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ão houve pacotes,
congelamentos ou
confiscos. O Plano Real,

lançado há dez anos pelo governo
do então presidente Itamar Franco,
era diferente de tudo que já havia
sido tentado para acabar com a
inflação. Tão diferente que, à época,
pareceu mais um milagre. Não era
exagero. Para quem estava
acostumado a amargar uma inflação
na casa dos 2.500% ao ano em 1993,
chegar em junho de 2004 com o IPCA
dos últimos doze meses em apenas
6,31%, foi uma mudança e tanto. Num
contexto histórico de hiperinflação
não há como contestar o mérito do
plano. Mas restam outros desafios,
como fazer a economia deslanchar,
gerando emprego e renda. Em
entrevista ao Jornal da Unicamp, os
professores Geraldo Biasoto e
Wilson Cano, do Instituto de
Economia (IE), fazem um balanço da
primeira década pós-Real.

Em sua opinião, o Brasil
melhorou ou piorou depois
do Plano Real? Por quê?

 Geraldo Biasoto � Que o Brasil
pós Plano Real é melhor que todo o
período que se estendeu de 1980 a
1994 não cabem dúvidas. Mas pre-
cisamos ter muito claro o que sig-
nifica ser melhor ou pior e qual é o
alcance que um plano de estabili-
zação deve ter em nosso julgamen-
to sobre a economia. Em primeiro
lugar, é necessário ter presente que
a estabilização monetária que o Pla-
no propiciou foi fantasticamente
bem-sucedida. Em todas as experi-
ências históricas, a transição do re-
gime de inflação muito elevada para
a estabilidade teve enormes custos
em termos de emprego e mesmo fo-
me da população. Não foi o caso do
Plano Real, a URV serviu muito bem
a seus objetivos de moeda de passa-
gem entre o velho padrão monetá-
rio, carregado de expectativas infla-
cionárias, e o novo, livre da descren-
ça do passado. É lógico que esta tran-
sição não teria sido possível sem
que o contexto das contas externas
brasileiras ganhasse uma estabi-
lidade que há muito tempo havia
sido perdida: a disponibilidade de
capitais internacionais voltou a
dar sustentação ao nosso Balanço
de Pagamentos. Com isso, a pres-
são que, desde 1980, se colocava
para a economia pela geração de ex-
cedentes exportáveis, foi elimina-
da, rompendo-se a enorme tensão
que sempre estava presente sobre
a paridade cambial da nossa mo-
eda. Portanto, dois elementos ex-
plicam a estabilização: a) uma efi-
caz engenharia de passagem da
moeda velha para a nova; e b) o re-
torno do acesso ao mercado de ca-
pitais internacionais, que permi-
tiu que o câmbio passasse de ele-
mento de tensão a verdadeira ân-
cora do sistema de preços inter-
nos. Em segundo lugar, é funda-
mental ter em mente que achar que
um plano de estabilização possa
cumprir o papel de um projeto de
desenvolvimento é uma enorme
miopia. Ela é muito própria da-
queles que acreditam que é só dei-
xar que o livre jogo das forças de
mercado funcione para proporci-
onar o crescimento. A formulação
de políticas setoriais, o redesenho
do sistema de crédito, a política in-
dustrial, o financiamento da
infra-estrutura são aspectos que
vão muito além de um plano de es-
tabilização. Por isso tudo, o Plano
Real deu as bases sobre as quais a
economia e as pessoas passaram
a ter condições de avaliar custos
e remunerações, o que é indispen-
sável para vida das pessoas e das
empresas. Mas é necessário
avaliá-lo pelo que ele foi: um pla-
no de estabilização monetária.

Wilson Cano � Antes de tudo, é
preciso que se entenda que esse Pla-
no, não foi, como os anteriores, a-
penas �um plano de estabiliza-

Biasoto e Cano avaliam 10 anos de Plano Real

N

ção�. Ele é parte integrante e essen-
cial a um programa mais amplo - o
Consenso de Washington - que cons-
titui o conjunto das reformas
neoliberais introduzidas no país
desde 1990. Sob o ponto de vista da
estabilidade, a resposta seria posi-
tiva, embora não possamos ignorar
que de julho de 94 até hoje, a inflação
já aumentou em 250%! Sob os de-
mais problemas, não, como tentarei
mostrar. O Plano estava lastrado em
várias colunas ou �âncoras�: na
nova política cambial, onde o Real foi
artificialmente valorizado, barate-
ando sobremodo os gastos com
moeda estrangeira; na abertura co-
mercial, com forte diminuição ou eli-
minação de tarifas de importação,
que baratearam ainda mais as im-
portações e na prática impediram
que os produtores nacionais remar-
cassem seus preços, no que muitos
quebraram, eliminaram algumas
linhas de produção ou se transfor-
maram em comerciantes importa-
dores; na colossal expansão da dívi-
da pública interna, pois o enorme
afluxo de dólares para tapar o rom-
bo do balanço de pagamentos, ao
ser convertido em moeda nacional,
precisava ser esterilizado, para o
que se emitia títulos de dívida go-
vernamental; nos absurdos juros
então vigentes, com objetivo de a-
trair capitais externos e internos
(dívida pública).

O Real estabilizou a
inflação, mas não acelerou
o crescimento. Por que, em
sua opinião, o país cresceu
tão pouco nesse período?
 
Biasoto � O Plano Real acabou

prisioneiro de seu sucesso. O aces-
so aos recursos externos e o enorme
temor de promover políticas de de-
senvolvimento que pudessem colo-
car em dúvida a estabilização aca-
baram por fazer a estabilidade mo-
netária um fim em si mesmo. As po-
líticas de desenvolvimento só co-
meçaram a ganhar alguma dimen-
são tardiamente, já em 2000, e aca-
baram abortadas pela mudança de
governo.

Cano � Acelerar não é a palavra
certa. O Plano simplesmente repe-
tiu o débil crescimento médio da
década de 1980, por uma razão
muito simples: para que atingisse
elevado e persistente crescimento,
seria necessário que o fluxo de fi-

nanciamento externo também o
fosse - o que, como sabemos, não
ocorre no sistema financeiro inter-
nacional, cuja volatilidade, incer-
teza e risco só aumentaram a par-
tir da década de 1970. Por outro
lado, os banqueiros � de cá e de fora
� não são idiotas e percebem clara-
mente quando o desequilíbrio fi-
nanceiro � interno e externo � de
um país aumenta muito: simples-
mente �dão o fora�. Por outro lado,
a elevada taxa de juros e a incerteza
sobre os rumos futuros da economia
inibiam � e inibem � os empresários
privados, os quais, além disso, pas-
saram a não mais contar com os in-
vestimentos públicos, drasticamen-
te cortados, como manda o figurino
FMI-BIRD. Assim, com o encolhi-
mento do Estado e as limitações do
financiamento externo, não há co-
mo crescer alto e persistentemente
nesse modelo. Não nos entusiasme-
mos com eventuais crescimentos
de 3% ou 4% � neste ano como em
outros anteriores � pois a econo-
mia, na média, cresce muito menos
do que isso, simplesmente porque,
quando o financiamento externo se
retrai, a crise cambial assoma, e a
política econômica se vê prisionei-
ra, criando uma nova recessão.

Os críticos do Plano Real
apontam as políticas

cambial, fiscal e tributária
como o seu principal

calcanhar de Aquiles. Qual
a sua opinião a respeito?

 
Biasoto � Na verdade, a crítica é

mal focalizada. O Plano Real teve
diversas combinações de política
econômica. No seu início, o câmbio
foi fixo e valorizado, com taxa de juro
alta e políticas monetária e fiscal re-
lativamente duras. Entre meados
de 1995 e 1998, a taxa de juros foi
muito elevada para assegurar o
influxo de capitais externos com
taxa de câmbio extremamente va-
lorizada. A política fiscal foi um
pouco mais frouxa em meio a uma
reforma do estado com transferên-
cia de patrimônio ao setor priva-
do. De 1999 até agora, o câmbio pas-
sou a ser flexível e a política de me-
tas de inflação (embora sempre des-
cumpridas) induz a uma taxa de
juros muito elevada. Como âncora
não temos mais o câmbio, mas o
superávit fiscal que compensa o
elevado custo da dívida pública e
mantém sob controle a relação dí-

vida-PIB. Por fim, uma carga tribu-
tária que não pára de crescer. En-
fim, não parece haver só um proble-
ma de arranjo de políticas, dado que
vários já foram utilizados. A ques-
tão é a ausência de maior clareza
sobre os papéis que cabem ao Esta-
do e à autoridade econômica numa
economia continental e de desen-
volvimento econômico retardatá-
rio e descontínuo. O real problema
é que a política econômica de curto
prazo continua desvinculada de
um projeto de desenvolvimento.

Cano � Eles têm razão, pelo me-
nos em parte: na cambial, porque
a valorização encarece nossas ex-
portações, ao mesmo tempo em que
cria a ilusão de um dólar (perma-
nente) barato para importações de
contratação de empréstimos. Mas,
quando na crise ele encarece, aí vem
a quebradeira dos devedores, e o
eterno choro junto às tetas do Es-
tado, como está fazendo a Rede
Globo, por exemplo. Na fiscal e na
tributária, porque o Estado viu-se
obrigado a aumentar a carga tri-
butária, que, nos mandatos de FHC,
subiu de 28% para 34% do PIB, com
o que os empresários e a mídia (cu-
rioso é que o trabalhador não per-
cebe que ele é o maior prejudica-
do!). Mas, o que eles não dizem, é que
os 8% de aumento simplesmente
serviram para pagar o colossal au-
mento do volume de juros pagos
pelo Estado, que hoje se situa em
torno de 9% do PIB... O dilema, por-
tanto, para que a carga baixasse, se
situa em um ou mais vértices do
seguinte triângulo: a) baixar dras-
ticamente os juros sobre a dívida;
b) dar um novo calote (à la Collor)
e proceder a um forte alongamen-
to de seus vencimentos; c) cortar
ainda mais os gastos correntes e de
investimentos públicos (onde: e-
ducação, saúde, estradas, salário
do funcionalismo...?).

Os defensores do Plano
Real acreditam que o
Brasil estaria agora

encerrando uma �década
preparatória� e entrando
numa fase de colheita pós-
plano, com perspectiva de

um crescimento médio
anual de 3,5% a 4% ao ano.

O senhor concorda com
essa avaliação? Por quê?

 Biasoto � Essa é a visão de que
basta estancar o déficit público e
colocar a inflação sob controle pa-
ra que este animal adormecido, o
capitalismo brasileiro, desperte e
inicie o espetáculo do crescimento.
O problema é que, na história da
economia mundial, apenas dois
países experimentaram este tipo
de espetáculo: a Inglaterra da Re-
volução Industrial e, neste século,
os Estados Unidos. Todos os outros
processos de desenvolvimento são
derivados de composições e arti-
culações entre classes capitalistas
locais e internacionais, com a pre-
sença e mediação do Estado, inclu-
sive os casos japonês, alemão e co-
reano. Hoje, o superávit fiscal toma
entre 8% e 10% do PIB das mãos das
empresas e das pessoas e os trans-
fere para os possuidores de títulos
da dívida pública. Não que o Esta-
do tenha se endividado tanto, o fato
é que a riqueza das pessoas físicas
e jurídicas está aplicada em títulos,
sob pena de gerar processos espe-
culativos nos mais diversos mer-
cados, o Estado é o único agente que
pode remunerar esta massa de ri-
queza. Ou seja, nós subtraímos da
economia a demanda que impulsi-
onaria o crescimento e os agentes
que recebem o pagamento de juros
continuam nas aplicações finan-
ceiras porque não têm horizonte
para investir. Podemos até ter um
crescimento de 3%, mas ele baterá
rapidamente nas contas externas
e na falta de articulação entre o in-
vestimento público e o privado.
Não há como crescer de forma sus-
tentada sem que o Estado defina
com clareza, e apóie por meio de
uma política industrial, de crédi-
to e de comércio exterior, um espa-
ço de ação para os capitais nacio-
nais e internacionais.

Cano � Essas pessoas, sinceramen-
te, não estão defendendo o país, mas
sim seus interesses de rentiers, com a
especulação e o ganho fácil sobre os
ativos financeiros, mormente com
os das dívidas públicas. Elas sabem,
mas escondem � e a mídia infeliz-
mente ou não se dá conta disto ou
finge disto não se dar conta � que o
país já trilha 25 anos de crise, e que
a possibilidade de crescimento al-
to e persistente não existe nesse
modelo. Agora, tentam reinventar
a roda, com as exportações agríco-
las. Ora, foi com elas que nos inse-
rimos no capitalismo e no merca-
do internacional, e conhecemos
muito bem nossa história. Preten-
dem, ainda que inconscientemen-
te, retornar à era prévia à Crise de
1929... É por isso que querem �aca-
bar com a era Vargas�.

O PT no governo oscila
entre a crítica e a

continuidade do Plano
Real. Qual o sentido dessa

dicotomia?
 
Biasoto - O PT vive o dilema do

governo FHC de forma ainda mais
dramática porque é muito menos
legítimo frente aos olhos do mercado.
As perguntas, ninguém admite, mas
circulam nas cabeças dos agentes do
mercado: Pallocci terá apoio total do
Presidente e do PT se o mercado inter-
nacional restringir efetivamente os
fluxos de capitais? É possível passar
todo o tempo sem uma recaída
populista que mude a política econô-
mica? O dilema se resolve por uma
adesão ainda mais ferrenha à política
implantada em 1999: superávit fis-
cal, câmbio flutuante e taxa de juros
elevada. Na ausência de capacidade
de formulação própria, o PT comprou
a política que tanto combateu.

Cano � É a dicotomia do absurdo:
lamenta a herança maldita, ao mes-
mo tempo que dá continuidade � e
em alguns casos apro-funda, como
na Reforma da Previdência e nos
projetos de reforma sindical e tra-
balhista � ao pro-cesso que a origi-
nou. O sentido só pode ser um: o cre-
do que orienta a política econômi-
ca é o mesmo: subordinação às fi-
nanças nacional e internacional.

O então presidente Fernando Henrique Cardoso comemora o primeiro ano de lançamento do Plano Real

Geraldo Biasoto:
 “A estabilização

monetária foi
fantasticamente
bem-sucedida”

Wilson Cano: “Não nos
entusiasmemos com
eventuais crescimentos
de 3% ou 4%”
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