociou que já está tudo claro, não há nenhuma dúvida,

pronto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Então, essas

assinaturas aqui são a novidade que há. O Deputado Ivan apareceu com o

documento de todos os Líderes pedindo a prorrogação, ponto. Sessenta dias sem

condições, ponto. Agora é uma coisa que ele deve cobrar. Eu não negociei isso, eu

não vou cobrar isso.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Não é isso que

vamos votar. Queremos votar o que V.Exa. mencionou.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Sr. Presidente, vamos esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Por favor.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – O Deputado Pannunzio, do PSDB,

chegou aqui e falou que todos os Líderes já tinham assinado, independente do prazo

e do conteúdo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) – Prazo e condições.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE – Prazo e condições.

O Líder José Aníbal, monitorado por Deputados, colocou o seguinte: “Eu

quero que retire e que congele a pauta.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Exato.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, tudo bem. Para mim não tem

problema.

O que eu quero dizer, só para não ficar alguma dúvida, por que nós

recorremos aos Líderes? Porque estava havendo uma obstrução no plenário e hoje

é o último dia...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Por causa...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - ...e não poderíamos organizar a

Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Deputado Ivan, V.Exa.

sabe muito bem cada passo dessa negociação. Eu conversei com V.Exa. V.Exa.

sabe, passo por passo, o que aconteceu. V.Exa. sabe a opinião de um por um. O

problema não é prazo. Podem ser 60, 45, 30. Não há problema. A questão levantada

foi precisamente quando que nós íamos parar de fazer requerimento pedindo
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informações novas, audiências novas e íamos partir para a elaboração daquilo que

interessa ao País, e que o nobre Relator está ansioso para começar a fazer, que é o

relatório.

Durante o período de relatório, nós vamos fazer audiências aqui, vamos

discutir. Podemos fazer qualquer coisa. Só não podemos aprovar mais novos

requerimentos. Só isso!

Está tudo resolvido.

Nenhum novo requerimento?

Então, vamos encaminhar à aprovação.

Devolvo a palavra ao nosso convidado, Ministro Bresser Pereira.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Eu estou agora à disposição,

naturalmente, dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Com a palavra...

A lista de inscrição, pois é...

O senhor já tinha acabado a sua exposição?

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Já tinha acabado a exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Tinha acabado.

Então, só para dizer o seguinte, só para ficar clarinho, clarinho, clarinho: eu

não vou retirar nada de pauta. O que não foi votado, não foi aprovado, não é isso? A

assessoria pediu para dizer isso, mas não vou nem dizer. Acabou a fase, digamos,

da Ordem do Dia, voltamos à discussão.

Portanto, nada que não foi aprovado não existe.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Só para não ficar

nenhuma margem à dúvida, acho fundamental que entre nós haja pleno

entendimento, quer dizer, não vai haver nenhuma convocação para hoje do Ministro

Palocci...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Nem do Bresser...

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O Bresser já está

aqui. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Desculpe. Ele não será

convocado novamente.
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O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O Ministro Palocci e o

Ministro Malan e esse 67, que é o que trata da quebra dos sigilos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Não. Fica claro que

não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pronto.

Fica claro que não. Só para ficar bem claro que não serão convocados os ex-

Ministros Palocci, Malan, Ministro Bresser, que vai encerrar sua exposição, inclusive,

com as respostas às perguntas que serão colocadas, nem com a aprovação do

Requerimento nº 67.

Está claro?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O.K.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Claríssimo?

E nós concordamos com a prorrogação para a conclusão dos trabalhos, ou

seja, as audiências já aprovadas, a análise dos dados já requeridos e para

elaboração, que é o principal, discussão e votação do relatório final.

Fica bem gravado esse final aí? Está gravado?

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - A lista de inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - A lista de inscritos, por

favor.

Voltemos agora ao nosso objeto, Deputado Berzoini.

Deputado Pedro Novais, Relator; depois o...Quem foi o requerente?

O requerente não se encontra aqui.

Portanto, pela ordem, será o Deputado Berzoini, Roberto Santiago, Ivan

Valente, Eduardo Valverde e Pannunzio.

Com a palavra, para seus questionamentos, o Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, ilustre Ministro Bresser

Pereira, temos observado, de todas as exposições anteriores, que não há uma

acusação muito forte com relação ao tamanho da dívida.

Embora o Governo, esses e os anteriores, tenham querido dourar a pílula da

dívida invocando um conceito que não é mundialmente usado, o da dívida líquida, a

dívida bruta brasileira, segundo nos expuseram, está por volta de 63% do PIB. Não
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é tão alta, já que a da Itália é de 100%, a dos Estados Unidos, agora com a crise,

ultrapassou isso. Agora, com relação à taxa de câmbio, o que é que se poderia fazer

para evitar isso que o Real sobrevalorizado está causando aos exportadores?

Eu sei que o Governo tem feito algum esforço. A criação do IOF, por exemplo,

vem nesta linha. Mas o que mais poderia ser feito? Com relação à taxa de juros,

esse é o burro de pancadas de todos nós, brasileiros, e até daqueles que recebem

algum trocado com as aplicações nos fundos de investimento. O que nós outros

iríamos fazer com as nossas pobres economias se não houvesse os fundos de

investimento para neles aplicar?

Eu não teria nenhum questionamento mais objetivo a fazer a V.Sa. Apenas

quero observar esses 3 assuntos. Se V.Sa. quiser se pronunciar sobre eles, eu

agradeceria.

Mas eu quero encerrar as minhas palavras lembrando daquela fábula de

Fedro que V.Sa. mencionou: Lupus et Agnus. Quando o lobo disse: você está

toldando água para mim? Ele respondeu aquilo que V.Exa. já mencionou. Aí o lobo

voltou: “Ante hos sex menses male-ait-dixisti mihi”. Estou citando o latim porque a

fábula é em latim. O Fedro era romano. Aí o cordeiro respondeu: “Equidem natus

non eram!” Como, se eu nem era nascido? Aí o lobo voltou: “Pater, hercle, tuus - ille

inquit - male dixit mihi!” O seu pai falou mal de mim. E aí o agarrou e o devorou. Só

para desanuviar um pouco.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Muito bom. Quanto à dimensão

da dívida pública, realmente a dívida pública brasileira não é tão alta e vem baixando

nos últimos anos. Agora, uma coisa que gostaria de observar é que em toda a minha

exposição eu centrei na taxa de juros e não na dívida pública. Quando se fala numa

auditoria da dívida pública, há a suspeita imediatamente de que a contabilidade da

dívida pública foi mal feita. Eu não acredito nisso. Quer dizer, eu acho que nós já

superamos essa fase de fraudes contábeis. Quer dizer, o sistema contábil do

Governo brasileiro, do Estado brasileiro é muito bom. Está montado aí desde o início

dos anos 80. O do Banco Central também é muito bom.

Nós temos uma auditoria feita não só interna, mas também é do Tribunal de Contas,

que deve ter trabalhado sobre isso também. Se não trabalhou deveria ter feito. De
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forma que eu não creio que a Comissão possa conseguir muita coisa a respeito

desse assunto.

O que é realmente importante é a taxa de juros, porque essa taxa de juros é

um fluxo, está acontecendo ainda hoje, continua alta demais e é possível baixá-la —

e não vai gerar inflação. Da mesma forma, é possível também obter uma taxa de

câmbio melhor.

A segunda pergunta de V.Exa. referiu-se à taxa de câmbio, mas depois voltou

à taxa de juros. O que fazer com a taxa de câmbio? Essa é a questão. Eu já disse

aos senhores que, caso eu discuta a taxa de câmbio com economistas ortodoxos —

não sou economista ortodoxo, tenho horror a qualquer ortodoxia, seja qual for ela, e

evidentemente a ortodoxia da teoria econômica neoclássica monetarista é uma coisa

que simplesmente me repugna —, o que eles dizem para mim, em reuniões de que

já participei? “É impossível administrar a taxa de câmbio de longo prazo. No

curtíssimo prazo é possível, fora disso é impossível.” Por que é impossível? Pelos

raciocínios hipotéticos dedutivos que passam pela cabeça deles.

O Brasil administrou sua taxa de câmbio entre 1930 e 1991, para ser preciso.

A abertura financeira brasileira foi feita em 1991, quando o Ministro era o Marcílio

Marques Moreira. Antes disso, não.

Houve duas crises apenas, uma crise grave em 1964 e outra em 1980, mas

tiveram suas explicações. Mas, de um modo geral, administrou-se muito bem a taxa

de câmbio. A China administra sua taxa de câmbio sempre, Taiwan sempre

administrou, a Índia administra sua taxa de câmbio. Por que nós não podemos

administrar?

Agora, como é que se administra a taxa de câmbio? Há várias maneiras.

Eu desenvolvi, nesse livro Globalização e Competição, um modelo sobre a

doença holandesa. A doença holandesa é uma coisa de que os brasileiros sabem

pouco ainda, mas o Presidente Lula já se referiu a ela quando falou sobre o

problema do pré-sal. Apenas digo que a doença holandesa não tem origem apenas

no petróleo. Uma doença holandesa causada por petróleo ou por diamantes pode

ser muito grave, agora uma doença holandesa causada pelo café, como o Brasil

sempre teve, é menos grave. A gravidade da doença se dá pela necessidade de

correção para a diferença entre duas taxas de câmbio de equilíbrio.
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Este é o meu modelo: a taxa de câmbio de equilíbrio corrente, que é a taxa de

câmbio que equilibra a conta corrente do País intertemporalmente — é a taxa de

mercado, esta todo mundo entende. Mas, quando você tem a doença holandesa,

você tem uma segunda taxa de câmbio de equilíbrio. Esta realmente é a verdadeira,

a que eu chamo de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Como se define essa taxa

de câmbio? É a taxa de câmbio que é necessária para que indústrias, utilizando

tecnologia no estado da arte mundial, sejam competitivas.

Se eu for à França, as duas taxas são iguais; se eu for à Inglaterra, se eu for

aos Estados Unidos, se eu for à Rússia — à Rússia, não —, se eu for ao Japão, as

duas taxas são iguais, não há doença holandesa. Agora, se você for à Venezuela, a

taxa de câmbio de equilíbrio corrente é incrivelmente maior. Você precisaria de um

imposto, se contar de cima para baixo, de 90% a 95%, para neutralizar essa doença

holandesa. Então, todo país que tem doença holandesa tem taxa de câmbio

sobrevalorizada só por causa disso, porque a verdadeira taxa de câmbio é a

industrial. É um absurdo eu ter uma indústria que tem todas as tecnologias mais

modernas e que não seja competitiva por causa da taxa de câmbio!

O tipo de doença holandesa brasileira com o café ou com a soja ou com a

cana-de-açúcar ou com o ferro varia com o preço internacional das commodities,

mas, grosso modo, desconfio que está em torno de 25% a 30%. Ou seja, um

imposto de 25% a 30% resolve, neutraliza essa apreciação — que é a primeira

coisa, não é tudo, não, essa é a primeira parte.

Por que o imposto neutraliza essa apreciação? Seria melhor haver um gráfico

aqui, um quadro-negro, mas falo o mais simplesmente possível, porque acho que

todo brasileiro precisa saber estas coisas. Isto não é coisa que só economista possa

saber. Os brasileiros têm que saber isto. Se eu estou no equilíbrio corrente e eu

quero passar para o equilíbrio industrial... Eu tenho, por exemplo, agora... A taxa de

câmbio está em 1,70. Vamos supor que, com uma taxa de câmbio de 1,70, para o

produtor de soja está bom. “Eu exporto soja bem com isso.” Para o produtor de café,

que nós exportamos, está bom para ele; para o produtor de ferro, está bom para ele;

para o produtor de açúcar, está bom. Então, essa é a taxa. Só que para as indústrias

você precisa de 2,30. Esse seria o verdadeiro para realmente indústrias competitivas

exportaram. Há algumas excepcionalmente competitivas que exportam de qualquer
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jeito, mas normalmente se precisaria de 2,30. Então, vamos supor que o equilíbrio

industrial é 2,30 e o equilíbrio corrente é 1,70, uma diferença de 60 centavos. O que

o Governo faz para neutralizar a doença holandesa? Ele coloca um imposto de 60

centavos na exportação desses produtos — não de todos, só desses produtos.

Por que isso a neutraliza? Pelo seguinte: agora isso desloca a curva de

oferta. A curva de oferta desloca para cima, de forma que eu, produtor de soja  —

agora ficando só na soja, que é mais fácil —, eu, que podia exportar a 1,70, agora só

posso exportar a 2,30. Então, depois que houver a transição — há um problema de

transição que precisa ser coordenado pelo Ministro da Fazenda, pelo Banco Central,

pelo Presidente da República —, depois que se chegou a 2,30, está o.k. E ele não

oferece mais a sua soja, nem a Vale oferece o seu ferro, nem os usineiros oferecem

o seu açúcar, o seu metanol, à taxa de 1,70. Agora, eles precisam da taxa de 2,30,

que é a taxa que também o resto da indústria, que não usa desse recurso natural...

Porque a doença holandesa tem sempre origem em recursos naturais muito

abundantes, como eu explico nesse trabalho, numa renda ricardiana. Mas isso só

complica. Vamos ficar assim, nessa coisa.

Então, a primeira coisa é fazer esse imposto.

Uma coisa me atrapalhou durante algum tempo, quando eu estava

desenvolvendo essas ideias, que são ideias que eu desenvolvi a partir de 2005. São

recentes, embora a doença holandesa seja conhecida desde mil novecentos e

sessenta e poucos, quando os holandeses descobriram lá na terra deles. Mas o

Celso Furtado, em 1957, fez um estudo sobre a Venezuela, em que ele praticamente

descobre. Quase, estava ali! Estava muito desconfiado de qual era o problema.

Enquanto eu estava escrevendo esse trabalho, eu dizia: “O Brasil tem um

problema de doença holandesa, agora um pouco agravado pelo aumento das

commodities.” E começou uma discussão nacional sobre isso. Eu criei um problema

para mim mesmo. Eu falei: “Mas espera um pouquinho, se o Brasil tem doença

holandesa hoje — era 2005, 2006, 2007, quando eu estava fazendo essa discussão

—, sempre teve!” O Brasil sempre teve café e sempre teve cana de açúcar, pelo

menos esses. Nós nunca discutimos esse assunto, e no entanto nós tivemos um

extraordinário desenvolvimento entre 1930 e 1980. Como é que pode ser isso?
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De repente, conversando com um amigo chileno, o Gabriel Palma, eu de

repente descobri. Ora, bolas! Nós tínhamos uma coisa que os cafeicultores

chamavam de confisco cambial, que era exatamente esse imposto, que assumiu

várias formas durante vários momentos. Eu lembro a vocês a última forma ou a

penúltima — acho que é a última forma, que era bem típica dos anos 70 e ainda

estava nos anos 80 aplicada —, que foi a forma do Delfim. Como era?

Nos anos 70, nós tínhamos um imposto de importação — o imposto de

importação neutraliza a doença holandesa, mas só do lado da importação —, nós

tínhamos um imposto de importação que era de 45%, média. Nós tínhamos um

subsídio à exportação de cerca de 45% a 50%, média, menos café, açúcar e

madeira, que já se exportava naquela época. Esses não. Ora, o que significava

isso? Isso era um imposto, um imposto com outro nome, disfarçado, mas todo

mundo via. Você pode até calcular.

Supondo que a taxa de câmbio fosse dois, para facilitar agora a vida, então a

taxa de câmbio nominal é dois, mas quem paga 50% de imposto de importação,

para ele a taxa de câmbio é três. Quem exporta para uma taxa de câmbio de dois

mas tem o subsídio de 50%, a taxa de câmbio, para ele, é três também. Agora, para

os exportadores de café, continuava sendo dois. Então, ele tinha imposto de um. Um

sobre três é 33%. Esse era o imposto que ele estava pagando. Isso é que deslocava

a curva para o nível correto, isso é que permitia que a taxa de câmbio fosse uma

taxa de câmbio correta e que o País se industrializasse e exportasse

extraordinariamente bens manufaturados. O Brasil, que nos anos 1965 a 1967

exportava 7% ou 8% da sua exportação de manufaturados, em 1980 já exportava

60%. Multiplicou por dez essa porcentagem.

Então, essa é uma primeira parte. É preciso neutralizar a doença holandesa.

Agora, vocês já viram que isso os argentinos fazem e não é fácil

politicamente. A bancada ruralista aqui vai pular, embora eles não paguem! Isso é

uma coisa curiosa. Houve toda essa confusão na Argentina, mas não são eles que

pagam, porque vejam, se na Argentina eles tiram a retenção — eles têm a retenção

lá —, a taxa de câmbio baixa imediatamente e eles continuam ganhando a mesma

coisa. Apenas ocorre que agora aquele benefício se espalha por toda a sociedade
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na forma de salários um pouco mais altos, artificialmente, e o país para de crescer.

Essa é a primeira coisa.

Agora, não basta isso, porque a doença holandesa traz o câmbio do equilíbrio

industrial para o equilíbrio corrente. Agora, no equilíbrio corrente você não tem déficit

em conta corrente ainda, portanto você não tem dívida externa crescendo, portanto

você não tem crise, tanto assim que a Arábia Saudita nunca teve uma crise.

Agora, por que continua crescendo? Por que continua caindo a taxa de

câmbio? Por uma série de políticas: a política de crescer com poupança externa,

que geralmente é um desastre, mas teria que fazer uma longa exposição para

explicar o porquê; a política de juros altos para atrair investimentos; a política de

juros altos para fazer a âncora cambial e justificar a meta de inflação. Essas são

políticas sistematicamente adotadas e fortemente defendidas pela ortodoxia

convencional, pelo Consenso de Washington, o tempo todo defendidas, e que

apreciam a moeda, puxam a moeda para baixo, essas entradas em que o Brasil não

tem o menor interesse, porque essas entradas de capital... Você pode pensar que

essas entradas de capital são para financiar o investimento. Não são! Eu descobri

isso. Quando entram capitais, financiamentos ou investimentos diretos, grande parte

vai para o consumo. Como pode ser isso? Eu descobri isso no Governo Fernando

Henrique.

Em 1994, antes de começar o Governo, a conta corrente do Brasil era zero.

Ninguém estava disposto a emprestar dinheiro para um país que estava com uma

inflação de 30% ao mês. Agora, quando o Plano Real dá certo, aí então começa o

Governo Fernando Henrique, e começa com uma política de crescimento com

poupança externa, ou seja, poupança externa quer dizer déficit em conta corrente,

quer dizer endividamento a ser financiado, seja por investimento direto, seja por

empréstimos internacionais. E isso era a salvação do Brasil. O Brasil ia crescer com

poupança externa, porque o Brasil não tinha recursos para financiar o seu

desenvolvimento. Essa era a conversa mole que nós ouvíamos.

Em 1999, seis anos depois de 1994, o déficit em conta corrente foi de 4,7%

do PIB. A taxa de investimento em 1994, média de três anos, era de 17% do PIB.

Dezessete por cento do PIB mais essa maravilhosa poupança externa que nós

tínhamos recebido significava — dos quais 65% foram investimentos direto — que a
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taxa de investimento agora do Brasil era 17%, mais 4,7% e 21,7%, não é isso? A

matemática é muito complicada, mas dá para fazer ainda. Quanto era?

Rigorosamente 17%, ou seja, foi tudo para o consumo. A taxa de câmbio se

apreciou, os salários aumentaram artificialmente, foi tudo para o consumo.

No período seguinte, aconteceu o inverso. Aí o Brasil entra em superávit em

conta corrente e a taxa de investimento devia cair de 17% agora para... Nós

chegamos a ter superávit de conta corrente em 2005 — não sei exatamente — alto:

3% do PIB ou coisa que equivalha. Agora não tenho o número aqui. Quanto caiu o

investimento? Nada. Até aumentou um pouquinho, porque aí esse processo ao

inverso.

Essas políticas são políticas — a de crescimento de poupança externa é mais

grave, a política de combate à inflação com âncora cambial ou com meta de

inflação, que é âncora cambial disfarçada — que apreciam o câmbio e levam o país

a como estão as coisas.

Em cima disso, existe o populismo cambial. O populismo cambial é o fato de

que, quando aprecia o câmbio, os salários crescem e todo mundo fica feliz. E desde

que a crise não venha antes da eleição próxima, tudo bem! Está ótimo assim!

Há algo muito engraçado. A coisa mais engraçada é ver os economistas

incrivelmente ortodoxos, associados às coisas altamente conservadoras, agora

argumentarem a favor desta taxa de câmbio que está aqui atualmente no Brasil,

dizendo que, se mexer nisso, vai prejudicar os salários. Vai prejudicar um pouco os

salários, é verdade, se fosse corrigida, mas são eles que estão virando populistas

cambiais.

A taxa de câmbio é uma coisa muito séria e muito política. Vocês vejam,

nessa discussão desses últimos 10 anos em que tenho me metido, eu tenho

defendido o que eu chamo “estratégia do novo desenvolvimentismo”. E digo que, do

ponto de vista macroeconômico, ela está baseada em três coisas: déficit fiscal muito

baixo, preferivelmente zero; zero de déficit em conta corrente ou superávit em conta

corrente quando houver doença holandesa; e taxa de juros moderadas. O que dizem

os ortodoxos, que dizem que é impossível mexer na taxa de câmbio? Eles dizem o

seguinte: o.k., déficit o menor possível, só que, em vez de déficit zero, eles querem

déficit primário, superávit primário para pagar a dívidas. Pode ter um déficit... O
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déficit público pode ser 2% a 3% do PIB, está bom para eles. Eu preferiria menos,

sem dúvida. Eu sou mais duro do que eles, embora eles chamem todo mundo que

não pensa como eles de populistas.

Mas não vamos entrar nesta discussão. Digamos isto: “O.k., os dois estão a

favor de responsabilidade fiscal”, que graças a Deus está na lei hoje no Brasil. Por

que não haver também responsabilidade cambial? Por que eu não posso ter déficit

público — e eu estou de pleno acordo, e mais acordo ainda —, mas posso ter déficit

em conta corrente quanto quiser? Agora já se está prevendo para o ano que vem 50

bilhões de dólares de déficit em conta corrente. E está ótimo, ótimo para eles! Quer

dizer, eles são populistas, esses ortodoxos que se dizem defensores. São populistas

por quê? Porque os interesses que eles defendem, porque os interesses dos outros

países, nossos concorrentes, estão nessa direção.

Agora o que é possível fazer? Fundamentalmente existe uma coisa na teoria

econômica muito falada, o trilema do Mundell. Mundell é um economista canadense,

que fez essas teorias há uns 30 anos. Ele disse: “Você tem três coisas, mobilidade

de capitais, política monetária e política cambial.” Ele mostrou que você não pode ter

liberdade nos três. De um deles você tem que desistir. É uma lógica simples para

explicar isso.

Muito bem, daí eles concluem: “Como eu preciso necessariamente de

liberdade em política monetária — com o que eu concordo — e como eu preciso de

mobilidade de capitais, logo eu não vou ter política cambial.” Agora eu pergunto: por

que isso? Porque eu não digo o contrário? Eu vou dizer assim: “Logo, eu vou ficar

com política monetária e vou ficar com controle de capitais, e firme controle de

capitais. E aí, tendo o controle de capitais, eu vou ter política cambial, eu vou

administrar minha taxa de câmbio e vou admitir que ela se sobreaprecie.” Isso é

perfeitamente viável. Você não precisa fazer isso radicalmente, você pode fazer em

graus. É possível fazer, mas é preciso que a sociedade entenda que é preciso ser

feito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Obrigado.

Vamos fazer as perguntas em globo, o Deputado Ricardo Berzoini e depois o

Paulo Rubem Santiago.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Eu queria, cumprimentando o

Presidente e o Relator, também cumprimentar o Professor Bresser, que nos brindou

aqui com uma boa exposição sobre a questão dos juros, especialmente, e acho que

sobre o câmbio mais especificamente.

Eu queria abordar justamente o impacto que a taxa de juros teve na formação

da dívida, especialmente no período mais recente. Eu me lembro que, em 1994,

salvo engano, a relação dívida/PIB era em torno de 30%. V.Sa. citou a propaganda

econômica que se fez naquele período, especialmente pelos economistas mais

vinculados à PUC do Rio de Janeiro, de que não havia problema nenhum em gerar

déficits em transações correntes elevados, porque isso seria bom para atrair capital

externo para o Brasil e isso teria um mérito em si mesmo: produziria um ciclo de

eficiência econômica no Brasil.

Um dos vetores utilizados para isso é a taxa de juros. Até hoje, no debate

econômico, quem sustenta essa necessidade de taxas de juros mais elevadas que a

média mundial fala em atração de capital externo para cobrir desequilíbrios — o que

não é o caso agora, pois não temos esse desequilíbrio, pelo menos não no

momento; pode ser que isso se projete para o futuro em função da própria taxa de

câmbio —, para captar recursos internos ou externos para rolar dívida pública, o que

também não é o caso, porque não há nenhuma dívida pública com nível de risco e

nível de credibilidade como a brasileira com taxas mais atrativas; ao contrário,

podemos reduzir essa taxa real sem dificuldade. A terceira razão é a política

monetária para combater a inflação. E acho que o grave equívoco, além da questão

do chamado populismo cambial, daquele período foi exatamente não trabalhar com

a política monetária como uma forma de compensação, para não criar uma cultura

da poupança interna de juros altos.

No Brasil, nós já temos um problema que o Governo tentou atacar

recentemente, mas, em função da disputa política Oposição/Situação, criou-se um

certo impasse político, que é a questão da taxa de poupança. Essa lei da caderneta

de poupança que estabelece em 6% os juros mínimos evidentemente coloca uma

trava para a redução dos juros, porque vai criar uma distorção no mercado, ainda

que a composição juro/TR tenha mitigado um pouco, porque na verdade

antigamente era juros INPC ou outro índice de inflação. Na verdade, então, quando
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se optou pela TR como composição, que foi no Governo Collor, salvo engano, nós

tivemos a mudança dessa composição. Então o juro real na verdade hoje não é de

6%. O juro real hoje está 2%, 3%. Dependendo do mês, chega a um pouquinho

mais. Mas de qualquer maneira há uma trava colocada para a redução, já que a

poupança é isenta de tributação, e os fundos de renda fixa não são.

Então, na sua opinião, naquele momento de 1994, qual a forma de fazer com

que o instrumento de política monetária possa ser usado sem criar essa cultura de

juros elevados que hoje projeta para frente, para rolar essa dívida interna, algum

problema? Porque, se praticarmos um juro parecido com o europeu ou com o

americano, nós teremos certamente muita gente pensando se vale a pena manter as

suas aplicações nesse tipo de ativo. E nós temos ainda, pelo menos como disse o

nosso Relator, em termos de dúvida bruta, alguma coisa em torno de 60% do PIB

para rolar com prazo de vencimento não tão longo quando seria razoável. Então,

acho que essa é uma questão objetiva, quer dizer, como desmontar gradualmente

essa cultura de remuneração elevada e como criar instrumentos de captação para o

Poder Público que permita rolar dívida sem precisar de juros mais atrativos para

mantê-los.

A segunda questão, para encerrar, é essa questão cambial. A maior parte dos

economistas que se alinham com a defesa do câmbio flutuante estabelece qualquer

tipo de intervenção, até essa pequena do IOF que foi feita. Eles mantêm como

intervencionismo no câmbio. E na minha opinião a questão cambial é fundamental

para a soberania nacional. Um projeto de desenvolvimento de médio e longo prazo

para o Brasil tem que levar em consideração o que a China fez — está fazendo há

trinta anos —, o que outros países estão fazendo e que representou

fundamentalmente o caminho para assegurar um nível de industrialização

competitivo.

Então, concordando com a sua avaliação, acho que na verdade precisamos

destravar um pouco o debate entre Oposição e Situação  — e não importa quem é

Oposição e quem é Situação — para se discutir um cenário de desenvolvimento

nacional para 20, 30 anos, que é um cenário nacional necessário para um País

como o Brasil, se é que queremos, de fato, atingir o mesmo nível de

desenvolvimento. Isso, junto com a questão tecnológica, com a questão de
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investimentos em educação, é fundamental para projetar para o Brasil daqui a 20, 30

anos uma economia, de fato, a altura das necessidades do povo brasileiro.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Com a palavra, o último

orador inscrito, Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Sr. Relator,

Prof. Bresser Pereira, alguns minutos antes de vir para esta sessão eu tinha

recebido um bom presente de Natal, que foi o resultado do meu check up aqui no

Departamento Médico. Eu considero que recebi um segundo presente: a fala do

Prof. Bresser, que não pude pegar desde o início. O professor talvez não se lembre,

mas o senhor esteve na Assembleia Legislativa de Pernambuco há cerca de 10

anos, aproximadamente. Eu era Deputado Estadual. Lá, no meio da sua

intervenção, já se discutiam questões próximas da polêmica da taxa de juros, da

política cambial. Eu fui uma das pessoas que fez um questionamento, à época.

Creio que um ponto de partida essencial para nós situarmos os objetivos

desta CPI ou o debate da dívida pública é respondermos quais são os objetivos da

República Federativa do Brasil. Os objetivos estão descritos no art. 3º da

Constituição. Para que nós atinjamos esses objetivos, quais são os desafios que nós

vamos ter que enfrentar? Aí nós vamos para a discussão do ambiente interno, os

problemas que afligem a sociedade brasileira, as famílias, as empresas, a gestão

das finanças governamentais, mas também vamos para o ambiente externo, que

cada vez mais se transformou num ambiente hegemônico, nas últimas 2 décadas e

meia, nas últimas 3 décadas. Se nós observarmos essas questões que são objeto

de decisões macroeconômicas, o Prof. Bresser colocou muito bem. Há um conjunto

de teses que geram um conjunto de decisões que muitas vezes se jogam para a

sociedade como autênticos dogmas. Há poucas sessões aqui, o Prof. Carlos Lessa

colocou, de uma forma muito didática, a questão do endividamento como um desafio

para um projeto de desenvolvimento. O endividamento em si nem é ruim, nem é

bom.

O endividamento tem que responder à necessidade de o País responder à

superação das desigualdades, das desigualdades regionais, da baixa capacidade de

investimento do Estado, rompendo, portanto, com um conjunto de dogmas, que
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muitas vezes são colocados como se fossem ciência exata. Eu já pesquisei em

todas as universidades. Em nenhuma delas o curso de Economia está no centro de

ciências exatas. Via de regra, está nas ciências sociais aplicadas ou nas ciências

humanas. — os mais modernos, que constituíram seu curso de graduação mais

recentemente. Quando nós começamos a desdobrar essas relações dessas

decisões que são tomadas, nós observamos, por exemplo, numa das audiências

recentes, o economista Armínio Fraga que esteve aqui com o Prof. Paulo

Passarinho, Presidente do CORECON do Rio de Janeiro. E o Prof. Passarinho

colocou muito claramente: por trás de algumas decisões consideradas únicas,

universais ou exatas, há um conjunto de interesses. Os mesmos interesses que

fizeram, na semana passada, com que o economista Paul Krugman, ao conceder

uma entrevista ao Valor Econômico, dissesse em tom até de brincadeira: “Eu, se

fosse vocês, não tratava como queridinhos os investidores internacionais”. Por quê?

Porque não é uma relação, pura e simplesmente, de transferência de ativos para

investimentos. É uma relação de busca da melhor forma de multiplicação desses

ativos.

O Deputado Berzoini lembrou muito bem. Os números são claros. Talvez, a

nossa primeira manifestação de uma pré-doença holandesa não foram as reservas

petrolíferas, não foi o café de outrora. Foi a permanência de uma política monetária

que sinalizou para o exterior que aqui era um porto seguro para que os capitais

viessem, sob o manto de que sem investimento externo o País não cresce. Isso foi

muito bem diagnosticado e desmascarado recentemente pela Profa. Leda Paulani,

no Brasil Delivery, professora da USP. E o fim desse dogma de que só se cresce

com investimento externo, independente de como ele venha. Por quê? A análise da

composição da dívida pública é muito clara. Ela passou, progressivamente, a

engordar referindo-se ao ativo de títulos da dívida mobiliária. Na semana passada,

inclusive, eu ia trazer aqui para esta CPI, mas coincidiu com outro evento aqui na

Casa. Eu não pude participar. Nós vimos o quê? Manifestações já publicadas de que

os grandes grupos que olham para o Brasil hoje já sinalizaram que a sua preferência

é vir para o Brasil e aplicar em títulos da dívida mobiliária. Ou seja, fica na berlinda—

como se diz na minha terra, em Pernambuco — essa questão da absoluta
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autonomia com que as autoridades e as instituições econômicas do Estado brasileiro

tomam certas decisões.

O Prof. Bresser colocou muito bem: a questão não é legalidade ou ilegalidade

desse ou daquele contrato da dívida, seja interna, seja externa. Mas hoje crescem

as opiniões na mídia econômica e na área acadêmica de que nós precisamos

estabelecer mecanismos que fortaleçam a relação da democracia com a economia.

As decisões econômicas não podem, de maneira alguma, serem tomadas ao arrepio

da mínima discussão democrática, com apoio acadêmico, com apoio científico, à luz

de experiências e de dados estatísticos internacionais. E a própria Fundação Getúlio

Vargas tem um trabalho excelente, que a Profa. Lourdes Sola editou sobre Banco

Central, a relação da democracia com a economia, o equilíbrio delicado nas relações

democráticas.

E isso coloca para nós na dívida pública, nesta CPI, o seguinte: além de

auditarmos contabilmente a dívida e os impactos dessa dívida na política cambial,

na política monetária, na capacidade de investimento do Estado, é nós vermos até

onde podemos criar freios. O freio do pé, o freio de mão, para que não se tomem

decisões que amanhã vão se revelar em alguns desastres, e foram tomadas dentro

da lei, dentro do pleno exercício das atribuições dos órgãos monetários e

fazendários, mas que se revelaram desastres econômicos.

Quando se discute, portanto: por que não se estabelecem controles sobre a

capacidade do Tesouro, ilimitada, de emitir títulos da dívida mobiliária? E isso foi dito

semana passada, a jornalista Maria Clara do Prado escreveu na Gazeta Mercantil.

Por que não tem limite? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é Lei de

Responsabilidade Fiscal para dois terços da federação, para Estados e Municípios.

Mas para a União não é. Os limites, os controles não são os mesmos. O Tesouro

emite indiscriminadamente, e aprovou-se aqui, inclusive, que o resultado das

operações de câmbio do Banco Central, seja com a intervenção no mercado, seja

com as operações de swap, são cobertas ilimitadamente pelo Tesouro Nacional. Ou

seja, nós, Deputados e Senadores, que somos amparados por uma Constituição que

diz que todo poder emana de povo, mas esse todo poder não é o poder todo, para

algumas coisas não temos poder nenhum. Poder nenhum. Deputado e Senador não

valem nada para ter autoridade e autonomia para analisar o impacto da política
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cambial. E aí fica a velha situação — e eu vou incluir — do cachorro correndo atrás

do rabo. Se tem como ponto de partida o combate à inflação, aí constrói-se um

conjunto de diagnóstico de que a inflação é de demanda e que essa inflação precisa

ser reprimida com taxa de juros. Aí a taxa de juros acende um farol, vem o

investimento externo para dívida mobiliária, termina apreciando o câmbio. E aí, para

não deixar o câmbio ser apreciado, o Banco Central intervém e compra dólares no

mercado e vai para o mercado aberto, 430 bilhões — me passaram a informação

aqui. Só até o dia 10 de dezembro, o Tesouro já emitiu 20 bilhões em títulos da

dívida interna, a maior parte pré-fixada. E a média de juros de mais de 11% ao ano.

Como é que se desata esse nó? Não há como se desatar esse nó? Quais são

as decisões que precisam ser tomadas? Algum de nós imaginávamos que no âmago

dessa crise seria o momento adequado para se fazer um reordenamento de quem

ganhou mais e quem ganhou menos, porque é um setor da economia nacional e

internacional que olha para o Brasil sem qualquer tipo de barreira, ganham o que

quer, de jeito que querem. Não se impõe restrição alguma a esses setores.

E o Brasil também respondeu à crise com a velha máxima de que o Estado é

o pai maior de todos. Então, é renúncia fiscal, imunidade tributária, etc., etc., etc.,

sem corrigir necessariamente esses mecanismos que fazem da dívida algo

incompatível, não com o que são os outros países.

Eu não gosto muito de comparar dívida, PIB Brasil, Itália e França, porque

são países que já resolveram questões que não resolvemos. Então, quando leio

publicado pelo Prof. Pochmann que, de 2002 a 2007, pagamos 1 trilhão, 267 bilhões

de serviço da dívida pública e só aplicamos 98 bilhões em investimentos, 315 em

saúde; 149 em educação, eu digo: perdeu-se o juízo. Um País cujos dados macro

do gasto público apontam que se gasta mais com quem vive de renda do que quem

precisa do investimento, do quem precisa de política social com qualidade. O

Senado fez semana retrasada um seminário, e os técnicos dissera que se

continuarmos com esse percentual de investimento em saneamento, o Brasil leva

200 anos para a universalizar o saneamento. 200 anos.

Então, alguém tem que ser submetido a um outro processo de

desenvolvimento e de gestão dessas contas. O Banco Central não pode fazer as

suas operações, dar 40 ou 50 bilhões, não vir discutir, não parar para ouvir e o
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Congresso Nacional não ter qualquer tipo de autoridade sobre decisões dessa

natureza. Quando dá certo, tudo bem. Quando não dá... E por que outros países

seguem caminhos diferentes?

Eu queria, portanto, dizer que um dos objetivos desta CPI é desmontar esse

conjunto de dogmas de interesse, autêntica ideologia do lucro fácil travestido de

ciência econômica. Ou a gente aponta nesta CPI como se desmonta isso para quem

quer que seja o próximo Presidente, as próximas gerações, ou nós vamos continuar

tendo de aceitar a hegemonia do Governo de plantão, a supremacia das teses de

quem financia a dívida pública e a sociedade vai ficar aí amargando emenda

parlamentar para calçamento de rua, emenda parlamentar para comprar raio X para

hospital de Prefeitura. Nós vamos aqui nos pulverizar num varejão enquanto a elite

econômica nacional e internacional vem para cá e aqui se vale de toda essa sorte de

dogmas, de ortodoxias que, embora a relação dívida/PIB tenha reduzido, a que

custo, não é? De quanto se privou a sociedade de investimento com receita fiscal

para atender aos interesses dos rentistas? E por falar em rentista, Deputado Virgílio,

eu quero comunicar aqui com muito prazer a eleição da Profa. Tania Bacelar para a

Presidência do Conselho Deliberativo do Centro Celso Furtado, no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - É uma crítica aos

correntistas. Os correntistas estão tremendo neste momento.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - A Profa. Tania Bacelar,

pernambucana, nossa companheira de velha data. E que vai certamente

engrandecer ainda mais os trabalhos do Centro Celso Furtado, no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Passo a palavra ao último inscrito. Solicito ao Deputado Paulo Rubem

Santiago que me substitua momentaneamente aqui na Presidência. Por favor,

Deputado Paulo Rubem. Eu vou ter de sair momentaneamente.

Com a palavra o Deputado Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Deputado Virgílio, que também

é de uma família ilustre de escritores de Minas Gerais...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Do Brasil. Não reduza

assim o Guimarães Rosa.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Vou fazer uma indagação ao

Professor e ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, a dívida pública, na verdade, é

uma forma de captação da poupança, seja interna ou externa. Quando o consumo

das famílias, o consumo do Estado e o consumo privado chegam a um certo

patamar em que não se poupa, não há poupança interna, busca-se captar poupança

de alguma fonte para dar conta ou do aumento do consumo das famílias ou do

aumento do consumo do Estado, ou do setor privado. Essa é uma operação feita em

todo o mundo.

Um país onde a poupança interna é aquém da necessidade, certamente a

busca de captação de poupança externa acaba sendo um complemento ao aumento

do custo das famílias e aumento da despesa do Estado. Como há necessidade de

custear as 2 despesas, você capta lá fora. Num certo tempo isso foi administrado,

chegou a um certo contexto e, em função de crises se perdeu um pouco o controle,

mas a partir de um certo momento se utilizou o superávit primário para poder

amenizar esse contexto.

Alguns economistas dizem que se o superávit primário fosse utilizado desde a

década de 1990, principalmente após a crise da Rússia, ou a crise do México,

certamente o Brasil não teria chegado em 2002, com uma dívida pública passando a

quase 60% do PIB, se o superávit primário não fosse adotado. Bem, alguns

comentaristas... Se não tivesse adotado, se tivesse adotado com antecedência o

superávit primário, certamente em 2002 a dívida pública não chegaria a 60% do PIB.

Porque ele começou a adotar o superávit primário a partir de 1998, com a crise

mexicana, ou seja, em 1999, e com o aporte de 30 bilhões do FMI. A partir daí se

buscou fazer o superávit primário.

Até 1998, mantínhamos o aumento do consumo das famílias e do Estado

através da captação externa, ou seja, através do diferencial da taxa de juros internos

se captou poupança externa, ora de capital de curto prazo, ora de capital para

investimento de capital fixo. A questão é essa, professor: essa assertiva dita por

alguns economistas é correta?

 Se os governos passados tivessem adotado superávit primário antes da crise

e criado as condições para dimensionar melhor a necessidade do Estado de

investimento e manter crescimento — porque o Plano Real alavancou o consumo
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das famílias de maneira razoável. Então, como fazer com que o País mantenha o

crescimento do consumo das famílias, mantenha o crescimento do investimento do

Estado, mantenha o consumo do setor privado sem captar poupança externa.

De que forma isso pode ser feito sem alavancar a dívida pública ou a adoção

do superávit primário é um instrumento de conciliação desse contexto?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - O próximo inscrito

seria o Deputado Pannunzio, que não está presente. Vamos, então, passar a

palavra de volta ao Prof. Bresser Pereira.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Vou tentar responder as 3

excelentes questões que me foram colocadas. Gostaria, primeiro, de, no plano...

Estamos discutindo macroeconomia e finanças públicas, que é uma parte da

macroeconomia.

Gostaria, primeiro, de dizer que, em relação a esta área, creio que devem

existir 6 objetivos: um, uma inflação baixa; outro, uma responsabilidade fiscal; outro,

uma taxa de juros moderada; outro, um câmbio competitivo e, finalmente, o que é

parecido com o câmbio competitivo, uma responsabilidade cambial. O câmbio

competitivo é praticamente a mesma coisa.

O que eu diria que aconteceu no Brasil depois da transição democrática? No

momento da transição democrática, em 1985, a inflação estava alta, era muito alta, e

o povo não sabia o que pensar sobre ela. A inflação já estava em coisa de 10% ao

mês.

A responsabilidade fiscal, talvez se lembrem, mas eu fui Ministro da Fazenda

em 1987, em seguida ao colapso do Plano Cruzado. Eu, nesse momento, declarei

que eu ia fazer ajuste fiscal. Então, havia uma bancada do meu partido de então, era

o PMDB, que eu vinha desde... Havia a bancada econômica do PMDB. E a bancada

econômica do PMDB montou um movimento muito forte dentro do partido para que,

na convenção que ia haver em 30 de junho daquele ano de 1987, eu fosse expulso

do partido, porque eu queria fazer ajuste fiscal.

Pois bem. Eu acho que a sociedade brasileira conseguiu formar uma ideia

muito forte contra a inflação e nós fomos capazes de dominar a inflação, e a inflação

está num nível aceitável. Acho que podia ser mais baixo do que esse. Mas, enfim,

aceitável. Se não tivéssemos as indexações que nós continuamos a ter nos serviços
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públicos, nos contratos, se esta Casa, se este Parlamento pusesse uma lei,

proibindo terminantemente o Estado brasileiro, em qualquer um dos 3 níveis, de

fazer qualquer contrato com indexação, quer dizer, a nossa inflação baixaria bem

mais. Bom, mais isso é um detalhe.

Em matéria de inflação, avançamos muito. Em matéria de responsabilidade

fiscal, também avançamos muito. Avançamos muito não só porque a lei fiscal foi

aprovada, mas porque, já no Governo Fernando Henrique, no segundo período,

houve uma responsabilidade fiscal muito maior. E no Governo Lula, quer dizer, ainda

que tenha havido agora nesses últimos tempos basicamente um aumento na

despesa, basicamente também está havendo responsabilidade fiscal. Então, isso é

uma conquista brasileira. Os brasileiros perceberam que inflação é muito ruim, que

déficit público é muito ruim.

Quanto a déficit público ou superávit primário, Deputado Valverde, acho que

foi bom, em 1998, que o FMI nos dissesse que era preciso apertar também o cinto

fiscal. O que eu acho que é péssimo é usar para isso a medida superávit primário.

Essa medida, para mim, é um escândalo. A correta é déficit público.

Por quê? Porque, com um superávit primário de 3%, depois foi para 4%,

4,5%, quer dizer, o Governo fazia isso e ainda continuava com um déficit público de

3%. E os juros sumiam, porque o superávit primário é o déficit público não

considerados os juros. Então, isso é uma coisa que interessa muito ao setor

financeiro, esse tipo de medida. Para você ser mais duro, você precisa usar o déficit

público mesmo, nada de enrolação — vamos chamar assim.

O terceiro objeto — inflação, primeiro; o segundo; a ordem, não é de ordem

de importância —, dos juros moderados, isso vem sendo discutido no Brasil

fortemente, desde 2001, 2002, e acho que se conseguiu um pouco nessa versão,

mas pouco. Aquele quadro que mostrei mostra alguma coisa nessa direção, mas eu

acho que ainda há bastante a avançar nessa matéria.

Quer dizer, fundamentalmente, é preciso que nós compreendamos que a

rolagem da dívida pública brasileira não precisa dessa taxa de juros. Por quê?

Porque os rentistas não têm alternativa. Onde eles vão por o dinheiro? “Ah, não, em

vez de aplicar em títulos do Tesouro, eu vou comprar ações de empresa”.
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E onde é que a pessoa que vendeu ações vai colocar o dinheiro? “Ah, eu vou

comprar imóveis.” E onde a pessoa que vendeu o imóvel vai colocar o dinheiro no

curto prazo? Vai jogar tudo nos títulos do Tesouro e vai continuar rolando a dívida.

Então, não é verdade que não se role a dívida com isso. A dívida é perfeitamente

rolável.

Há uma questão de ordem regulatória no sistema, e quem conhece isso muito

bem é o economista — escapou-me o nome, depois eu digo — da Fundação Getúlio

Vargas do Rio de Janeiro, um pernambucano. Quer dizer, no Brasil, no período da

alta inflação, de repente essa instituição chamada SELIC foi feita de tal maneira, é

uma tecnalidade que não sou especialista nisso, por isso estou citando o Barbosa —

é Barbosa, que conhece muito bem isso e escreveu coisas muito interessantes

sobre isso.

Quer dizer, que nos países normais, em todos os demais países, o Banco

Central define a taxa de câmbio de curto prazo e espera que essa definição da taxa

de câmbio de curto prazo tenha uma influência no mercado, através do

procedimento de mercado, de forma que a taxa de câmbio de longo prazo, que é a

taxa de câmbio que o Governo paga nos seus títulos, seja influenciada por essa

política de curto prazo.

No Brasil, não. O Brasil é um País em que, rigorosamente, o Banco Central

tabela a taxa de juros, porque, no momento que ele define a SELIC, essa é a taxa

que os títulos do Tesouro estão pagando automaticamente e diretamente. É uma

coisa muito estranha e que devia acabar. Isso foi feito, creio, em 1995, 1994, por aí

que foi feito, quando o André Lara Resende era Diretor do Banco Central. Ele fez

isso naquilo momento e estava correto, porque a situação era tão caótica que

precisava fazer, mas, depois, desapareceu a situação caótica, mas o Banco Central

está lá sentado nessa instituição muito estranha e que dificulta abaixar a taxa de

juros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Essa é uma forma

de indexação.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - É uma forma de indexação de

certo modo. Eu digo que essa é a taxa de juros tabelada, não deixa que o mercado

funcione. Eles, que tanto defendem o mercado, não deixam que o mercado funcione.
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Bom, em relação ao câmbio competitivo, a discussão começou só

recentemente, uma boa discussão. Nos anos 90, tinha um economista que discutia

isso bem, que era o Antonio Delfim Netto. Era o único. Mas, hoje não. Hoje há uma

grande discussão e uma discussão não só brasileira, mas mundial. Quer dizer, é

uma coisa nova isso, é o que eu chamo a macroeconomia do desenvolvimento em

que a taxa de câmbio foi incluída. Mas nós temos que avançar muito mais nisso.

Quer dizer, nós temos realmente que discutir muito seriamente — nós, brasileiros.

Como inventamos esse nome “responsabilidade fiscal”, nós precisamos inventar o

nome responsabilidade cambial.

Agora, quando você pensa em termos de responsabilidade cambial, quando

você fala em doença holandesa e quando você diz que há esses 2 equilíbrios —

desculpe a tecnalidade — e que o correto é você deslocar a curva de oferta, a taxa

de câmbio do equilíbrio corrente para o equilíbrio industrial... Quando você desloca a

taxa de câmbio industrial, você vai ter o quê? Você vai ter um superávit em

conta-corrente. Porque a taxa de câmbio que equilibra a conta-corrente é aquela... E

a taxa é uma taxa mais depreciada aquela, a industrial, e você tem um superávit em

conta-corrente.

Ora, se você tem um superávit em conta-corrente, você deve ter esse

superávit e você deve também ter um superávit fiscal correspondente. Porque aí

você pega, senão totalmente, pelo menos uma boa parte, porque você pega esse

dinheiro aí e, em vez de internar esse dinheiro desse imposto — que foi o imposto

que você usou para fazer esse deslocamento da curva de oferta —, você pega esse

dinheiro e coloca em fundo soberano lá fora, como faz a Noruega, como faz o Chile

com o cobre, ou como fazem os Emirados Árabes, que também fazem isso.

Quer dizer, de forma que aí você conserva uma taxa de câmbio competitiva e

tem superávit em conta-corrente e superávit cambial. De forma que, se você tem

superávit de conta-corrente, não é que você está crescendo sem poupança externa,

você está crescendo com “despoupança” externa.

“Mas isso é uma loucura!”, pode me dizer alguém. Quer dizer, um economista

ortodoxo. E bons economistas ortodoxos, eles, em relação ao problema da

poupança externa que o Deputado Valverde me perguntava, eles dizem o seguinte,

quer dizer, eles põem em nota de rodapé. Eu lembro sempre do Barry Eichengreen,
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que é um excelente economista internacional, homem competente, mas que,

escrevendo um artigo lá sobre relações internacionais, põe numa nota de rodapé...

Evidentemente nem se discute que países ricos em capitais devem transferir seus

capitais para países pobres em capitais. Isso parece o óbvio. Eu digo para os

senhores que isso é tão óbvio quanto é óbvio que a terra é chata, plana — tão óbvio

quanto isso.

Quer dizer, é só olharem o que acontece na... Quer dizer, se olharem o que

aconteceu no Brasil. Quer dizer, nos anos 90 até este ano, nós tínhamos superávit

em conta-corrente e crescemos muito mais que nos anos 90, em que nós tínhamos

déficit em conta-corrente e estávamos crescendo com poupança externa.

É só olhar a China. A China cresce alucinadamente com enorme superávit em

conta-corrente. Todos os outros países asiáticos também cresceram basicamente

com superávit. De vez em quando tiveram déficit, em certos momentozinhos, mas o

grosso... Por quê? Porque, quando você vai crescer com poupança externa, você

não neutraliza sua doença holandesa e sua taxa de câmbio fica ruim. Além disso,

não só a doença holandesa, mas outros fatores que ainda apreciam mais o câmbio.

Eu tenho um ilustre afilhado, que é Candido Bracher — ele é meu afilhado de

batismo, um grande amigo meu, como o pai dele —, e eu conversava com ele

fazendo a crítica... E ele hoje é o segundo ou terceiro homem, é um dos grandes

dirigentes do Banco Itaú/UNIBANCO. E eu conversava com ele e dizia: “O Brasil não

precisa de poupança externa. O Brasil não precisa de financiamento externo”. Quer

dizer, o Brasil pode ter equilíbrio ou preferivelmente superávit em conta-corrente. Aí

ele virou-se para mim... Ele ouviu tudo, interessado e tal, depois ele virou-se para

mim e disse assim: “Mas, tio — ele me chama de tio ainda —, isso significa que o

trabalho que eu faço não tem importância, o trabalho de banqueiro”. Eu falei: “De

jeito nenhum. Não misturemos”. Isso é em resposta ao Deputado Valverde. Não

misturemos, porque o financiamento interno é absolutamente fundamental. Aí, se

nós pegarmos lá o velho Schumpeter e a teoria do empresário... O que é o

empresário? O empresário é um homem com coragem, visão, que tem uma ideia e

que, então, consegue crédito junto aos banqueiros, investe, tem lucros, paga o

investimento e promove o desenvolvimento.
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Então, o financiamento interno é absolutamente fundamental. Agora, o

financiamento externo tem um interveniente no meio. E esse interveniente chama-se

taxa de câmbio. Toda vez que você começa tomar dinheiro emprestado lá fora, você

está apreciando o seu câmbio. Então, acontece essa coisa que parece que é uma

coisa louca, quer dizer, essa coisa que eu contei para os senhores sobre o que

aconteceu nos anos 90. Quer dizer, nós aumentamos em 4,5% a nossa poupança

externa. Sessenta e cinco por cento dos bilhões de dólares que isso representou em

6 anos foram financiados por investimento direto estrangeiro, no entanto, o Brasil

não aumentou nenhum ponto percentual a taxa de investimento, ou seja, foi tudo

para o consumo.

Então, quer dizer, quando o banqueiro empresta, quando Cândido Bracher,

notável banqueiro, empresta para uma empresa, ele sabe que aquela empresa vai

investir, porque ele emprestou para lá, ele acompanha, etc. Quando o Brasil recebe

dinheiro emprestado, ainda que você pense que: “Ah, tomei dinheiro para construir

uma usina hidrelétrica”... Mas se até o Governo pode construir usina hidrelétrica e

como isso provocou apreciação do câmbio, uma grande parte acaba indo para o

consumo, e são essas coisas que atrapalham a vida dos... Essa é a economia mais

complicada, mas a gente tem de falar sobre ela.

Na sua exposição existia uma questão: e o investimento direto estrangeiro?

Eu já falei 2 vezes aqui, e você se referiu ao trabalho da Leda Paulani. Desculpe-me

pelo “você”, é V.Exa. que a gente tem que dizer aqui, não é? Mas... Veja, o que eu

estou tentando dizer aos senhores é que eu não preciso do dinheiro deles. O Brasil

não precisa do dinheiro deles, de jeito nenhum, nada! Precisa de tecnologia?

Precisa. Precisa, às vezes, de mercado se vier para cá para exportar, mas, de

dinheiro externo, o Brasil não precisa de jeito nenhum, dados os nossos recursos

naturais, a nossa capacidade empresarial, etc. O Brasil vai se desenvolver muito

mais se crescer com poupança interna. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.

Bom, mas aí surgiu um outro problema. E o investimento direto? Eu disse aos

senhores que, dos 4 bricks, o Brasil é o melhor para eles, porque trata eles bem

demais. Eu queria colocar uma outra forma para os senhores verem.

Nós sabemos que o mercado interno é um ativo fundamental de um país.

Quer dizer, o patrimônio fundamental do Brasil é o nosso mercado interno, o da
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França é o deles, o da Alemanha é o dela, tanto assim que nós negociamos

mercados internos, na OMC, no MERCOSUL, etc. Se é daqui, sempre sai de lá, se é

daqui, sempre sai de lá. Muito bem. Isso é um pressuposto.

Agora, vejam: muito jovem, eu sou sobrinho do Barbosa Lima Sobrinho, fui

discípulo do Hélio Jaguaribe, do Guerreiro Ramos, do Ignácio Rangel e do Celso

Furtado, e eu era nacionalista. Mas aí, nos anos 70, eu comecei a perder um pouco

do meu nacionalismo. E um dos motivos que me fazia perder o nacionalismo era

uma tabelinha que aparecia, e continua a aparecer todos os anos, indefectivelmente,

nos jornais no primeiro semestre do ano. Essa tabelinha é: investimentos diretos

recebidos por países no último ano.

Naquela época, o primeiro que recebia investimentos diretos eram os Estados

Unidos, o segundo era a Alemanha, o terceiro era a Inglaterra ou a França, o quinto

era a Itália ou o Canadá, e o oitavo, por aí, era o Brasil, nono. Aí um engraçadinho

que me mostrava a tabelinha dizia assim: “Como é, Luiz Carlos, eles querem” —

eles quer dizer Estados Unidos, Alemanha, França —, “eles querem, você não

quer?” Eu ficava muito indignado com a pergunta, mas não sabia responder,

esquecia-me do assunto, mas o meu nacionalismo, a minha preocupação com o

capital nacional, o interesse nacional ficava enfraquecido.

Há 3 ou 4 anos, de repente, me ocorreu o que é que faltava naquela

tabelinha. Faltavam 2 colunas apenas. Coloque-se ali também... Porque essa

tabelinha é um indicador do quanto o País está cedendo do seu mercado para os

outros, do seu mercado interno. Se eu puser agora investimentos realizados por

países no último ano, outra coluna, e depois puser o saldo, aí os Estados Unidos,

que eram o primeiro, passavam a ser os últimos, ou seja, passavam a ser o país que

aproveitava do mercado interno de todo mundo com pouca contrapartida. A França

com a Alemanha ou a França com os Estados Unidos, um combinava com o outro,

enquanto nós éramos os bobões que cedíamos o nosso mercado e continuamos

ceder.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI – E ficaria melhor ainda se

separasse investimento em quais setores, indústria, comércio, serviços, setor

financeiro.
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O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Isso, isso, isso. Aí, nós

cedemos. Como nós cedemos atividades monopolísticas, atividades de utilidades

públicas para o capital estrangeiro... Isso eu acho um absurdo lamentável. Enfim,

isso é para vocês discutirem aí.

 Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Tem réplica, tem réplica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Deputado Eduardo

Valverde.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - É interessante este debate, até

porque no último tempo essa assertiva que foi dita de que a manutenção do

superávit primário ou a captação da poupança externa foi feita durante os primeiros

anos do Governo Fernando Henrique Cardoso para manter o dólar subvalorizado,

para manter aquela paridade ou o câmbio fixo. Como o câmbio fixo atrapalhou as

exportações, e o déficit da sua balança em conta-corrente teve que fazer captações.

E esse contexto acabou fragilizando a nossa economia, mas isso foi durante um

bom tempo levado às calendas como algo que foi correto, inclusive justificando a

existência como complemento do Plano Real, para manter o poder de compra do

Real, aquele câmbio fixo. O câmbio só passou a ser flutuante depois da crise do

México, em 1998, e depois da ajuda do FMI que se liberou o câmbio, ou pelo menos

banda de variação desse câmbio, e a nossa dívida pública foi alavancada, chegou a

um patamar muito elevado.

A indagação que continuo a fazer: o Brasil é historicamente um país que tem

uma poupança interna pequena, tanto que a taxa de investimento sobre o PIB nem

sequer chega a 20%. Quando chega, chega muito a 19% a 20%. Como manter o

taxa de crescimento de investimento em relação ao PIB, mantendo crescendo o

consumo das famílias, se o mercado interno é o principal patrimônio?

Adotou-se na década de 90 a ideia de vender ativos, de transformar ativos em

dar o ativo. Ou seja, encolher o Estado para manter o investimento crescendo. Essa

foi a fórmula adotada em meados da década de 90.

É possível fazer isso, ou seja, manter o investimento do Estado, a taxa de

investimento direito do Estado no patamar de 20%, 22%, 23% e manter o

crescimento de consumo das famílias, tendo a necessidade de custear máquina? Ou



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 2400/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 16/12/2009

55

seja, para você manter uma taxa de investimento, você tem que observar por outro

lado que o Estado brasileiro ainda está muito aquém da seu tamanho correto. No

passado entendeu-se que deveríamos reduzir o tamanho do Estado, vender ativos,

para poder manter o consumo das famílias e manter a taxa de investimento com a

redução do tamanho do Estado e com a redução do custeio da máquina, vendendo

ativos ou reduzindo o custeio.

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Vou tentar responder com mais

clareza que eu puder. Em primeiro lugar, em relação aos anos, segunda metade dos

anos 90. Eu acho que é muito importante distinguir 2 déficits. Várias vezes falei

sobre isso, mas sempre quando eu escrevo os meus livros... Uma coisa é o déficit

público, outra coisa é o déficit em conta-corrente. O déficit público é o déficit do

Estado, do aparelho do Estado. O déficit em conta-corrente é o déficit do País, da

Nação brasileira. E são duas coisas diferentes. Quer dizer, existe uma hipótese dos

déficits gêmeos, em que se o setor privado sempre se mantivesse equilibrado —

eles adoram pensar nisso, os economistas ortodoxos, que é uma bobagem enorme

—, quer dizer, então, sempre que houvesse déficit público tinha déficit em

conta-corrente. O déficit em conta-corrente e o déficit público seriam consequência

exclusivamente do setor público. Isso é falso. São dois. Então, lá naquele período, o

déficit público aumentou. Por quê? Porque o Governo tinha juros altíssimos e em

cima disso fez uma política fiscal frouxa, nos primeiros 4 anos. Foi a partir da crise

de 1998, a partir de 1999 que o Governo começou a fazer ajuste fiscal. Isso foi um

motivo para o aumento da dívida pública do Estado brasileiro. Agora, houve uma

outra coisa que foi o aumento do déficit em conta-corrente. O déficit em

conta-corrente aumentou porque o Governo fixou o câmbio, fez como o senhor

disse, fez uma âncora cambial, não 100%, mas com... E essa âncora cambial

implicou uma forte valorização do câmbio e essa forte valorização implicou um

aumento das importações, diminuição das exportações, déficit em conta-corrente,

elevação dos salários artificialmente e crise, afinal. E a crise quase que inviabilizou a

reeleição.

Então, são 2 coisas bem separadas, 2 erros, a meu ver. Eu fui crítico dos 2,

especialmente do segundo. Do primeiro não tanto. Eu fui crítico realmente do

segundo. Do primeiro eu não fui crítico, internamente, estou falando.
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A outra questão, a questão mais geral sua, é a seguinte: como é que eu

aumento a poupança? Nós sabemos que o objetivo do Brasil, o principal no plano

econômico é o crescimento econômico com distribuição de renda. Como é que eu

faço isso? Nós sabemos que para aumentar a taxa de crescimento você precisa

aumentar a taxa de investimento. E o investimento, em princípio, é financiado pela

poupança. Então, você precisa aumentar a poupança. Como é que eu aumento a

poupança? Já que eu não sou capaz de aumentar a poupança, vem uma solução

fácil: não, eu tomo emprestado lá, eu vou usar a poupança externa. É isso que eu

estou dizendo: não façam, não façam, isso é essa besteira, não vale a pena.

Então vamos aceitar que vocês aceitem que não devemos usar a poupança

externa. Mas como é que eu aumento a poupança interna? Quer dizer, isso é uma

questão cultural, não sei o que lá, etc. e tal. Eu digo: a primeira medida para

aumentar a poupança interna é ter uma taxa de câmbio competitiva; a segunda é

ter... A primeira é ter um equilíbrio fiscal de forma que o Estado possa, inclusive, ter

alguma poupança pública. Eu rejeito a medida de déficit primário porque esconde os

juros, defendo o déficit público e defendo uma outra media, que é a poupança

pública. O que é a poupança pública? é a receita do Estado menos a despesa

corrente do Estado. Se você tiver uma poupança pública positiva, isso financia o

investimento público, que continua sendo necessário, sem precisar ir buscar dinheiro

no mercado de capitais internos. Mas eu não sou contra que se busque um pouco

de dinheiro no mercado interno para fazer investimentos, absolutamente não sou

contra, desde que seja para fazer investimentos.

Agora, como é que eu vou aumentar... Então, a primeira coisa: eu tenho que

ter equilíbrio fiscal e uma poupança pública, porque a poupança pública, então, me

faz investir.

Eles não gostam disso, eles não gostam de poupança pública, eles querem

baixar todos os...Eles não gostam nem de poupança pública, nem de investimento

público. Eles querem baixar para zero o investimento público. Depois reclamam que

não tem infraestrutura, que isso, que aquilo...Mas aí vem a segunda coisa: a outra

determinante fundamental da poupança, e mais importante ainda do que o ajuste

fiscal, é a taxa de câmbio. Por que a taxa de câmbio? Eu posso pensar do lado da

oferta e do lado da demanda. Vou pensar primeiro do lado da demanda. Eu já falei:
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quando eu deprecio a moeda e coloco a moeda no nível competitivo, no nível do

equilíbrio industrial, que é o equilíbrio competitivo, eu reduzi os salários, quer dizer,

aumentei os lucros, aumentei as oportunidades de investimento e aumentei o

financiamento para o investimento. Mas esse é um raciocínio clássico, não é um

raciocínio keynesiano. Então, o melhor é o raciocínio keynesiano. Não sei se os

senhores sabem, mas o que Keynes fez... A ciência envolve você mudar a ideia de

que terra é chata, quer dizer, a ciência envolve você... A ciência é sempre um

avanço, fazendo com que coisas que são óbvias, que são senso comum deixem de

ser verdadeiras.

 Então, uma das coisas fundamentais que Keynes fez foi dizer o seguinte:

“Olha, não é primeiro você ter a poupança e depois você ter o investimento. É o

inverso. Você primeiro investe, porque você tem financiamento e o financiamento é

fundamental. Você primeiro investe, a renda aumenta e a sua poupança aparece”.

Esse é o princípio básico da... Se isso é verdade... Então, se eu tiver uma taxa de

câmbio competitiva, eu tenho oportunidade de investimento lucrativo para os

empresários.

Os empresários, então, investem para o mercado externo, além do mercado

interno. Com isso o investimento aumentou e a poupança vai aumentando junto.

Esse é um mecanismo fundamental para se aumentar a poupança. Todo país que

tem uma taxa de câmbio competitiva tem poupança mais elevada. Isso muda

completamente o raciocínio em relação ao que nós ouvimos por aí. É importante

levar essa questão também em consideração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Sr. Relator, o

senhor gostaria de fazer alguma observação? (Pausa.) Não.

Quero, em nome do Presidente Virgílio Guimarães, agradecer a presença ao

Prof. Bresser, dizer que foi um prazer tê-lo aqui. Reitero que considero um bom

presente a sua participação e espero que nós possamos, depois pela CPI, ter

acesso as suas últimas publicações. Eu, particularmente, sou um leitor de várias de

suas obras escritas e participação também em outros livros. A minha apreciação

também pelo trabalho que o Centro Celso Furtado está fazendo, contribuindo para

nós pensarmos o País. Eu lembro que o artigo que o senhor citou, que Celso
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Furtado escreveu em 1957, se não me engano está publicado no livro intitulado Os

Ares do Mundo. Não?

O SR. LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA  - Não, não. Está publicado agora

num livro, num documento do próprio Centro que saiu há cerca de 6 meses atrás.

Era inédito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Rubem Santiago) - Então, nós vamos

procurar lá.

Encontram-se sobre a bancada cópias das atas das 16ª e 17ª reuniões.

Indago aos Srs. Deputados se há necessidade de leitura das atas. (Pausa.)

Dispensada a leitura das atas.

Não havendo quem queira discuti-las, em votação.

Os Srs. Deputados que aprovam as atas permaneçam como se encontram.

(Pausa.)

Aprovadas as atas.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes comunico que a

CPI não realizará reunião durante o recesso parlamentar, funcionará somente

administrativamente, para organização e análise das informações recebidas para o

bom trabalho do Sr. Relator.

Muito obrigado.

Está encerrada a presente reunião.


