
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

    

    

 

 

 

  
Poder monetário e autonomia política ao sul da grande divisa: 

Constrangimentos internacionais e esforços de cooperação 

na integração econômica Brasil-Argentina no pós-Crise-Asiática 

 

 

 

 

 

João Guilherme Lima Granja Xavier da Silva 

Orientador: Prof. Marcos Costa Lima 

 
 

  

  

 

  

  

Recife, 2008



 

 

2

 

Silva, João Guilherme Lima Granja Xavier da   
     Poder monetário e autonomia política ao sul da grande 
divisa : constrangimentos internacionais e esforços de 
cooperação na integração econômica Brasil-Argentina no 
após a crise-asiática / João Guilherme Lima Granja Xavier 
da Silva .–  Recife: O Autor, 2008. 
       130 folhas : il., fig., gráf., tab. 
 
      Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CFCH. Ciência Política, 2008. 
      Inclui: bibliografia.  

      1. Ciência política. 2. Economia política. 3. Política 
internacional. 4. Mercosul. 5. Política Monetária.  6. 
Análise crítica.  I. Título. 

   
  

       

 
              32 
              320 

              CDU (2. 
ed.) 
       CDD (22. ed.)

UFPE 
BCFCH2008/102 

 

 



 

 

3

 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

  

    

 

 

 

  
Poder monetário e autonomia política ao sul da grande divisa: 

Constrangimentos internacionais e esforços de cooperação 

na integração econômica Brasil-Argentina no pós-Crise-Asiática 

   
  
  

Dissertação apresentada como requisito indispensável 

para a obtenção do título de Mestre em Ciências 

Políticas pelo Programa de Pós-graduação em Ciências 

Políticas da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) sob a orientação do Prof. Dr. Marcos Costa 

Lima. 

 

  

 

  

 

Recife 

2008 

 

 



 

 

4
 



 

 

5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, 

Juraci e Deolinda, 

dedico. 

 

 

 



 

 

6

AGRADECIMENTOS 

 
 Perscrutar a rede complexa das causalidades e das casualidades e pretender extrair de 

forma justa e abrangente os nomes e os sentimentos de gratidão ligados aos incontáveis 

momentos de construção desta peça, e de todo o processo que culminou em sua finalização, 

seria difícil, para não dizer o mais. Aos que, sobretudo que lançaram questionamentos, 

sentaram-se conosco para por à prova nossas expectativas e certezas, como também para nos 

renovar. Agradeço a todos os amigos e colegas, fontes de diálogos fecundos e de inquietações, 

dentro e fora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas da UFPE.  

 Agradeço aos grandes amigos da Editora Massangana da Fundação Joaquim Nabuco 

(Sidney, Rejane, Rosângela, Antônio, Vanilda), me ensinaram a ler de verdade, criaram o 

espaço onde estou trabalhando muito injustamente: faria de graça, mas sou pago por isso.  

Agradeço também aos amigos dos anos de estudos jurídicos do Centro de Ciências 

Jurídicas da UFPE, nominalmente a Eduardo, Ricardinho, Zé Braga e Bruno Vasconcelos. 

Irmãos no ceticismo que pretendemos legitimamente mudar o mundo. Outra aquisição 

quintessencial garimpada das searas jurídicas está na pessoa doce, amada e inestimável de 

Maria Eduarda Paiva, cujos predicativos se estendem além do presente lugar e tempo, além de 

correções e leituras, e releituras, para outros planos de transformação da realidade pelo 

conhecimento, o do autoconhecimento de nós. 

Agradeço à Manuelle Oliveira, pelas diversas formas de encorajamento a que eu re-

significasse minha relação com esta peça e com a Pesquisa, que continuo a seguir. Agradeço 

aos estímulos à mudança e à certeza, bem como às lições sobre ser grato e responsável, dadas 

por Daienne Amaral Machado que, ademais, me convenceu a ingressar no Programa.  

Agradeço de modo especial às orientações, pela palavra, pelos gestos e exemplo sobre 

como conciliar de forma humanística, profunda e consciente as demandas e os deveres do 

Pensar a sociedade, orientações dadas certamente para muito além de seus limites formais, 

pela pessoa do Professor Marcos Costa Lima. Os termos de gratidão não se encerrariam em 

quaisquer palavras que coubessem aqui e espero ser justo nessa gratidão ao democratizar, 

realizando para o maior número de pessoas, as lições do que Marcos transmite a mim.  

Inexoravelmente as mesmas limitações se expressam e se aprofundam nos 

agradecimentos a meus pais e família, a quem dedico esta dissertação como humilde 

homenagem por tudo, tudo quanto me têm dedicado, desproporcional que o seja, consola-me 

um pouco que a totalidade do que faço emana o amor que nos liga. Ei-la.  

  

 

 



 

 

7

 
RESUMO 

 
O presente trabalho pretende estabelecer uma compreensão teórica acerca dos 
constrangimentos e obstáculos específicos opondo os países do Sul a operarem esforços de 
integração regional abrangendo níveis mais profundos de articulação macroeconômica. O 
foco é centrado nas experiências recentes da gestão monetária do Brasil e da Argentina, 
aproximados através do papel de protagonismo desempenhado dentro do projeto do Mercosul. 
A dissertação se estrutura em torno do desenvolvimento da hipótese de que as fragilidades 
estruturais insertas nesse contexto repercutem sobre as opções institucionais disponíveis, 
confrontando os países do Sul Monetário rotineiramente com possibilidades alternativas sobre 
as quais embasar sua atuação monetária e cambial, delimitando o perfil da integridade de sua 
atuação pública: Por um lado, motivada pela estratégia de assimilação da credibilidade de 
uma ‘moeda forte’ está a implementação em maior ou menor escala do atrelamento da política 
doméstica aos ciclos monetários dessa unidade de referência, definindo uma forma 
necessariamente hierárquica de articulação, que pode e tende a ser reforçada por outros 
mecanismos de coordenação Norte-Sul. Por outro, a resposta às limitadas ferramentas que 
países em desenvolvimento têm em mãos para comandar suas políticas domésticas pode ser 
encontrada em formas de articulação aliadas a processos de integração regional horizontais, 
envolvendo países que compartilham papéis semelhantes na macro-dinâmica monetária e 
financeira internacional, as formas de cooperação monetária Sul-Sul, imiscuídas em outros 
aspectos integracionaistas e sob uma moldura de desenvolvimento. Os traços centrais da 
proposta institucional e normativa do Mercosul são, na seqüência analisados 
cronologicamente, destacando a compatibilidade dessa proposta a um conjunto amplo de 
possibilidade de aprofundamento das relações regionais em direção a uma mais clara 
coordenação.Essa trajetória atravessa o período conturbado que marca a ruptura sucessiva de 
regimes cambiais na América Latina e Ásia, com repercussões finalmente sobre o regime 
cambial brasileiro e atingindo fundo a estrutura econômica e social da Argentina. A 
persistência do projeto do Mercosul é, então enfatizada como mecanismo para a realização 
das formas de articulação regionais Sul-Sul aventadas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Relações Internacionais Monetárias, Coordenação de Políticas 
Monetárias, Articulações Sul-Sul, Brasil, Argentina, Mercosul.  
 
 

 

 



 

 

8

ABSTRACT 

“Monetary power and political autonomy in the Monetary South: international 
constraints and cooperation efforts of economic integration between Brasil and 
Argentina in the aftermath of the Asian Crisis” 

 

The present work intends to establish a clearer theoretical understanding about the specific 
constraints and obstacles opposing developing countries trying to operate regional integration 
efforts covering wider areas of macroeconomic coordination. Focus is set upon the recent 
experiences of monetary policymaking in Brazil and Argentina, re-approached as they 
perform a very defining role inside the Mercosur project. This text draws on the development 
of a basic hypothesis, that the structural fragilities intrinsic to the described context impacts 
on the institutional options available to those countries belonging to the same core 
characteristics of a “Monetary South”, offering the opportunity for alternative courses of 
action to structure their currency policies upon, with repercussions to all economic toolkit: on 
the one hand, there can be traced upon the assimilation of the credibility of a leader currency, 
through the implementation of monetary institutions and commitments to the institutions and 
cycles of the chosen currency, in a profoundly hierarchic coordination, which tends to be 
deepened with the imposition of supplementary mechanisms and commitments of North-
South coordination. On the other hand, the response to the scarce policy tools that developing 
countries possess to exercise full control of their domestic policy plans can be found in 
alternative strategies of regional articulation, aligned to horizontal regional integration 
projects, involving predominantly members with similar roles in the general financial and 
monetary macro-dynamics. Such projects tend occur intertwined with wider South-South 
Cooperation frameworks. The core characteristics of the institutional proposal concerning the 
Mercosur initiative are, in the sequence, chronologically exposed and analyzed, highlighting 
the compatibility with more active and broadly shared regional commitments. This path 
intercepts one of the most turbulent, marked by the successive rupture of currency regimes in 
Latin America and Asia, with repercussions ultimately over Brazilian and Argentinean 
Exchange Rate Regimes, hitting hard on social and economic infra-structure of the region. 
The persistence of the Mercosur Project is, finally emphasized as a peace inside the 
concretization of perfectionate  form of South-South regional monetary coordination scheme. 

 

KEYWORDS: International Monetary Relations; Coordination of Monetary Policies; South-

South Cooperation; Brasil; Argentina; Mercosur. 
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Introdução 

 
 
 
 
 

A presente análise se estrutura em dois níveis de interação dentro das Relações 

Internacionais Monetárias de países do Sul participantes de um processo de integração. Esses 

países, Brasil e Argentina, e seus esforços de integração regional, situado sob a moldura 

institucional do Mercosul, são enfocados a partir das pressões inerentes à suas posições dentro 

da dinâmica monetária e financeira internacional. Para tanto, são aduzidos elementos que 

delineiam os constrangimentos e caracteres específicos das relações monetárias de países do 

Sul, marcados por relações verticalizadas com moedas de circulação internacional com as 

quais operam mesmo suas próprias transações regionais. Duas dinâmicas são aludidas no 

desenvolvimento do trabalho.  

Primeiramente o limitado papel dessas moedas, mesmo no trânsito regional de 

mercadorias, significa não serem conversíveis internacionalmente, repercutindo sobre a quase 

impossibilidade de assinar compromissos internacionais denominados em cifras domésticas. 

A possibilidade de se endividar em um pacote muito restrito de moedas, predominantemente o 

dólar, concede um caráter hierárquico a partir do qual processos de ‘coordenação monetária 

espontânea’, são problematizados. As opções de política, como as de arranjo monetário-

cambial dentro do Sul monetário e os obstáculos para sua concretização. Estes são pautados 

em uma distribuição assimétrica dos ônus arcados com a manutenção de objetivos 

macroeconômicos internacionais: as capacidades de manutenção da liquidez, de ajuste e de 

confiança. Em conjunto, os elementos envolvidos na análise crítica das formas de articulação 

inerentes à dinâmica do Sul monetário bem como uma moldura baseada no conceito de Poder 

Estrutural Monetário são desenvolvidos ao longo do Capítulo 1. 
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Essa contextualização oferece elementos para que as articulações centrais almejadas 

entre Brasil e Argentina sejam descritas como uma forma potencial de cooperação monetária 

regional, cujos delineamentos institucionais são expostos no Capítulo 2. A partir dos subsídios 

da primeira seção desse capítulo, são aduzidos elementos das argumentações teóricas 

fundamentais que ligam o conjunto dessas propostas a processos de coordenação 

macroeconômica mais aprofundados. 

O Capítulo 3 se volta para a reconstituição do período de abertura financeira e 

sobrecarga dos regimes cambiais e monetários brasileiro e argentino, colocando em destaque 

a relação entre os compromissos diante da manutenção da atratividade de capitais externos de 

volatilidade indiscriminada, consolidados no controle dos riscos e percepção dos riscos de 

solvência, e a imobilização de suas políticas domésticas. 

De modo geral reflete-se sobre o papel ativo da transmissão de diferenciais de poder 

nas relações monetárias para o plano das instituições que conformam a dinâmica monetária 

internacional. Daí, para as possibilidades percebidas de articulação regional conjunta, no 

intuito de, através da harmonização e gradual coordenação de políticas em matéria monetária, 

estimular um fluxo regionalizado próprio, capaz de impor um nível de estabilidade para o 

desenvolvimento das políticas domésticas necessárias às demandas sociais vigentes na região.  
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Capítulo 1 – Arcabouço: estabelecendo uma compreensão teórica acerca das exigências 

da vida monetária internacional ao sul da Grande Divisa. 

 

 

1.1 Sentidos de Cooperação, Coordenação, Harmonia, discórdia para Relações 

Internacionais Monetárias particularmente ao sul da divisa. 

A presente secção visa a estabelecer as distinções fundamentais compreendidas nos 

conceitos de cooperação, coordenação e convergência no que diz respeito particularmente a 

uma análise política das relações monetárias internacionais. Busca também fixar alguns dos 

problemas teóricos peculiares à dimensão monetária dos processos de integração e chamar 

atenção para dados e construções teóricas mais específicos, necessários à compreensão das 

relações típicas desenvolvidas entre países da região latino-americana. 

O argumento parte da fixação do conceito de cooperação aqui tratado a partir da crítica 

desenvolvida por Andrews (2005) sobre o conceito de cooperação na obra de Keohane 

(1984). Essa crítica é estendível às condições em que a ação coletiva se desenvolve dentro da 

dinâmica monetária internacional e vai ao encontro do raciocínio presente na secção seguinte, 

em que são trabalhados os mecanismos de transmissão da estrutura monetária internacional à 

esfera doméstica. 

O principal objetivo – além de destacar os usos nos quais termos como cooperação, 

convergência e coordenação são aqui empregados – é estabelecer os fundamentos para a 

compreensão do sistema monetário como densamente institucionalizado, em termos da 

manutenção ativa, mesmo fora de condições tipificadas como ‘momentos de cooperação’.  
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1.1.1 Assimetrias e Convergência, Coordenação, Cooperação 

 A necessidade de atuação coerente entre países na esfera monetária internacional é 

observável historicamente, com relevância crescente a partir da segunda metade do século 

XX. Primeiramente, dentro do campo da Economia Internacional, autores como Cooper 

(1968) observaram a preponderância do Balanço de Pagamentos1, resumindo capacidades de 

financiar o comércio exterior, serviços financeiros e fluxos de capitais movimentados na 

economia de um país; dentre esses esquemas de coordenação, Bretton Woods seria seu 

exemplo mais destacado. Os argumentos para coordenação, no entanto, não se constroem 

sobre as mesmas presunções sobre as quais se fundaram, por exemplo, arranjos de Segurança 

de Cooperação Comercial. 

 Inicialmente, a coordenação internacional de políticas monetárias parte de movimentos 

de adaptação de políticas domésticas a considerações externas. Questões relativas aos níveis 

de dependência entre diferentes países e ao exercício de poder na esfera monetária se tornam 

patentes. Como observam Keohane e Nye, sobre os campos específicos da política econômica 

e a de mares: 

It is asymmetries in dependence that are most like to provide 

sources of influence for actors in their dealings with one another. 

Less dependent actors can often use the interdependent 

relationship as a source of power in bargaining over an issue and 

perhaps to affect other issues. (1984, p. 9, grifo no original). 

   

                                                 
1Definições fundamentais foram retiradas de Mankiw (2005), Pinho e Vasconcellos (2004) e recorrentemente de 
Plihon (2006), melhor desenvolvidas na secção seguinte. 
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Segundo a visão sintetizada acima, essas assimetrias se reproduzem através de 

diferentes níveis de barganha através dos arranjos efetivos construídos pelos países em 

questão. No entanto, essa perspectiva atenua a profundidade com que essas assimetrias 

definem a proposição do projeto de cooperação em si, no que pode ser entendido como um 

otimismo sobre as condições com que os sujeitos mais dependentes têm oportunidade de 

apresentar suas condições de barganha. Ao mesmo tempo, atenua também a análise dos 

obstáculos e dos estímulos à defecção, resistência e à busca de outros arranjos onde as ditas 

condições de barganha sejam mais factíveis. Em “Power and interdependence”, a ontologia 

delineada pelos autores explicitamente desconsidera as situações de “pura” dependência (p. 

9), muito embora a ela se assemelhem bastantes às situações de dependência extrema que 

parecem freqüentes em arranjos envolvendo países da região latino-americana. 

Observa-se que o grau de convergência/divergência entre políticas econômicas de 

diferentes países, antes mesmo de inferirmos sobre seu contexto regional específico, não é 

determinante claro de que níveis de coordenação estejam ocorrendo ou de que se possa 

enxergar uma atuação conjunta dentro de um quadro de cooperação. Para nossos propósitos, a 

concretização dessas relações nos remete a níveis ativos de exercício ou resistência ao 

exercício do poder derivado das assimetrias descritas acima, enxergadas nos diferenciais do 

que definiremos na esteira de Cohen (2005) como poder monetário2. 

Tais são as exigências para uma distinção mais clara entre os conceitos aqui 

empregados. Limitar desequilíbrios de Balanço de Pagamentos e as repercussões econômicas 

e políticas desses desequilíbrios é o que encadeia movimentos centrais da política monetária e 

cambial de um país, determinando não apenas subsidiariamente os resultados do conjunto de 

                                                 
2 Esses diferenciais estão na base da divisão entre followers, os que têm de se adaptar, e leaders, os que podem 
contar com a expectativa de adaptação para sua própria autonomia doméstica, dentro de arranjos monetários, 
empregados nas análises de Cohen (1998; 2006) e Pauly (2005), tomados aqui como referências também, para o 
conceito de “leaderless arrangements” ou arranjos sem líderes, como alternativas de articulações monetários 
Sul-Sul.  
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políticas econômicas, e sim, sendo o principal canal da coordenação internacional de políticas 

nessa esfera. Para nossos propósitos é também o mais importante canal de transmissão dos 

ônus de ajustamento, que se traduzem em liberdade ou restrição de liberdade na condução de 

políticas e objetivos domésticos.  

Assim, atuações coordenadas podem apresentar níveis menores de convergência, que 

implica, mais especificamente, similaridade institucional morfológica ou funcional do que 

conservação ativa de interesses e preferências. A metáfora trazida por Andrews (2005, p.2) é 

eloqüente: o autor considera que ‘coordenação’ está para um quebra-cabeça mais quando as 

peças se encaixam do que quando elas são semelhantes. Demanda-se, então, um nível peculiar 

de consistência no resultado conjunto dessas políticas do que a tendência à convergência.  

A partir da distinção realizada, ganha significado o desenho da arquitetura política 

específica em que coordenação ou ‘não-coordenação’ ocorrem. Duas principais considerações 

metodológicas para o presente trabalho podem ser obtidas através da análise crítica de um 

modelo chave para a matéria dos estudos de cooperação internacional. Essa referência tentar 

usufruir a vantagem disciplinar descrita na extensa revisão de literatura elaborada por Helen 

Milner sobre o fenômeno da cooperação, vantagem alcançada prematuramente como um 

“consenso em torno da definição do conceito de cooperação” (1992, p. 467). 

A definição ‘consensual’ em questão se encontra no trabalho de Robert Keohane - 

particularmente a argumentação desenvolvida em “After Hegemony” (1984) -, sendo toda sua 

tipologia de nosso interesse. Para Keohane, três são os planos de interação dos atores 

internacionais e, baseando-se em seus comportamentos e preferências manifestos, enxergam-

se momentos de Harmonia, Cooperação e Discórdia. A interação de políticas é considerada 

harmoniosa quando as escolhas independentes dos atores são observadas pelos demais como 

facilitadoras de seus próprios objetivos. Quando esse estado de coisas é interrompido (1984, 
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p. 52), os atores dentro de tal concepção reagem, promovendo ajustes. Se eles falharem, o 

quadro resultante será o de Discórdia; caso contrário, será lograda a Cooperação. A 

argumentação se aprofunda, mas suas linhas gerais estão delineadas. 

As duas considerações se voltam, para além da singeleza do modelo, à preeminência 

ontológica das relações vistas como harmônicas por Keohane: 

 Primeiramente, ao enxergar uma confusão entre aspectos de coordenação e harmonia, 

Andrews (2005, p. 7) destaca que a variedade e a relevância das rotas para a cooperação ou 

para a discórdia devem ser levadas em conta. Os mecanismos implícitos se desdobram em 

dois questionamentos sobre a espontaneidade e a coerência das decisões de ajuste monetário, 

bem como ao próprio conteúdo das interações harmônicas. Os questionamentos realizados se 

referem ao papel das acomodações de política doméstica a fatores externos e à consistência de 

tais ajustes em face de países-parceiros3.  

Ajuste, na esteira de Cohen (2006), significa, de um lado, a manipulação do 

componente cambial ou de políticas domésticas (as políticas de expenditure-changing e 

expenditure-switching), com repercussões sobre quantidade e perfil dos gastos e 

investimentos dentro de um país; enquanto de outro, protegendo certos setores, sobretudo 

externos da economia, a acomodação doméstica desses custos minimizando-se a repercussão 

sobre o câmbio, com contrapartidas sociais potencialmente mais rigorosas. Com base nas 

distinções delineadas, o quadro abaixo sintetiza a visão de Andrews, que nos é subsidiária, e à 

qual sobrepusemos o esquema do próprio Keohane: 

                                                 
3 Em que pese serem aspectos contingentes das relações internacionais em qualquer período, para os traços 
básicos de nossa aplicação ao Mercosul, dados como consistência frente às políticas de países parceiros são 
menos problemáticos. 
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      Quadro 1 
     Interações de Política Internacional     
      Consistência externa:    
      As políticas estão coordenadas com os parceiros?   
     SIM  NÃO   
    SIM Coordenação I:   Discordância de Políticas I: 
Adaptação doméstica:  “coordenação construída”  “falha de coordenação” 
As políticas 
domésticas  (adaptação bem-sucedida) (adaptação mal-sucedida) 
foram alteradas para  (Cooperação, para Keohane) (Discórdia, para Keohane) 
promover consistência        
externa?   NÃO Coordenação II:   Discordância de Políticas II: 
     "coordenação espontânea" “indiferença mútua” 
     (políticas autônomas coincidem, (políticas autônomas falham 
     afortunadamente)  em coincidir)   
      (Harmonia, para Keohane) (para Keohane?)   
          Adaptado de Andrews, 2005, p. 7. 

 

Esquematizando-se ambas as visões, a idéia subjacente ao conceito de harmonia como 

etapa logicamente anterior, e daí a importância da anterioridade lógica respeitada, reside no 

fato de que seja também anterior a qualquer esforço adaptativo, portanto a qualquer efeito 

oriundo das assimetrias do sistema monetário internacional, dos diferenciais de poder 

prevalecentes, aparenta certa fragilidade, e apesar de guardar coerência dentro de uma 

tradição liberal de pensamento, é não-histórica4. A introdução das considerações de poder, 

bem como a reflexão sobre a existência de custos inerentes à manutenção de quaisquer dos 

equilíbrios acima, abre caminho para o segundo conjunto de questionamentos. 

Os custos de manutenção supracitados significam uma canalização de recursos e 

processos domésticos de imposição, ajuste e acomodação, o que, complementarmente, 

ressalta uma conflituosidade e artificialidade escamoteadas no quadro de harmonia delineado 

por Keohane. Além disso, acaba por situá-lo como um produto, se não de um projeto, do 
                                                 
4 As considerações de Wendt, 1992 sobre as repercussões do viés lockiano para formas de articulação dentro das 
Relações Internacionais são pertinentes, sobre a espontaneidade mercados, seja em termos de sua harmonia ou 
dos processos ligados ao estado de ‘indiferença mútua’, cumpre observar a síntese de Robert Cox (1994), citada 
adiante.  
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esforço desses citados atores internacionais e, claramente, de uma esfera estatal da qual a 

genealogia liberal dos Mercados gostaria de se afastar. Sobre as limitações analíticas dessa 

compartimentalização das análises econômica e política de dinâmicas ocorridas sob a égide 

do mercado é proveitosa a reflexão de Robert Cox:  

Where this distinction leads to the privileging of one to the 

exclusion of the other, it always departs from historical reality. 

States and political authorities have had a variety of relationships 

to economic activity, even when proclaiming non-intervention, 

and the market is a power relationship. Where the distinction 

serves to assess the relative weight of the visible hand of political 

authority and of the latent outcome of an infinity of private 

actions, it has some analytical merit. (COX, 1994, p. 45, grifo 

nosso) 

A reflexão sobre relações de poder passa, no caso, fundamentalmente por se expor os 

custos inerentes à manutenção das interações “harmônicas”, como pela percepção de que 

movimentos de ‘coordenação construída’ podem ocorrer sobre fundamentos bastante distintos 

dos que se possam razoavelmente chamar de ‘cooperativos’. 

O perfil dessa cooperação aventado vis a vis à influência de diferenciais de poder 

também é central. Tal como as interações “harmônicas”, a introdução das preocupações com o 

exercício do poder monetário, somando-se aos graus assimétricos de acomodação dos custos 

sociais de ajuste, permitem enxergar uma heterogeneidade não apenas de interesses como de 

capacidades de acomodação e de imposição dos citados custos, que, mantidos puramente em 

uma dimensão especulativa, ocultam violência material com a qual tais processos podem se 



 

 

21

revestir5. Ao introduzirmos no campo específico da cooperação monetária a distinção e as 

peculiaridades atinentes à cooperação monetária Sul-Sul, o quadro apresentado passa a ganhar 

contornos mais claros. 

1.1.2 Dinâmica macro, regimes e cooperação  

 A presente subsecção traz a descrição do macro-contexto internacional monetário da 

década de 1990 e mesmo adiante, através da qual os economistas Michael Dooley, David 

Folkerts-Landau e Peter Garber advogam a identificação da continuidade da dinâmica de 

Bretton Woods em vários de seus aspectos centrais com respeito ao papel dos Estados Unidos 

no centro dessa dinâmica. Utilizamos a delimitação simultaneamente para problematizar a 

tendência à naturalização de processos de natureza política e ao exercício de influência 

originada dos diferenciais de poder no sistema e distinguir traços institucionais que 

diferenciam tal arranjo de um compromisso generalizado de manutenção de paridades fixas e 

ajustáveis, determinante do período de vigência do acordo de Bretton Woods “original”. A 

partir da análise do momento de exaustão desse regime, inserem-se os elementos 

subseqüentes da argumentação a que nos propomos. Nela é sugerida uma estrutura conceitual 

para perceber diferenciais de poder em uma dimensão monetária e uma esquematização para 

compreensão da transmissão desses diferenciais até a gestão política interna. 

1.1.2.1 Bretton Woods revisitado 

No bojo da descrição citada (DOOLEY, FOLKERTS-LANDAU e GARBER, 2003, 

p.6), orbitando ao redor da economia dos Estados Unidos, encontram-se duas grandes regiões 

articuladas internacionalmente a partir de estratégias distintas. A primeira delas, promovendo 

sua inserção internacional a partir da participação no comércio e pela atração do investimento 

                                                 
5 Além de ser um dos temas do artigo citado de Cox (1994), chamamos atenção para o tratamento do poderio 
militar como base de reforço de regras de mercado, por exemplo, em Polanyi (2001). 
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direto destinado aos setores ligados ao comércio internacional (o setor de tradeables), 

caracteriza uma trade account region, como a Ásia. Enquanto a outra, predominantemente 

ligada a movimentos de abertura da conta de capitais, se caracterizaria por esta razão como 

uma capital account region, onde se destaca a América Latina, mas também o Canadá e a 

Europa. Nessa descrição, um terceiro papel seria desempenhado pela própria economia 

americana. 

As estratégias de inserção tecidas delineiam padrões relativamente estáveis de atuação. 

Para a Ásia, “exportar para os Estados Unidos é a principal preocupação” (p.6), e mais 

importante: caso as importações dos países asiáticos não contrabalancem as exportações, eles 

buscam, sem grande atenção ao risco ou ao retorno, títulos americanos (ou, como veremos em 

seguida, dispersam o ônus da credibilidade). Como observam os autores, duas condições 

estruturais garantem a estabilidade dessa dinâmica, ainda longe de atingir o limiar de suas 

produtividades, esses países contam com o prospecto de continuar recebendo investimentos e 

de manter seus fluxos comerciais, além disso, contam com um mecanismo de ajuste, nos 

termos acima delineados, caso sejam objeto de pressões comerciais mais agudas, que funciona 

como contrapartida adicional à continuidade desse bloco dinâmico: a aquisição de bens de 

capital aos próprios Estados Unidos. 

Do outro lado, a lógica da inserção internacional de uma capital account region se 

baseia em outros parâmetros, que geram resultados sociais diferenciados, de acordo com os 

mecanismos de proteção social vigentes nos países da Europa, ou o Canadá, em contraste com 

os demais membros da América Latina. Assim, porque essa área recepciona fluxos de capitais 

internacionais, especialmente de cunho privado, o grau de preocupação sobre o risco/retorno 

desses investimentos é central na tomada de decisão doméstica, como observaremos, atrelada 

a níveis distintos de concentração desse ônus com a credibilidade internacional, ou sua mera 
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percepção. Pela mesma razão, até a percepção do grau de exposição da economia central 

americana repercute com mais intensidade sobre os pontos mais frágeis dessa área.  

Belluzzo, em comentário ao esquema desenhado acima, sintetiza a condição dos 

países, particularmente os da América Latina, como o Brasil:  

Sempre pressionados por relações arriscadas entre serviço da 

dívida externa e as exportações e apresentando freqüentemente 

proporções inadequadas entre reservas e passivo externo de curto 

prazo. (BELLUZZO, 2003, p.3).  

Refletindo sobre a mesma descrição de um “Bretton Woods revisitado”, Macedo e 

Silva (2006, p.95) comenta que as expectativas de manutenção dessa articulação dependem de 

que outras periferias substituam a Ásia na articulação com os Estados Unidos, da mesma 

forma em que, no arranjo de Bretton Woods “original” esse papel cabia à Europa e ao Japão 

em reconstrução. Seria necessário, para tanto, contar com uma periferia mais externa que 

aceite a distribuição de custos implícita. Em parte apoiada pelo prospecto de que o dólar 

continue a gozar de uma posição destacada na circulação internacional e como referência de 

liquidez, portanto de segurança para a comunidade de investidores internacionais, trata-se de 

verificar quem tomará o papel do bloco asiático, papel que - os autores acreditam - recairá 

sobre a Índia e China6.  

Como características predominantes em cada uma dessas áreas, membros da região 

asiática mantêm algum nível de administração de suas políticas cambiais, mantendo a 

apreciação de suas taxas é sistematicamente controlada (para os casos da China, Taiwan, 

                                                 
6 Como se pode perceber, a diferença do Bretton Woods “original”, a retórica da liberalização da conta de 
capitais, bem como a pressão pela flexibilidade dos arranjos cambiais agiram na América Latina para o esquema 
de coordenação monetária determinado pela dependência aos fluxos de capital internacional, com grande 
repercussão sobre o redesenho institucional do Estado nessa região. Os casos brasileiro e argentino serão 
enfocados em capítulo subseqüente.  
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Hong Kong e Malásia, as taxas são explicita e rigidamente fixadas). Em contraste, países 

típicos ligados à atração de fluxos de capitais têm tendência à flutuação, embora para o 

período mostrado possam ser indicadas também várias inconsistências. Como conseqüência 

do que foi exposto, também é de se destacar que os fluxos de capital em direção aos Estados 

Unidos são de origem oficial no caso dos países asiáticos e de perfil privado, em se tratando 

da capital account region. Esse fluxo oficial acarreta para os primeiros um processo de 

formação de um colchão de segurança de reservas que não ocorre para os últimos países. 

 Vale ressaltar que ao se analisar os diferentes perfis elencados a partir da relação 

mantida entre essas zonas e a economia americana pode-se ter uma idéia mais específica da 

distribuição de custos originada do esquema descrito de coordenação ‘espontânea’ de 

políticas. Para os Estados Unidos, que funcionam como intermediário do sistema, uma 

ambivalência de posições internacionais se revela no perfil de suas preferências domésticas: 

It does not cumulate official reserves, so its investment 

motivations make it a capital account country. But its own growth 

motivations make it a trade account country also. It wants finance 

for its own growth and foreign savings help finance domestic 

capital formation. There have been complaints from US industry 

about the strong dollar, but overall the US has been happy to 

invest now, consume now, and let investors worry about its 

deteriorating international investment position. (DOOLEY; 

FOLKERTS-LANDAU; GARBER, 2003, p.6, grifo nosso) 

Ao mesmo tempo em que emissores da moeda de circulação central no sistema, e pelo 

menos na década de 1990 sem a concorrência direta do Euro, os Estados Unidos revelam que 

sua opção pelo crescimento no comportamento de uma zona de comércio, enquanto que a 
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captação da poupança internacional, típica dos países de abertura da conta de capitais, guarda 

menos riscos que para os países em desenvolvimento engajadas nas mesmas práticas 

(MACEDO E SILVA, 2006, p. 96). As pressões oriundas do setor real da economia são 

sanadas no curto prazo, conhecendo-se que os mesmos investidores pressionarão em primeiro 

lugar outras partes do sistema, que se ajustarão ou acomodarão os custos econômicos e sociais 

do desequilíbrio.  

Por um lado, a Ásia conta com um colchão de liquidez, que não impediu que suas 

áreas de maior flutuação cambial protagonizassem a Crise de 1997-98. Já a América Latina é 

um dos pontos que sofre a transmissão de incertezas político-monetárias e cujos Estados 

terminam por se desviar de demandas domésticas fundamentais, assimilando tarefas 

institucionais ligadas à capitalização do mesmo ciclo vicioso de atratividade de capitais. No 

comentário de Belluzzo a esse modelo estão as linhas gerais do significado desse período para 

a região: 

A integração comandada pela conta de capital produziu uma 

inserção comercial e financeira de má qualidade, visível nas 

recorrentes crises cambiais associadas aos ciclos de liquidez 

internacional. Isto conduziu a uma crônica vulnerabilidade 

externa expressão extremada da fragilidade do nosso balanço de 

pagamentos, típica de um país periférico. Em menos de uma 

década, após um longo afastamento dos mercados financeiros 

internacionais, o país voltou a formar um passivo externo elevado, 

tanto de curto quanto de longo prazo tornando-o ainda mais 

suscetível às variações dos humores dos mercados globais. (2003, 

p.4). 
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Em termos de avaliação econômica as repercussões são sensíveis e profundas, 

revelando o impacto distribucional assimétrico desse arranjo. Em termos de qualificação 

dessa arquitetura, a insuficiência, por exemplo, da tipologia de Keohane (Harmonia? 

Cooperação? Discórdia?), para abarcar a dinâmica apresentada e, ao mesmo tempo, a 

impossibilidade de tomá-la como um dado naturalizado, levanta a importância de 

considerações sobre as modalidades e feições do exercício de poder na esfera monetária. 

Como assinala Ha-Joon Chang (2001, p. 14), tal esquema de relações imersas no mercado não 

pode ser visto como “um fenômeno que aflora espontaneamente da natureza humana 

universal para explorar ganhos de comércio”. 

1.1.2.2 Dilemas remanescentes de Bretton Woods 

Aportando mais elementos para a presente discussão, é preciso destacar que, embora o 

trabalho do trio de autores acima analisado advogue em certa medida a ressurgência de uma 

dinâmica monetária à la Bretton Woods, certas distinções úteis podem ser traçadas. A 

primeira, obviamente, se dirige ao fato de que a dinâmica descrita se apóia na arbitragem de 

juros a partir de uma zona de câmbio flutuante, estranha ao arranjo autêntico. É, no entanto, 

seu desenho a partir das possibilidades assentadas em uma particular distribuição dos ônus de 

manutenção de objetivos de políticas econômicas em que nos focaremos. 

Tomando a Cohen (1983) a análise do regime original em sua feição monetária7, pode-

se dizer que sua instituição central foi desenhada como mantenedora de níveis equilibrados 

dos Balanços de Pagamentos dos países membros. Figuram opções de gestão da equalização 

desses balanços, seja pelo financiamento de seus déficits, seja pela acomodação de ajustes 

                                                 
7 Atentando-se para o fato de que a sistemática de Bretton Woods envolvia a ação mais ou menos articulada na 
esfera comercial, através do Gatt, monetária, que ai esboçamos, e uma voltada para a atenuação das imperfeições 
inerentes à circulação de capitais e financiamento de processos de reconstrução através do Bird. 
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domésticos necessários, que representava um incremento valioso na supressão de outras 

técnicas de ajuste altamente conflitivas levadas a cabo no Período Entre Guerras.  

Analisando as conseqüências do financiamento de eventuais déficits nos Pagamentos 

internacionais, o ônus do financiamento repercute diretamente sobre os níveis de 

endividamento e as condições futuras para compensá-los, com conseqüência direta sobre 

perda de autonomia presente, 8 sem, contudo excluir a demanda futura por ajuste, uma vez 

que as necessidades de reconstituir o nível das reservas e quitar os débitos se mantêm. O 

significado concreto da acomodação dos custos de ajuste deve ser lido tanto a partir das 

repercussões econômicas e sociais na esfera doméstica, como de sua aparente inexorabilidade 

(vez que, mantidos os motivos, a necessidade de ajuste é apenas adiada).  

Cohen (1983, p.318) estrutura o impacto do ajuste em dois planos de medidas 

econômicas: em uma dimensão macro, a acomodação rebate diretamente sobre os níveis de 

emprego, desvalorização da moeda, com inflação e impacto sobre a renda da população; em 

uma escala micro, em perda de recursos (devido à necessidade de re-canalizar recursos). 

Assim, as políticas monetárias e fiscais são afetadas, com repercussão sobre políticas sociais e 

outras de cunho re-distributivo (redução de gastos), ou restrições mais diretas na economia, 

além de alteração de preços no comércio e no próprio câmbio (re-direcionamento de gastos). 

Impactos reforçados pela inexistência de uma rede de seguridade social, essa própria muitas 

vezes objeto principal do re-direcionamento de gastos governamentais.  

 O sistema então tinha a função de coordenar os processos de financiamento dos 

desequilíbrios porventura existentes, de modo que, por um lado o recurso à liquidez, como 

opção mais atrativa no curto prazo, não sobrecarregasse todo o sistema no longo prazo. 

                                                 
8 Vale destacar que o desenvolvimento gradualmente mais complexo e invasivo das tecnologias de gestão das 
condicionalidades impostas pelo FMI para concessão e intermediação desses financiamentos reflete a 
cumulatividade desses ônus de financiamento (liquidez), na medida em que tais condicionalidades se tornam 
mais intrusivas, cf Vreeland (2005;2007) . 
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Em termos concretos, o desenho dessa dinâmica financeira e os esforços de 

cooperação e coordenação se estruturavam para que os países em momentos de desequilíbrios 

em face de suas relações monetárias internacionais não abalassem todo o sistema. 

Esquematicamente, trata-se da gestão do dilema ajuste x liquidez (financiamento), com 

finalidade coordenar as conseqüências dessa gestão. Como se viu, a tendência à liquidez é 

enorme no curto prazo, embora acumule carga para todo o sistema a posteriori, conquanto a 

necessidade de ajuste gere inevitavelmente rebatimentos domésticos imediatos.  

Nas palavras de Cohen (1983, p.318) a questão principal relativa ao ajuste envolve a 

aceitação dos governos da “re-alocação imediata de recursos produtivos (portanto de bens 

reais, investimentos e serviços) através de mudanças nos preços relativos, salários e taxas de 

câmbio”. ‘Aceitação’ que representa uma permuta desproporcional entre os poderes de 

barganha dos devedores típicos, em traço que permaneceu ligado às negociações em face do 

FMI nas décadas seguintes, como se observará, definindo suas capacidades de rearticulação 

regional de forma profunda9.  

 Como veremos na seqüência, essa descrição passa ao lado dos mecanismos envolvidos 

na sustentação do papel central atribuído ao dólar americano, central também para a 

compreensão da interação de objetivos políticos e econômicos e a identificação dos meios 

para seu atendimento. Deve-se salientar que, no modelo em tela, a atitude central dos Estados 

Unidos exigia idealmente um compromisso com a manutenção da confiabilidade (com a 

credibilidade) do sistema, como contrapartida ao estímulo dos benefícios de uma Segniorage 

global10 e elemento de incentivo ao seu não-abuso, dado que está refletido no combate 

                                                 
9 Para uma exploração mais aprofundada da continuidade dessa tecnologia como faceta do FMI, ver Vreeland 
(2007). 
10 Embora autores, como Richard Cooper, cheguem mesmo a relativizar completamente a influência do poder 
conferido ao emissor da moeda de circulação internacional em escritos mais antigos (COOPER, 1975, p. 77), 
essa influência é considerável e definidora do macro-contexto dentro do qual as relações de coordenação 
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americano quando da conferência de Bretton Woods, à formulação de um padrão 

verdadeiramente internacionalizado na proposta Keynes-Triffin (GHYMERS, 2005).  

 O reconhecimento dos incentivos e expectativas depositados sobre o papel central dos 

Estados Unidos, assim como o esgotamento do equilíbrio anterior, evidencia um elemento 

adicional para a tensão entre ajuste e liquidez explorada em tal dinâmica, a revelar a crise de 

confiança/credibilidade (confidence, credibility) do sistema e o rompimento americano em 

reação à crescente concentração das obrigações com esse objetivo de política econômica 

internacional. 

 A confiança no sistema representava um ‘ônus de credibilidade’ para os Estados 

Unidos na medida em que seu funcionamento dependia de que sua autoridade monetária 

estivesse disposta a “não perseguir objetivos próprios de Balanço de Pagamentos, enquanto 

promovia a estabilidade de preços no plano internacional” (GHYMERS, 2005, p. 34). O 

mesmo autor comentar ainda que essa situação expunha os Estados Unidos a uma escolha 

problemática em termos da manutenção do regime: manter a liquidez internacional e a 

estabilidade de preços e conviver domesticamente com um vácuo monetário representado por 

passivos de grande volume ou sanar a liquidez interna comprometendo o valor fixo, logo, a 

credibilidade internacional do dólar. Os Estados Unidos, ao abandonarem uma “ancoragem 

real” do dólar transformaram seu problema de liquidez no problema de credibilidade do 

sistema, através de uma escalada inflacionária (justamente perda de valor da moeda).   

 Idealmente, ligadas pela paridade fixa ao dólar, todas as demais economias do sistema 

em resposta ao sacrifício da autonomia monetária americana restringiriam naturalmente as 

emissões de sua própria moeda, também controlando políticas fiscais expansionistas, que 

seriam ambos coibidos pela saída de dólares das reservas nacionais. O papel dos Estados 

Unidos virtualmente não estava assegurado por nenhum mecanismo de reforço político, senão 
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uma autodisciplina pautada na expectativa do arranjo de que “o hegemon sempre fosse lúcido 

e benevolente” (GHYMERS, 2005, p. 34).  

 Na raiz de tal contradição se encontra a assimetria monetária ligada ao papel 

internacional do dólar, visto que à saída de moeda dos Estados Unidos não correspondia uma 

considerável redução da base monetária doméstica, uma vez que as reservas estrangeiras 

denominadas em dólar não se encontravam predominantemente em depósitos líquidos, mas 

em instrumentos rentistas como certificados de depósito privados americanos ou bônus do 

próprio Treasury Department, proporcionando inclusive um efeito multiplicador de natureza 

financeira dessa dívida que se apresenta como contrário à harmonia do sistema, já que essa 

massa monetária pode ser canalizada ao exterior seguidamente. Parece ser a essa dinâmica 

cujos efeitos desestabilizadores se permitem enxergar que o Bretton Woods revisitado se 

assemelha, em sua matriz, a exploração de diferenciais de poder pautados pelo grau de 

circulação internacional de sua moeda, que se torna então base e objeto da manutenção de 

interesses estratégicos americanos11.  

 Nesse esquema de coisas, a desestruturação dos compromissos do regime monetário 

vigente não implicou o desaparecimento de uma arquitetura forjada e mantida pelos 

diferenciais de poder. Deu-se sua substituição, nem tão gradual, por um arranjo de 

coordenação de políticas, definido pela concorrência internacional entre taxas de juros 

nacionais, testadas pelos fluxos cada vez mais intensos de capital em busca de lucros por 

arbitragem, com a proeminente vantagem do dólar americano como referência para a 

denominação desses ativos e continuação dos mecanismos de propagação de poder monetário. 

Como reação, os demais países acomodaram suas políticas fiscais através da criação de 

moedas internamente, acompanhando os movimentos internacionais. Ao invés de operar 
                                                 
11 Como observam Cox (1994), esse equilíbrio se liga e é dependente da manutenção de uma base territorial 
assentada sobre o exercício de um poder militar e de polícia constantes. Para as ligações com o financiamento 
desse aparato de coerção, ver também Serfati e Mapnaey (2005). 
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quaisquer pressões sancionadoras da atuação americana, os demais países de forma 

coordenada, mas não cooperativa, acompanharam os movimentos da economia central como 

podiam (GHYMERS, 2005).  A flutuação de moedas passou, assim, a se difundir 

gradativamente como prática monetária corrente. 

 O momento em que a intensificação dos fluxos de capitais entre os países em busca de 

lucros oriundos de arbitragem entre as diferentes taxas de juros em vigor nessas economias, 

bem como de circunstâncias institucionais peculiares de acordo com a influência de outros 

arranjos regionais políticos e econômicos inaugura o período em que além da tensão liquidez 

X ajuste, as autoridades monetárias dos diferentes países, e isso em graus bastante 

desproporcionais, têm de lidar, com crescente preocupação e questionamento levantado frente 

à comunidade financeira internacional sobre a confiabilidade de suas economias.  

Na subsecção seguinte tenta se estruturar uma concepção de poder através da reflexão 

de Susan Strange sobre Poder Estrutural no plano monetário, desenvolvida de modo que o 

significado do exercício desse poder evidencie mecanismos ativos aos quais a pertinência ao 

grupo de países do Sul implica uma suscetibilidade permanente. Dessa matriz passa-se à 

elaboração de Cohen, desenvolvendo sobre os meios de exercício de entrecruzamento entre a 

esfera monetária e outras através da manipulação dos ônus envolvidos no ajuste de funções 

internacionais monetárias. Volta-se, na seqüência, à tensão expressa no presente segmento 

envolvendo as categorias de liquidez, ajuste e credibilidade, o papel desses elementos 

enriquecendo a descrição de um painel de contradições e constrangimentos característicos do 

Sul monetário e passando-se a enxergá-los como ferramentas para a compreensão do 

exercício da influência sobre e dos interesses dessa região. 

 



 

 

32

1.2 Poder e constrangimentos ao sul da grande divisa. 

1.2.1 O exercício do poder na esfera monetária: contribuições da perspectiva do Poder 

Estrutural de Susan Strange 

As assimetrias inerentes às relações internacionais se transmitem para a esfera 

monetária, influenciando o desenho de instituições e a distribuição das demandas inerentes à 

sua manutenção, bem como a repercussão de seus custos em face dos benefícios tirados dos 

diferentes graus de circulação internacional de ativos denominados em dadas moedas, além da 

maneira como as disparidades, mantidas, amplificadas ou resistidas pelas estratégias dos 

Estados e agentes do mercado nesse plano rebatem em outras dimensões do jogo 

internacional. Tal panorama construído acaba por estar no centro das reflexões sobre poder 

dos autores tratados nesta secção.  

Assim, as reflexões sobre o poder monetário muitas vezes entrecruzadas nos trabalhos 

de Susan Strange e Benjamin Cohen, com ênfase na primeira, são empregadas aqui para 

delinear o contexto em que a atividade monetária do Sul monetário sofre constrangimentos e 

reações dado o seu desenrolar. 

Parte-se do aprofundamento do tema das assimetrias da interdependência, delineadas 

no trabalho de Keohane e Nye (2001, [1977]). Sobre as considerações levantadas por esses 

autores, o desenvolvimento dos conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade é fundamental, 

também, para a introdução do pensamento de Strange, como observa Cohen (2000). 

Particularmente a distinção entre esses dois conceitos abre caminhos para o eixo fundamental 

da reflexão teórica de Strange acerca das formas relacional e estrutural de exercício do poder 

atinentes à esfera monetária. Sobre sensibilidade da interdependência:  
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Sensitivity involves degrees of responsiveness within a policy 

framework – how quickly do changes in one country bring 

changes in another, and how great are the costly effects? It is 

measured not merely by the volume of flows across borders but 

also by the costly effects of changes in transactions on societies or 

governments. Sensitivity interdependence is created by 

interactions within a framework of policies. Sensitivity assumes 

that the framework remains unchanged. The fact that a set of 

policies remains constant may reflect the difficulty in formulating 

new policies within short time, or it may reflect a commitment to 

a certain pattern of domestic and international rules. 

(KEOHANE; NYE, 2001, p. 10). 

 O quadro apresentado sugere que oportunidades de influenciar o relacionamento entre 

partes do jogo internacional ocorram dentro de um arranjo dado, a partir das capacidades de 

suportar custos comumente distribuídos pelo arranjo. Incumbe ao conceito de vulnerabilidade 

a percepção mais consciente das reverberações que essas assimetrias geram, permanentemente 

ao longo do tempo, gerando elas mesmas instituições, conjuntos de regras e expectativas 

passíveis de realimentar assimetricamente o jogo de dependências. A análise da sensibilidade 

dificilmente enxergaria o grau de aprofundamento das assimetrias existentes, prolatadas no 

tempo. A inclusão do conceito de vulnerabilidade, embora amplifique as possibilidades do 

debate ainda o circunscreve a um leque de opções cuja determinação histórica é 

negligenciada.  

Para Keohane e Nye (2001, p.11), “a dimensão da vulnerabilidade da interdependência 

repousa sobre os custos e disponibilidade relativos dos diversos cursos alternativos de ação” 
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com o que os autores pretendem expandir os dados da interdependência para a capacidade de 

reagir a mudanças externas à moldura vigente, que impliquem, portanto, no abandono da 

solução usualmente utilizada. Como observa Cohen (2000, p. 6), essa distinção, em que pese 

perder densidade na medida em que se incorpora uma escala temporal e as repercussões de 

ambos os fenômenos historicamente, assomam para a distinção, na análise de Strange, entre o 

exercício do poder relacional, associado ao conceito de sensibilidade naquilo que ele carrega 

de imanência em relação a um conjunto de regras, portanto, a um aspecto direto da sua 

propagação, possível de ser analisado no interior de uma dada moldura, e aquelas interações 

que passam pela própria fixação dos elementos da moldura, impondo cursos distintos de ação 

ou alterando dramaticamente o perfil dos cursos existentes, o que abre caminho para a 

compreensão do conceito de Strange de poder estrutural. 

Assim, o nível de exercício do poder é, em sua própria dicção (STRANGE, 1994, 

p.24): "o poder para modelar e determinar as estruturas da economia política global. O poder 

para decidir como as coisas serão feitas e dar forma às molduras dentro das quais os Estados 

entretêm relações entre si”. Trata-se de uma forma qualitativamente distinta assumida pelas 

assimetrias vistas no trabalho de Keohane e Nye, revelando também uma preocupação 

refinada com o emprego dos diferenciais advindos das assimetrias consideradas. Benjamin 

Cohen expressa sua compreensão sobre a inter-relação atribuindo à sensibilidade, o momento 

relacional, um dos nódulos de uma rede ampla, cuja totalidade de assimetrias gera os efeitos e 

os estímulos para o exercício e aprofundamento do poder estrutural. (COHEN, 2000, p. 6). 

Embora o exercício do poder relacional seja constante12, o poder de acessar e 

modificar o conjunto de opções aberto a todos os atores em interação, mesmo quando estes 

Estados, pessoas, empresas, desempenham formas relacionais de poder, foi o que mais 

                                                 
12 “A habilidade de A fazer com que B, por coação ou persuasão proceda de um tal modo com que em outra 
circunstância não procederia.” (STRANGE, 1989, p. 165). 
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particularmente interessou a Strange (HELLEINER, 2005, p. 2). É o fator que ganha 

relevância na presente análise.  

Nesse sentido, em que a “oferta” de certas articulações políticas, de equilíbrios dentro 

e fora da arena econômica, nas relações entre uma macro-região caracterizada pelos fortes 

vínculos de dependência com relação ao centro do sistema monetário e econômico 

internacional – o Sul – bem como os constrangimentos dele emanados com relação à busca de 

alternativas.  

Os canais de propagação de tal forma de poder respondem a estímulos mais 

complexos que a dimensão relacional, na qual pressão “coação ou persuasão”, em suas 

diversas dosagens podem ser sentidas diretamente. Observamos que mesmo nos contextos de 

deliberação com repercussões institucionais futuras, como durante a Conferência de Bretton 

Woods, uma dimensão do exercício do poder estrutural se manifesta de forma menos visível, 

sugere-se aqui, que mesmo pela oferta e reforço de certas alternativas teóricas de 

interpretação dos fenômenos envolvidos sobre outras, implicando conjuntos inteiros de 

expectativas normativas sobre processos de causação e repercussão econômica. Esse tipo de 

fenômeno é central para a discussão das opções monetárias entre países do Sul.  

Em States and Markets, Strange aponta a natureza indireta do exercício do poder 

estrutural, mesmo que atinente a um desígnio ativo de seu portador. Stefano Guzzini (1993, 

446) reforça ambas as vias apresentadas, indicando na teorização de Strange o 

reconhecimento de um “poder institucional direto”, moldando os elementos que serviriam de 

referência para a ação dos alvos dessa influência, destaca Guzzini que Strange enfoca tanto a 

repercussão das decisões como as das chamadas ‘não-decisões’, sobre “as regras do jogo”.  
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Ao lado da atitude de ‘não-decisão’, que notoriamente pode ser abarcada por uma 

análise intencional da ação, Strange acrescenta a dimensão de manifestação do poder 

estrutural de forma “não-intencional”. Ou seja, em que as repercussões desse poder não se 

circunscrevem aos objetivos de transferência de custos, riscos ou danos direta e ativamente 

por parte do portador desse poder para outros, derivando simplesmente da presença e da 

situação dos interesses do detentor desse poder sobre estruturas de segurança, produtivas, 

ligadas a conhecimento, além de financeiras. Guzzini sintetiza os dois sentidos em que esse 

caráter estrutural pode ser compreendido na abordagem de Strange: 

Here, power is structural because it has an indirect diffusion via 

structures. On the other hand, Strange understands power as 

structural because it refers to the increasingly diffused sources 

and agents that contribute to the functioning of the global 

political economy. (GUZZINI1993, p. 457). 

A amplitude das articulações em tela, se bem demonstra a extensão do exercício 

estrutural das assimetrias de poder, dificulta a especificação dos meios de auferi-las e 

compreendê-las em seus mecanismos de transmissão. Certamente a associação da ação estatal, 

da ação de instituições suportadas pelos Estados, como o Fundo Monetário Internacional, e os 

diversos agentes privados fornecem os elementos de referência para a moldura elaborada.  

Por se articularem na formação de blocos e na participação em subsistemas 

internacionais monetários e por impedire, que os equilíbrios se re-estruturem em moldes 

menos favoráveis a essa posição de liderança, além de alguns colherem benefícios dessas 

articulações, os entes acima são componentes presentes na argumentação de Jonathan 

Kirshner. Os dois mecanismos centrais pelos quais propõe uma explicação dessa influência 
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em arranjos monetários (HELLEINER, 2005) são a ‘extração’ e a ‘captura’, ou entrapment, 

provendo um referencial adicional para a aplicação das reflexões de Strange13.  

Sobre a primeira dessas categorias de realização do poder monetário, a extração, a 

própria Susan Strange problematizou a respeito, ambos convergindo tocante à existência de 

mecanismos de transferência de riqueza a partir dos membros de um bloco monetário em 

direção ao emissor da moeda principal desse arranjo, tanto pelo controle sobre as pressões 

acerca dos níveis de reserva mantidos pelos demais integrantes como pela amplificação de seu 

potencial de endividamento (o mecanismo inflacionário marcante do período final das 

paridades fixas ajustáveis de Bretton Woods é um exemplo). O principal, em termos da 

propagação desses mecanismos é que a desagregação de um sistema de normas porventura 

existente em torno dessa situação de privilégio, como o de Bretton Woods, desativa os 

constrangimentos vigentes antes de dissipar as capacidades de exercício de poder mediante as 

normas pré-existentes, ou seja, o poder tende a se reforçar com o colapso das estruturas 

formais desses arranjos (KIRSHNER, 1995, p. 157). 

A segunda contribuição, que amplia o escopo da análise de Strange para abranger as 

repercussões do poder estrutural monetário no delineamento de uma geografia econômica, 

baseia-se no conceito de ‘captura’ ou “entrapment”. A percepção da ligação entre blocos 

monetários e padrão de comércio já havia sido traçada, porém a extensão em que esses 

padrões podem ser manipulados através de condutos monetários para reconduzir ou 

aprofundar relações de dependência ganha mais consistência com a avaliação do emprego da 

                                                 
13 Como observa Cohen (2000, p.4), Kirshner elabora na sua obra principal (KIRSHNER, 1995) uma ampla 
tipologia das categorias de poder monetário observáveis, abarcando a “currency manipulation”, voltada a afetar 
o valor ou estabilidade de uma moeda, “systemic disruption”, direcionada ao abalo do sistema ou de subsistemas 
internacionais monetários, além da “monetary dependence”, significando os esforços para manutenção de uma 
zona de influência monetária e que correspondem aos aportes teóricos aqui tratados, englobando “extraction”, 
“enforcement”, “expulsion” e “entrapment”. 
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moeda para alterar dramaticamente determinados custos e possibilidades de acesso ligadas a 

transações internacionais. 

Helleiner (2005), em revisão de literatura centrada na reflexão de Strange acerca da 

dimensão de exercício do poder estrutural, organiza em 5 domínios a manifestação dessa 

forma de influência (quadro 2, abaixo) , enumerando superficialmente alguns de seus 

principais mecanismos de transmissão. Essa divisão fornece categorias que sintetizam a 

amplitude da aplicabilidade da dinâmica sistematizada por Strange, além de fornecer 

parâmetros informativos sobre a interpenetração da dinâmica do Poder Monetário em outras 

esferas, particularmente úteis de serem evidenciadas enquanto fatores determinantes de 

processos de cooperação.  

Enquanto que os mecanismos estritamente econômicos têm elevado grau de 

imbrincamento com os temas aqui desenvolvidos, o domínio das identidades, em que pese não 

se dissociar de níveis de análise do Poder, como veremos adiante, explora caminhos e 

estratégias peculiares, servindo de forma complementar para captar a densidade e 

enraizamento da influência que os diferenciais de poder monetário pode engendrar14.  

                                                 
14 Nesse sentido, o trabalho de Benjamin Cohen sobre a formação de uma Geografia Monetária (1998) é uma 
referência importante na ampliação do escopo das pesquisas sobre poder nos campos financeiros e monetários, 
cuja influência pode ser percebida incidentalmente neste trabalho. Os imbrincamentos de questões teóricas e 
conseqüências empíricas, particularmente no estudo das relações econômicas, e formação de identidades é 
também problematizado na primeira parte de Ruggie (2000). 
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Nesta passagem, destaca-se, através dos mecanismos propostos por Cohen na 

subsecção seguinte uma abordagem da concretização do Poder Estrutural como a veremos 

encadeia elementos já destacados, que passam pela gestão da liquidez, ajuste e credibilidade, 

desviando ou procrastinando efeitos econômico-sociais de desequilíbrios de Balanço de 

Pagamento. A centralidade dos itens enumerados é depois trabalhada a partir de uma 

contextualização das qualificações do ambiente dos países do Sul em termos da atmosfera de 

seus arranjos monetários, em que o esquema de Helleiner logo acima volta a ser indicado. 

1.2.2 Poder Monetário: influência através do ônus de ajuste 

 A trajetória dos trabalhos de Benjamin Cohen reflete o teste de estratégias centrais 

para a apreensão dos mecanismos de rebatimento do poder monetário,dentro e fora de blocos 

de países coordenados monetária e financeiramente. Helleiner, ao sintetizar essa trajetória 

permite mapear caminhos de análise: 

In his 1977 book, Cohen argued that structure and process power 

were relevant to only two aspects of monetary relations, those 

Quadro 2 

Domínios e mecanismos causais do Poder Estrutural Monetário 

Domínios Poder Estrutural Monetário Mecanismos Causais de Influência em cada Domínio  
1.Extração de riquezas 

Seigniorage 

2.Preferências macroeconômicas 
Poder de atração' de capitais em mercados financeiros globais 

  Manipulação cambial competitiva 

3.Regulamentação financeira e Regulamentação financeira através da moeda central 

   Gestão de Crises Emprestador de última instância em face de instituições privadas 

4. Geografia Econômica  Alteração de custos de transação para estimular elos econômicos com a economia central 

5. Identidades Interesses comuns no valor e estabilidade da moeda central 

  Papel simbólico da moeda (imagens e associação com soberania) 

  Compartilhamento de interesses dentro de uma comunhão em torno do uso e emissão da moeda central

  Experiências coletivas envolvendo moeda  
Adaptado de Helleiner (2005, p. 10)
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relating to balance of payments adjustment and the creation of 

international liquidity. In his more recent writings, however, 

Cohen has widened his focus (while dropping the distinction 

between structure and process power), arguing that currency 

arrangements influence state power in four ways relating to: 

siegniorage, macroeconomic management, insulation (a concept 

that he draws from Kirshner’s notion of monetary dependence, 

especially as it relates to ‘enforcement’), and symbolism. 

(HELLEINER, 2005, p.8) 

Na distinção entre processo e estrutura, carreiam-se os elementos centrais dos 

conceitos de poder relacional e estrutural desenvolvidos sob os comentários em relação aos 

modelos de Strange. Como mostrado acima, os principais temas de aplicação dos estudos 

sobre a reverberação dessas relações de poder se entrecruzam, implícita ou – como Helleiner 

destaca – explicitamente, na representação da dinâmica monetária internacional levada a cabo 

por Strange, Kirshner e Cohen.  Das preocupações teóricas expostas, a articulação conceitual 

em torno do exercício de recondução das demandas sistêmicas de ajuste e liquidez será mais 

bem enfocada, partindo e aprofundando as considerações relacionadas à mecânica do ajuste 

sob o regime de Bretton Woods, anteriormente explorada.  Conclui-se com uma sumarização 

adaptada a partir de Helleiner (2005) acerca das três principais elaborações aqui 

desenvolvidas sobre o poder monetário. 

A análise de Cohen se propõe a captar os macro-fundamentos do poder monetário 

internacional, situados na possibilidade de influenciar a repartição internacional do ônus de 

ajuste diante dos desequilíbrios de Balanço de Pagamentos (COHEN, 2006, p. 31). À 

capacidade de influenciar a divisão de encargos, Cohen faz corresponder outra capacidade: a 
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de resistir a tal influência, ou seja, a de dirigir autonomamente ou resistir sem estar atrelado 

ao fardo da distribuição de poder. Devido ao grau de integração em que essas relações 

ocorrem, haja vista que o Balanço de Pagamentos, com destaque para a conta de transações 

correntes, é o mecanismo inexorável de ligação entre o funcionamento das economias dos 

diferentes países (p.33). Em suma, o equilíbrio de Balanço de Pagamento funciona como 

elemento de transmissão de efeitos monetários sobre ou desde a atividade estatal por meio de 

alteração ou sustentação de políticas e até a base sócio-econômica do país.  

Aprofundando as reflexões mostradas na abordagem de Cohen ao momento de 

coordenação política estabelecido em Bretton Woods (item 1.1), estabelece-se uma 

contraposição entre autonomia e exercício de influência monetária, como caracteres 

contrastantes e complementares, delineados desde a base teórica comum mostrada acima com 

o marco teórico de "Power and Interdependence" de Keohane e Nye. A capacidade de 

sustentar a própria autonomia política diante da influência, do exercício de poder alheio é para 

Cohen pressuposto necessário, porém não suficiente para o estabelecimento das condições de 

qualquer nível próprio de influência. Desse modo: 

Influence and autonomy may be understood as two distinct 

dimensions of power, which we may label, respectively, the 

external and internal dimension. Both are based in social 

relationships and can be observed in behavioural terms. Both are 

also unavoidably interrelated. They are not, however, of equal 

importance. Logically, power begins with autonomy, the internal 

dimension. Influence, the external dimension, is best thought of as 

functionally derivative—inconceivable in practical terms without 
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first attaining and sustaining a relatively high degree of policy 

independence at home. (COHEN, 2006, p. 32). 

Em que pese o fato de parecer se distinguir da reflexão sobre poder presente em 

Strange, que em síntese aborda o exercício do poder sob o ponto de vista do recipiente de sua 

influência, a reflexão de Cohen abre espaço para que se percebam mecanismos estruturais, 

confluentes com o exercício do poder. Ressalta-se também a necessidade primária de que a 

dimensão interna da influência na política monetária internacional seja alcançada, o que é um 

traço fundamental das estratégias de articulação enfocadas. 

Influência, em termos da capacidade aqui enfatizada de se beneficiar da – e provocar a 

– alocação assimétrica dos impactos e do ônus do ajuste, se baseia na percepção de que a 

ocorrência do processo de integração harmônica é um dado constante das relações monetárias 

internacionais. Ademais, enquanto processo, é necessariamente mútuo, uma vez que ao déficit 

de um país, com relação ao seu Balanço de Pagamentos, necessariamente corresponde uma 

situação de superávit em um ou mais países, onde o ajuste deve ocorrer em sentido contrário. 

Alterações na dinâmica de recursos econômicos e sociais devem ser re-alocados igualmente, 

como parte desse processo, de modo que haja complementaridade nessa ação simétrica. 

Conclui-se ser o processo de ajustar em si, e em princípio, compartilhado. 

No entanto, é relevante notar que as demandas em face dos ajustes que recaem sobre 

as autoridades monetárias e setores econômicos e sociais não o são: o ônus e o peso do ajuste 

são manipulados e sua manipulação representa um dado de poder. Os choques oriundos dos 

ajustes, seus custos, podem ser analisados como definitivos ou transicionais. Primeiramente, 

existem custos intrinsecamente vinculados ao novo ritmo e condições da economia após a 

fixação de novo 'equilíbrio', com a redução do emprego de recursos, inclusive possível 

dispensa de mão-de-obra, diminuição da produtividade e da renda, redução dos gastos do 
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governo e políticas de redução dos gastos difusos na sociedade, baseados na mudança dos 

preços básicos da economia como taxas de câmbio. Tais impactos uma vez detectados se 

prolatam indefinidamente, com o que podem ser qualificados custos contínuos, ou definitivos.  

Além disso, Cohen identifica repercussões do próprio desenrolar do processo de 

ajuste, do qual os custos definitivos são o resultado final, cuja transição implica o dispêndio 

de forças econômicas e políticas no sentido de impor os custos finais. São custos de alterar a 

composição atual para a 'desejada' da economia. O exercício de poder monetário nesse 

esquema significa, portanto, mecanismos de realização na procrastinação dos custos 

definitivos idealmente, até que eles sejam completamente dispersos em outros pontos do 

sistema monetário, e na deflexão ou desvio dos custos de transição, que são pontuais e 

imediatos, diretamente para outros.  

Por um lado, Cohen explora como elemento principal do poder de procrastinar o ônus 

definitivo do ajuste, a capacidade de empregar os meios próprios e os mecanismos 

internacionais de usufruto da liquidez internacional, ou seja, pela posse de reservas próprias e 

pela capacidade de empréstimo. Nesse tocante as observações de Kirshner acima abordadas 

sobre entrapment fornecem uma direção alternativa para a captura de liquidez internacional. 

As capacidades de empréstimo salientam o problema da transmissão internacional de dívidas, 

que recoloca os Estados Unidos15 e os emissores das principais moedas internacionais de 

escala assemelhável, em posição central com relação ao exercício desse poder. Cohen 

desenvolve as repercussões dessas duas vias ligadas à liquidez: 

First, it seems clear that the distribution of the continuing cost of 

adjustment among deficit countries will be heavily influenced, if 

not largely determined, by creditor perceptions of debt-service 
                                                 
15 Cohen observa que desde 1981, por todos os anos excetuando-se 1991, o saldo em conta corrente americano é 
deficitário, sem que isso tenha significado problemas relevantes de ajuste, para os próprios Estados Unidos. 
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capacity, which tend to favour the relatively wealthy. Ceteris 

paribus, the Power to Delay should be greatest in the advanced 

industrial economies—the nations that enjoy the highest standing 

as international borrowers. The Power to Delay will be least in 

poorer and less developed economies that have limited access, at 

best, to foreign finance. Second, it also seems clear that the 

distribution of the continuing cost among deficit countries is apt 

to be highly volatile, given the persistent threat of rapid swings of 

sentiment about the 'soundness' of policy in one economy or 

another. (COHEN, 2005, p.11) 

            O exercício via de poder sob análise, como se depreende, re-coloca também a 

manipulação do elemento credibilidade como via de acesso, por um lado, e mecanismos de 

difusão assimétrica do fardo do ajuste, por sua conseqüente restrição, do outro lado - 

relativamente aos países 'menos influentes' (tanto menos autônomos), de acesso à liquidez. As 

constatações de Cohen acima, no entanto devem ser alinhadas às demais análises do poder 

estrutural monetário, sobretudo no que tange a sua concretização.  

Um mecanismo adicional de obtenção de ganhos se relaciona justamente à volatilidade 

dos parâmetros com que as formas de acesso ao sistema financeiro como economia estável 

podem ser constituídas e desconstituídas, não apenas como opções para uma ação potencial, 

mas como indicadores dos níveis reais, presentes, com que um país pode contar, em relação a 

sua posição de liquidez internacional, para a formulação de sua atuação doméstica (o que 

Cohen se refere como uma "perpétua pesquisa de opinião" da comunidade internacional a 

determinar as condições de acesso do país). 
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Enquanto as variáveis ligadas ao exercício da ferramenta de procrastinação dos custos 

do ajuste, os elementos envolvidos na formação da capacidade de desviar os custos 

transicionais de ajuste monetário se ligam a aspectos claramente mais estruturais da relação da 

economia financeira com o ambiente internacional. Cohen enfoca os papéis do grau de 

abertura e da adaptabilidade do sistema econômico de um país, além do modo com o qual 

essas características rebatem sobre a distribuição interna do impacto de mudanças no arranjo 

cambial vigente domesticamente e em sua taxa sobre a renda, além dos preços domésticos.  

De forma esquemática, o significado do grau de abertura pode ser apreendido quase 

imediatamente, uma vez que, quanto mais amplos sejam os setores econômicos e sociais 

dependentes dos fluxos de capitais, mercadorias e serviços, maior será o impacto de alterações 

na taxa de câmbio ou de outros instrumentos de ajuste a serem realizados. Ademais, o grau de 

dependência e sua distribuição social repercutem diretamente sobre o significado imediato das 

variações no valor da moeda para salários e outros preços, ativando demandas sociais e 

pressões políticas também contabilizáveis como uma dimensão dos custos de ajuste a serem 

enfrentados, e uma motivação para sua deflexão. 

No que se refere ao grau de adaptabilidade de uma economia, encadeia-se uma série 

complexa de determinantes, analisáveis desde uma perspectiva microeconômica, como 

mobilidade de fatores produtivos, “assimetrias de informação” entre os diversos setores 

sociais e o Governo, passando por dados para-econômicos, como estrutura populacional, 

perfil da educação e da capacitação da mão-de-obra, capacidade de resistência e articulação 

das redes sindicais, e patronais, entre outros. Representa o grau de dificuldade em transferir 

unidades produtivas, modificar seus níveis de produção, ou desativá-las. Cohen sintetiza: 

(…) it seems clear that the distribution of the transitional cost of 

adjustment is likely to favour larger and more diversified 
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economies. Large size, as measured by GDP, generally means a 

relatively lower degree of openness. Greater diversification in 

production means that the economy offers more opportunities for 

alternative employment when adaptations are required. Smaller 

and less developed economies, conversely, are likely to be the least 

favoured in the adjustment process. (COHEN, 2006, p. 48) 

 Necessário sublinhar, embora característica da nomenclatura transicional, que o preço 

social dos ajustes permanece, mesmo que o desequilíbrio monetário seja passageiro; e é 

cumulativo, se intensificado desproporcionalmente ao correspondente peso da própria atuação 

doméstica, das políticas governamentais e daquilo que seria devido ao nível econômico 

existente, na medida em que um país acumula o ônus e os custos de ajuste transmitidos por 

outros países. A resistência a esse fardo se constrói através do fortalecimento de aspectos 

estruturais da economia, bem como, por outro lado, da presença de redes de seguridade social 

capazes de minimizar os impactos agudos dos ajustes realizados sobre trabalhadores e sobre 

parcelas vulneráveis a mudanças de preços e serviços essenciais. 

Em termos de operacionalização, as contribuições dadas por Benjamin Cohen e 

Strange delimitam uma área-temática melhor configurada, delineando uma articulação entre 

os ajustes monetários necessários à continuidade/manutenção da credibilidade dos canais de 

atração de fluxos de capital em termos de sacrifício doméstico (observados na seqüência sob a 

moldura da trindade de Mundell) e o significado do exercício desses mecanismos na 

estruturação das opções e constrangimentos à atuação dos países do Sul, caracterizados por 

um conjunto de elementos a seguir discriminados. É sobre a imagem da dinâmica econômico-

monetária da paisagem ao sul da grande divisa, que a secção final do presente capítulo se 

volta – através da proposição de um esquema evidenciando a articulação entre essas fontes e 
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meios de transmissão de poder e a realização de interesses domésticos, aplicável ao Brasil e 

Argentina.  

1.3 Abaixo da linha do equador monetário 

 

 O período delimitado (1998-2002) abrange a ocorrência de crises sistêmicas, de 

matizes monetários e cambiais, a partir da Ásia e com ressurgência na Rússia, como na 

América Latina. No intervalo de tempo determinado observam-se esforços das instituições 

internacionais em repensar sua atuação e o desenho de uma arquitetura financeira 

internacional e recolocar em debate a livre circulação de capitais, além da repartição do fardo 

de manutenção ou reforma dessa arquitetura16. Países do Norte e do Sul protagonizaram 

papéis distintos dentro das interações nesses dois cenários. 

 Distinção que é significativa na compreensão da alocação de papéis identificada, que 

determina e realimenta, sobretudo, a influência de uma zona monetária sobre outra: a do Sul, 

objeto de maiores pressões tanto de origem estatal, de acordo com os movimentos de política 

cambial dos países emissores das principais moedas circulantes internacionalmente e a dos 

principais parceiros comerciais e políticos internacionais, como de instituições internacionais 

dentro das quais essa assimetria de poder se reflete, além de nas próprias preferências de uma 

dinâmica financeira difusa, alimentada pelos cálculos interconectados de investidores, bancos 

e outras instituições financeiras internacionais. O que se vem intentando é a fixação teórica de 

um conjunto de distinções qualitativas entre essas regiões monetárias, particularmente a 

caracterização das trajetórias brasileira e argentina sob um conjunto de traços comuns aos 

países do chamado Sul monetário. 

                                                 
16 Debate dentro dessas instituições internacionais que pode ser delineado através dos principais relatórios do 
FMI (World Economic Outlook, Global Financial Stability Report), Banco Mundial (World Development 
Report) e Banco de Compensações internacionais (68-72th BIS Annual Reports), também da Unctad (Trade and 
Development Reports).  
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Para tanto, parte-se especialmente da elaboração sediada nos trabalhos de Cohen 

(1998) e em sua apropriação dentro da análise econômica empreendida por Carneiro (2003; 

2006) e colaboradores (BELLUZZO; CARNEIRO, 2004), que leva em conta explicitamente 

os diferenciais de poder estabelecido pelos níveis distintos em que a circulação internacional 

de moedas nacionais impacta sobre a distribuição assimétrica de ônus de manutenção da 

ordem monetária e econômica internacional.  

Apresenta-se como critério de representação do sistema monetário uma cadeia 

hierarquizada de moedas, os efeitos desterritorializados dos vínculos de interdependência 

gerados e particularmente os constrangimentos produzidos sobre os países em 

desenvolvimento, como a capacidade de fazer circular internacionalmente sua própria moeda, 

mesmo no comércio regional, além da capacidade de emitir dívidas nelas denominadas. Com 

base nesse critério, o Sul define-se monetariamente pela incapacidade desses países em 

abandonar o uso de moedas estrangeiras na denominação de suas dívidas (FRITZ; 

MÜHLUCH, 2006, p. 6). 

Para os países Sulinos, a emergência articulada de regionalismos comerciais e a 

acentuação das instabilidades do sistema monetário internacional representam obstáculos à 

autonomia de suas políticas domésticas. Às variações na taxa de câmbio dos países centrais, 

em que elevados percentuais da dívida dos países do Sul estão denominadas, bem como às 

variações dos fluxos de liquidez internacional representados por capitais altamente voláteis 

encontram nas políticas monetária e fiscal de países como Brasil e Argentina os únicos 

tampões antes que movimentos de depreciação cambial sejam acionados. No caso dos países 

aqui tratados, o fenômeno repercute diretamente sobre seus projetos de articulação regional.  

Carneiro (2006) utiliza como hipótese de trabalho a fim de compreender o conjunto de 

limitações impostas aos países em desenvolvimento a partir da circulação monetária, o baixo 
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potencial de circulação internacional dessas moedas, mesmo no interior dos próprios projetos 

regionais de integração comercial. Em termos econômicos, essas moedas não chegam a 

cumprir os papéis de unidade de conta, reserva de valor ou meio de pagamento de forma 

inteiramente ‘credível’. Mesmo os ativos financeiros em cuja modalidade são armazenadas as 

reservas desses países são denominados em moeda distinta, de forma que benefícios de 

Seigniorage, por exemplo, são transmitidos aos países emissores centrais. Como se viu, de 

forma a re-alimentar ciclicamente formas de poder monetário. 

Como Helleiner (2005, p 12) e o próprio Carneiro (2006) desenvolvem, a extensão 

com que as assimetrias analisadas se reproduzem começa a ser notada no plano externo, 

quando as moedas de países em desenvolvimento, especificamente do Sul monetário, vêem-se 

extremamente limitadas na sua dinâmica internacional, mesmo regional, avançando em casos 

extremos para a própria substituição gradual das moedas nacionais em seu emprego 

doméstico (caso sintomático da Argentina na virada do milênio). Carneiro traça a partir de 

Cohen (1998) um mapeamento da distribuição geográfica de poder a partir da circulação 

monetária. 

Cohen (1998, p.22) parte da análise conjunta de caracteres espaciais e funcionais 

relativos ao espaço de transações de uma moeda para determinar o domínio autoritativo de 

uma moeda e seu papel no desempenho de funções hierárquicas nos diferentes graus de 

interação entre Estados e Mercados. O impacto da denominação de ativos de reserva acima 

descrita sobre as políticas fiscal, monetária e cambial de um país fornece exemplos típicos. 

Cohen proporciona uma síntese explicativa: 

Ultimately, as we shall see, monetary geography depends on 

market behavior as well as on political authority, each side playing 

a critical role in an ongoing process. We shall also see that 
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governance is not a matter of state versus society, as students of 

monetary relations so often pose the issue, but rather of state 

(whether functioning as principal or as agent) interacting with 

societal forces in the social spaces created by money's transactional 

networks. (COHEN, 1998, p. 25). 

 
 O fortalecimento desses canais de articulação em que transações monetárias definem 

espaços distintos de uma base territorial, sobre a qual uma autoridade nacional seria 

hegemônica em suas manifestações, inclusive a monetária, geram conflitos inusitados, como 

Carneiro (2006, p. 2) destaca, em que essa desterritorialização tem “a contrapartida da perda 

da relevância do dinheiro nacional, ou, pelo menos da maioria das moedas”. Convergindo 

para a definição de uma hierarquia monetária rígida, posto que livre da estrutura definida 

pelas fronteiras nacionais. 

A intensidade das transações passaria a determinar o papel de uma dada moeda dentro 

dessa hierarquia, enxergada por Cohen como uma pirâmide, onde a zona de influência de um 

país emissor de moeda se estendesse sobre a base abaixo de si. Ricardo Carneiro, de forma 

semelhante, delineia o sistema de circulação monetária internacional a partir de um centro, o 

dólar, concentrando níveis mais altos de liquidez, a partir de onde cumulativamente em 

direção a uma periferia monetária, com custos adicionais ligados à diminuição dessa liquidez 

em termos internacionais e ao risco atrelado à barreira de credibilidade entre o valor de um 

ativo denominado nessa moeda e os custos de transformá-lo em moedas conversíveis ou em 

dólar, que sintetiza na imagem abaixo: 
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Quadro 3 

O Sistema Monetário-Financeiro Pós Bretton Woods 

 

Fonte: Carneiro (2003) 

 

A circulação monetária internacional seria alimentada pela tendência à redução de 

custos de transação, papel ao qual se atrairiam moedas que reunissem estabilidade, baixo risco 

e a intensidade dos vínculos estabelecidos por sua economia emissora, o que se interliga 

diretamente aos diferenciais de poder exercidos em outras esferas econômicas, e sócio-

políticas. Além disso, caracteres como estabilidade, ligada tecnicamente ao viés inflacionário, 

e risco, como se depreende dos itens anteriormente analisados, são também re-alimentados 

por diferenciais nos níveis de interdependência, revelados, por exemplo, nas distintas 

capacidades de desviar a outrem as conseqüências de ajustes por vezes inerentes à própria 

instabilidade sistêmica17.  

As hipóteses de trabalho explicativas da condição dos países do Sul nessa hierarquia 

podem claramente se dividir de acordo com a delegação das causas às fraquezas institucionais 

                                                 
17 Sobre a instabilidade monetária internacional o artigo de De Brunhoff (2005) é emblemático sobre as 
indicações de uma exploração econômica sobre as raízes sistêmicas desse fenômeno. 
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domésticas institucionais dos próprios países, ou devido às forças de estruturação do sistema 

internacional. Entre as primeiras, Carneiro (2006) destaca a ‘intolerância ao débito’ e suas 

variantes, segundo as quais, em geral, a limitada circulação internacional de certas moedas se 

deve aos erros e rompimentos de compromisso anteriores, que impõe uma estrutura de custos 

de transação diferenciada sobre essas moedas e os títulos nela denominados, fixando ‘custos 

de liquidez’ adicionais baseados na credibilidade denotada no histórico de políticas desses 

Estados. Carneiro situa como mais realista a posição de Eichengreen e Hausmann (2005), 

também presente em Eichengreen, Hausmann e Panizza (2003; 2005), acerca da relação entre 

mercados financeiros associados à dinâmica dessas moedas e capacidade de endividamento, 

repercutindo, quando pequenos, em limitada capacidade, o ‘Pecado Original’.   

 Ao passo que determina as condições de atuação desses países sob uma caracterização 

comum relativa à circulação de suas moedas e tamanho da dinâmica financeira regional, essa 

reflexão abre espaço para a consideração das possibilidades de superação.  Ricardo Carneiro, 

no mesmo artigo, busca descartar as concepções fatalistas que definem a situação ligada ao 

Pecado Original – à incapacidade de endividamento em denominação monetária própria – a 

dados intrínsecos ao funcionamento monetário internacional como incontornável.  

Enquanto Eicheigreen e Hausmann (2003a; 2003b) apontam para a expansão das 

relações monetárias e financeiras regionais, Carneiro, assimilando a postura de reversibilidade 

dos ônus do Pecado Original, aponta ainda para a necessidade de políticas deliberadas 

voltadas a resistir às pressões em que esse fenômeno se traduz, as quais passam pela 

acumulação de reservas e políticas de expansão, com repercussão monetária sobre a geração 

de superávits em transações correntes (portanto partido de interações na economia real). Fritz 

e Mühlich (2003, 8) enxergam em estratégias de articulação regional Sul-Sul a possibilidade 



 

 

53

de conjugar os dois níveis de estratégia dispostos.  Motivação intrínseca a que níveis 

cooperação monetária sejam inseridos no processo de integração regional no Mercosul.  

Desenhado o contexto específico em que ocorre a sensibilidade dos países em 

desenvolvimento tocante ao plano monetário, bem como algumas interconexões básicas daí 

advindas, procede-se, na seqüência, a uma representação complementar dessas relações 

monetárias. Em contato com objetivos macroeconômicos e o potencial doméstico de 

realização dessas metas, retratando como essas capacidades estatais no que diz respeito à 

economia internacional, dentro do jogo de assimetrias descritas, tais relações convertem-se 

em ônus diante da necessidade permanente de acomodação das instabilidades monetárias 

internacionais. 

 

1.4 A Trindade e os trilemas 

 A perspectiva aberta por algumas das descrições do funcionamento do sistema 

monetário internacional já feitas recorrentemente interliga questões relativas a certos 

objetivos macroeconômicos, cuja harmonização já foi revelada problemática pela modelagem 

econômica internacional a partir do chamado modelo Mundell-Flemming. Particularmente os 

conceitos de liquidez, credibilidade e ajuste freqüentam análises políticas econômicas e os 

estudos cuja proposta se sobreponha a aplicações interdisciplinares. A postulada 

impossibilidade teórica de alcançar simultaneamente os três objetivos é revelada em diversos 

dilemas intrínsecos ao jogo do redesenho do sistema internacional.  

Em que pese o fato claro de que o próprio conteúdo desses objetivos é objeto de uma 

disputa mais ou menos ligada ao viés empregado à análise, o chamado trilema, ou trindade 

impossível de Mundell, pode ser empregado como uma síntese descritiva útil acerca dos 
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movimentos e dos dilemas aos quais, particularmente para o presente caso, países do Sul são 

empurrados, seguindo o exercício assimétrico do poder monetário descrito acima. Krugman 

(1998) apresenta alguns referenciais sobre o significado dos três objetivos e de suas 

interações. Para o autor, credibilidade, ou confiabilidade, está atrelada a um compromisso 

com a estabilidade da moeda, normalmente ligado à manutenção de câmbios fixos. Por 

liquidez, entende-se o acesso aos fluxos de capitais internacionais, principal fonte disponível 

internacionalmente, porém, não associável simultaneamente à credibilidade (estabilidade) e à 

capacidade de ajuste. Ajuste, por sua vez, implica potencial para perseguir objetivos 

domésticos de política econômica, mas como se observará, com grandes repercussões para 

toda ação estatal.  

Conclusivamente, a associação entre o esforço para alcançar liquidez, através da 

abertura a fluxos de capital e a manutenção dos esforços domésticos resultará na 

impossibilidade teórica de se manter um câmbio fixo. Ou, até mesmo, na incapacidade de 

sofrer com fortes volatilidades cambiais. Como observam Krugman e outros autores18, além 

do modelo ocultar um dado auto-evidente - o de que a percepção de credibilidade é multi-

variada, imprecisa e contraditória – ele, com destaque para a observação extraída de uma 

modelagem rigorosamente Keynesiana, negligencia que um sistema formado por capitais 

voláteis sempre tendendo à liquidez é intrinsecamente instável, e se esse sistema está centrado 

na circulação de alguma moeda nacional como referência principal, ela sempre provocará 

ônus de ajuste altamente assimétricos (FERRARI-FILHO, 2006). 

O que é preciso observar presentemente é que a própria assimilação de uma dada 

moldura teórica, aí incluído o conjunto de presunções causais, crenças normativas e 

linguagem técnica, sob as vestes de conhecimento técnico, representam em certa medida a 

                                                 
18 Citamos dentre eles Ferrari-Filho (2006), além dos anteriormente citados Belluzzo (1998; 2003) e Ricardo 
Carneiro (2003; 2006) para representar um grupo denso e variado de posições em torno desse ponto.  
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extensão do exercício de uma forma de poder. Com Helleiner (2005, p. 10) anteriormente 

destacamos que a permeabilidade dos fenômenos monetários deve ser apreendida inclusive 

por estudos de formação de identidades. Nesse sentido, John Gerard Ruggie (2000), o qual 

destaca o impacto que presunções epistemológicas têm sobre a criação de modelos de 

Relações Internacionais, deve ser lembrado. 

Observe-se, por exemplo, em Gilpin (2001) a presunção de que a capacidade de ajuste 

está subordinada à manutenção de níveis de credibilidade necessários para o acesso através de 

mercados financeiros internacionais a fluxos de capitais. Eichengreen (2000) é tanto mais 

eloqüente, ao empregar a caracterização do trinômio de Mundell para determinar 

cronologicamente fases de maturação do sistema monetário internacional. Tal síntese, 

retratada aqui a partir da crítica de Carneiro (2003), correlaciona liquidez (mobilidade de 

capitais) e autonomia (capacidade de ajuste) ao momento histórico da globalização financeira, 

apesar de reconhecer apenas que necessariamente abriu-se mão da estabilidade como atributo 

da política estatal. Assim: 

Quadro 4 

Relação entre Ordens monetárias e aspectos do Trilema de Mundell. 

 

Adaptado de Carneiro (2003). 
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Como observável através da leitura de Cohen acima retratada, da mesma forma que no 

momento de Bretton Woods, percebe-se que a relação entre autonomia e estabilidade 

(capacidades de ajuste e de credibilidade) era mantida pelo equilíbrio tênue e por fim 

insustentável da própria economia americana - para quem o exercício das restrições colocadas 

pelo Trinômio era auto-imposto. De forma semelhante, o modelo não dá conta da 

possibilidade da fixação de arranjos intermediários ou de estratégias de seqüenciamento das 

decisões políticas relativas à política monetária.  

Como observado ao longo do presente capítulo, liquidez, ajuste e credibilidade são 

elementos presentes, cuja idéia de que possam ser enxergados, de objetivos de política 

macroeconômica como ônus aos quais os países do Sul tenham de dar constantes respostas, 

será instrumentalizada neste trabalho. Parte-se do esquema básico de que as presunções de 

liquidez, ou melhor, de permissividade com relação à mobilidade dos fluxos de capitais gera 

instabilidades e demandas de resposta no sentido de estabilização do sistema monetário 

internacional, exigências essas que são distribuídas assimetricamente, de acordo com custos 

crescentes, atribuídos a uma inversamente proporcional diminuição da credibilidade desses 

países cuja circulação monetária é reduzida, atribuindo-se, através dos próprios mecanismos 

monetários, parcelas desproporcionais com relação aos custos de ajuste do sistema.  

A perspectiva sublinhada permite que sejam sistematizados os efeitos do exercício de 

poder monetário por parte de países centrais nas articulações monetárias em que Brasil e 

Argentina se inserem, além de fornecer, conjuntamente às secções anteriores, uma moldura a 

fim de correlacionar elementos que possibilitem enxergar a coordenação de políticas 

monetárias, dentro de um processo de integração regional econômica e política, sob a 

formulação do Mercosul. Objetos dos capítulos seguintes. 
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Capítulo 2 – A cooperação monetária entre Brasil e Argentina e a moldura institucional 

do Mercosul 

 

 

Se tomarmos por base os referenciais delineados no capítulo 1 do presente trabalho, é 

possível detectar uma tensão característica da posição internacional monetária dos países do 

Sul, os quais padecem de efeitos advindos da impossibilidade de fazer circular ativos em suas 

próprias moedas nacionais, encontrando-se atrelados, portanto, à dinâmica monetária ditada 

pelas necessidades de financiamento dos países emissores de moedas de circulação 

internacional. O problema em tela é mirado quando da implementação das estratégias de 

ajuste realizadas em economias periféricas ao longo das décadas seguintes ao fim dos 

compromissos do sistema de Bretton Woods. A década de 1990 traz em seu seio países como 

Argentina e Brasil empenhados em projetos de integração regional, pautados em esforços 

históricos de cooperação bilateral, aos quais os demais sócios aderiram.  

A presente seção pretende elaborar de forma seletiva um conjunto representativo de 

referenciais institucionais, sob a moldura integracionista do Mercosul, bem como os 

principais mecanismos acessíveis aos dois países em questão através de compromissos e 

mecanismos regionais igualmente influentes em matéria monetária e correlata. A pretensão 

fundamental é ajustar o foco para captar o significado da integração financeira dentro de uma 

reflexão dupla: de um lado, evidenciar o grau de comprometimento alcançado pelas 

sucessivas declarações e normas de que são signatários os países em tela, reafirmando um 

delineamento de preferências por um ensaio de processo de integração no âmbito econômico 

não apenas circunscrito à liberalização de trocas comerciais; por outro, salientar que a 
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proposta institucional do Mercosul, bem como outros mecanismos válidos para seus países 

membros, não opõem quaisquer obstáculos a uma coordenação regionalizada de políticas, 

com estímulo a uma dinâmica monetária regional que amplie o papel das moedas 

participantes ou dê significado a uma unidade de valor regional que tenha as características 

estabilizadoras necessárias para a região.  

À análise da coordenação monetária dentro da proposta institucional do Mercosul, o 

presente capítulo acrescenta uma avaliação mais objetiva sobre a realização dos processos de 

coordenação. Para tanto, foram selecionados os principais argumentos de natureza teórica 

acerca das potencialidades abertas pelo cenário composto pela estrutura institucional exposta 

e o estágio das relações entre Brasil e Argentina19. A historicidade própria dos esforços de 

cooperação entre esses países, se bem que fora do eixo central desta reflexão, pode ser 

exemplificada a partir dos antecedentes do processo mercosulino20.  

Como destacamos, entrecruzam-se preocupações com a opção individual de um grupo de 

países-chave - localizado ao Sul da Grande Divisa - com relação à gestão de seus arranjos 

monetários e cambiais domésticos, além da estabilidade dos demais setores de suas 

economias. Uma vez que o capítulo 3 pretende operar uma síntese das estratégias de 

estabilização e manuseio desses arranjos e do aumento das dissonâncias entre essas opções e o 

processo de integração, a presente seção objetiva e segue como fio condutor a hipótese de que 

o arranjo institucional, as declarações de compromisso e as démarches tomadas pelos órgãos 

decisórios do Mercosul, ao não representar barreiras ao avanço de projetos de coordenação 

mais profundos, e, dado o efeito endogeneidade dessas propostas, faz recair sobre a 
                                                 
19 Sem retomar a uma justificativa da delimitação do presente trabalho, vale ressaltar os seus principais aportes: 
Brasil e Argentina concentram juntos mais de 90% do peso regional em critérios como PIB, território e 
população, além de concentrarem os maiores esforços de coordenação. Ademais, representam os mais profundos 
obstáculos a um processo contínuo e duradouro de integração regional dentro do bloco. De fato, e sem 
desconsideração da delicadeza das questões de soberania dos demais países, acabam por reunir o foco dos 
debates sobre a implementação de tecnologias de convergência política e econômica. 
20 Em convergência, com destaque para, entre outros trabalhos históricos, a cronologia da regionalização na 
América Latina feita por Almeida e Chalout (1999). 
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decisividade da manutenção do processo integrador as possibilidades de sua efetivação ou 

seus entraves. Durante a década de 1990, tal divisória pode ser associada a um maior nível de 

aproximação e atrelamento dos referenciais monetários nacionais ao papel de uma moeda 

central - fundamentalmente o dólar-, atingindo graus extremos na delegação de funções 

monetárias a autoridades políticas estranhas ao próprio país, como pode se perceber no regime 

de Caixa de Conversão instaurado na Argentina21.  

 

2.1 Arranjos subsidiários e Antecedentes da Coordenação Monetária sob o Mercosul 

2.1.1 Coordenação de políticas monetárias regionais na América Latina 

 Caracterizando-se como um antecessor e como um experimento de um sistema 

regional voltado a gerir balanços de pagamentos entre os países da América Latina, o Sistema 

de Pagamentos da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, Alalc, assinado em 

1965, tem suas raízes muitas décadas antes do início formal do processo mercosulino. O 

impulso para a coordenação de políticas monetárias na América Latina surgiu, na esteira do 

sistema regional de Pagamentos implementados na Europa no pós Segunda Guerra, com 

traços semelhantes: voltava-se ao suprimento de demandas por divisas estrangeiras e 

esquemas de financiamento de desequilíbrios de Pagamentos, ainda no plano da extinta Alalc 

(KESMAN; DADONE, 1985). 

 O mesmo Sistema abriu espaço para a Convenção de Pagamentos e Créditos 

Recíprocos, dentro da moldura da Associação Latino-Americana de Integração - Aladi (que 

de forma geral também sucedeu a Alalc em outros aspectos). Sob essa moldura, outras 

medidas de natureza monetária – abordadas a posteriori no presente trabalho - foram 

                                                 
21 Além dos textos anteriormente citados, cf. Philips (2001). 
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empreendidas. A Convenção de Pagamentos surgiu, no contexto da escassez de divisas, 

característica da década de 1980 reduzindo a necessidade de transferências denominadas em 

moedas conversíveis entre seus membros e permanece como um mecanismo de facilitação do 

comércio regional. Contando com a participação dos membros da Aladi, o sistema abrange os 

países membros do Mercosul e os principais parceiros comerciais da América do Sul, além da 

República Dominicana e México. Atualmente, permanece a ser utilizado, tendo suas regras 

integradas ao Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco 

Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2008). 

 Vale ressaltar que em termos de objetivos o Convênio de Pagamentos visou, desde sua 

implementação, possibilitar a cooperação financeira intra-regional, com rebatimentos sobre 

comércio e outros setores (Kronberger, 2001). Estruturado em órgãos técnicos e decisórios, o 

Convênio se operacionaliza através de três instrumentos: um mecanismo multilateral de 

compensações, um sistema de financiamento transitório de desequilíbrios de Pagamentos22 e 

um conjunto de garantias. Seu funcionamento consistia na operação de contas recíprocas, 

denominadas em dólares, contando com o Banco Central do Peru como agente do sistema de 

compensações e tendo o Federal Reserve Bank de Nova York como banco correspondente 

comum. O acompanhamento seria feito diariamente e o saldo do quadrimestre seria liquidado 

ou financiado através dos mecanismos transitórios.  

Como observa Kronberger (2001), as condições econômicas internacionais da década de 

1980, sobretudo em relação a uma diminuição da liquidez internacional e da imposição de 

medidas restritivas, em conseqüência do que já viemos a denominar distribuição assimétrica 

dos ajustes internacionais, impediu a instauração de projetos mais ambiciosos (dentre os quais 

destacamos o funcionamento de um sistema de Pagamentos escriturado em uma unidade de 

                                                 
22 Observe-se a relevância dos dilemas de política monetária e cambial quando fontes de financiamento desses 
desequilíbrios se tornam escassas no capítulo 1.  
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valor “neutro”, baseado nos valores monetário da própria região). Em contrapartida, tal 

intento só seria possível com uma intensificação dos fluxos comerciais e financeiros intra-

regionais e com medidas institucionais que dessem apoio e confiabilidade a esses esquemas: 

em suma, as instabilidades impediram que esforços de cooperação e aprovisionamento de 

fundos direcionados à estabilização regional fossem encaminhados. 

De fato, um ano após a assinatura desse Convênio, a Aladi tentou ampliar competências, 

tornando o mecanismo de compensações obrigatório e empreendendo medidas no sentido de 

estabelecer uma unidade monetária latino-americana, Umla, porém em moldes distintos dos 

acima descritos, tomando por base o dólar americano. A rigor, a iniciativa descrita representa 

o avanço da influência do dólar como moeda conversível predominante no sistema23.  

Outros mecanismos complementares foram adicionados, como uma estrutura de 

financiamento multilateral voltada a insuficiências transitórias de liquidez, ratificada sob o 

Tratado de Santo Domingo, que, em 1981, ampliou as formas de financiamento para qualquer 

tipo de déficit temporário das Contas Correntes e para baixas de liquidez oriundas de 

desastres naturais. A base do Convênio pode ser associada à prestação de garantias recíprocas 

de conversibilidade (conversão imediata em dólares dos Estados Unidos dos pagamentos 

efetuados por suas instituições em moeda local), transferibilidade (remessa de dólares 

correspondentes aos pagamentos efetuados) e de reembolso (aceitação irrevogável dos 

débitos que lhes forem imputados em operações cobertas pelo Convênio) (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2008). A estruturação das garantias descritas tornou-se viável por 

meio da institucionalização de um sistema de disponibilidades uniformes e transferibilidade 

de garantias (o Tratado Ablas), que possibilitou a circulação de títulos de créditos 

                                                 
23 Alternativas diversas foram propostas, com graus distintos de realismo, porém igualmente inspiradas na 
necessidade de um deslocamento de uma coordenação forçada de políticas com o pólo norte-americano, por 
exemplo, como colocado em Araújo Jr. (1994), através de uma cesta de moedas envolvendo Brasile Argentina na 
América do Sul.  
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denominando obrigações intra-regionais em dólares, os quais seriam resgatáveis no horizonte 

de 180 dias. Parte da organização prevista acabou por ter baixa aplicabilidade, enquanto que o 

perfil geral do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos é a plataforma de interligação 

das autoridades monetárias do Brasil e dos demais países integrantes. 

2.1.2 Experimentos e antecedentes da Cooperação Monetária Brasil-Argentina no 

Mercosul 

 A década de 1980 restringiu as ambições integracionistas acalentadas pela Aladi, com 

abandono de prazos e objetivos de coordenação de outra maneira voltados principalmente a 

aspectos de liberalização comercial (ALMEIDA;CHALOULT, 1999, p. 149). Marcado por 

níveis considerados baixos mesmo para os objetivos remanescentes, próximos aos de uma 

área de preferências aduaneiras, o período foi marcado por iniciativas mais modestas, de 

caráter bilateral, dentre as quais se destacam os esforços conjuntos entre Brasil e Argentina. 

 A trajetória da parceria entre os dois países pode ser mapeada desde décadas 

anteriores, com esforços de estabelecimento de uma união aduaneira a partir da década de 

1940 quando contrapostos por posicionamentos diferenciados em face do conflito em escala 

mundial que se desenrolava. Em matéria econômica, projetos comuns, por vezes abarcando 

terceiros países como o Chile na década de 1950, são esboçados, sem maiores realizações, 

também, ao longo do período de retomada de diálogos dentro do quadro institucional da 

Alalc/Aladi. Na década de 1980, os dois países retomam o contato bilateral a fim de desenhar 

instituições que promovessem uma redução dos custos das transações comerciais e financeiras 

através de suas fronteiras e um processo de complementação de suas bases produtivas, cuja 

intensificação acompanha o processo de retomada democrática nos dois países (FERRER, 

1995; PARADISO, 2005). A mudança no ritmo de intercâmbio pode ser pressentida na 

Declaração de Iguaçu de 1985, envolvendo os presidentes civis do Brasil e Argentina. Trata-
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se, fundamentalmente, de declarações de princípio em torno de maior cooperação bilateral e a 

instauração de uma Comissão de Alto Nível pondo em contato os dois ministros das Relações 

Exteriores. Vale ressaltar a aproximação do Uruguai nos acordos de iniciativas bilaterais. 

 Em 1986, dentro da trajetória a que se deseja salientar aqui, ocorre a assinatura da Ata 

para a Integração Brasil-Argentina, dentro da qual se desenvolve o Programa de Integração e 

Cooperação Econômica (Pice). Este programa, em linhas gerais, se voltou a estimular 

processos de complementação industrial e tratamento diferenciado em face de terceiros 

países, esboçando-se na assinatura de uma série de protocolos, que ressaltaram a necessidade 

de coordenação monetária. Essa matéria foi enfocada a partir da assinatura do Protocolo n. 6 

do Pice Brasil-Argentina, que, como assinalam Lavagna e Giambiagi (1998), esforços mais 

claros, envolvendo membros das áreas econômica e diplomática dos dois Governos, para 

harmonizar políticas econômicas se corporificaram nas propostas de estudos econômicos 

pactuadas sob o Protocolo n. 10 do PICE Brasil-Argentina. 

 O projeto encontrou, na seara monetária, expressão mais clara com a assinatura do 

Protocolo n. 20 do PICE Brasil-Argentina, versando inteiramente sobre unificação monetária. 

Antevia-se, a partir da projeção da necessidade de intensificação de trocas comerciais e 

financeiras, a “influência de divisas cuja disponibilidade se encontra além das capacidades de 

tomada de decisão dos dois países”, determinando de forma particular o futuro e as 

possibilidades das relações bilaterais (PICE BRASIL-ARGENTINA, 1987). 

 Embora contenha um núcleo propositivo, o Protocolo n. 20 se constitui essencialmente 

de declarações de princípios gerais, se enquadrando na moldura do sistema de Pagamentos 

delineado pelos países da Aladi, inserindo-se nos mecanismos específicos de facilitação 

bilateral de Pagamentos presente no Protocolo n. 6 e reconhecendo como objetivo do processo 

de coordenação uma integração de bases monetárias completa e duradoura. Esse protocolo 
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abordava especificamente o problema do financiamento externo com repercussões sobre o 

comércio bilateral e possível extensão para o âmbito da Aladi. 

 Tais medidas se operariam com a implementação de um fundo argentino-brasileiro de 

Reserva gerido pelos dois Bancos Centrais, a ampliação da transparência dessas transações 

para fim de gestão monetária partilhada, bem como o estabelecimento de uma metodologia de 

compensações monetárias periódicas pautadas na circulação de uma unidade monetária 

comum. Essa unidade monetária inicialmente seria determinada através de acordos 

interbancários entre as autoridades monetárias brasileira e argentina tornando-se o 

fundamento de uma unificação monetária mais aprofundada24.  

 Mesmo com a declaração supracitada, o perfil delineado para o gaucho seria o de uma 

unidade de conta, cujo funcionamento, ligado ao mecanismo de compensações bilaterais 

mediado pelo Fundo de Reserva recém criado não se encontrava plenamente especificado. 

Assim, a atração de liquidez dependeria de sua aceitação por outras instituições internacionais 

e mesmo elementos básicos, como sua paridade e composição em valores, não foram 

propriamente delineados. Obviamente, a essas perspectivas foram se juntando as medidas de 

estabilização exigidas periodicamente, e seu insucesso, a exemplo dos planos Austral e 

Primavera, na Argentina e do Plano Cruzado no Brasil (KRONBERGER, 2001, p. 31). As 

exigências de ajuste interno rapidamente solaparam as margens de ação para o estreitamento 

de uma cooperação monetária entre os dois países. 

                                                 
24 Fabio Giambiagi (LAVAGNA; GIAMBIAGI, 1998, p. 8) descreve os bastidores da elaboração do Protocolo n. 
20 e da proposição da moeda comum, denominada no texto protocolar como “Gaucho”: “Lavagna trasmitió en 
nombre del gobierno argentino, por primera vez, la idea a Rubens Ricupero, quien actuaba en el tema integración 
como asesor estratégico del presidente Sarney. La reunión a dos se realizó en Brasilia en la casa del Embajador 
argentino y continuó luego con la presencia de Jorge Romero y Leopoldo Tetamantti (Argentina) y Thompson 
Flores y Samuel Guimarães (Brasil) en Itamaraty. De allí surgió el Protocolo sobre moneda y financiamiento. El 
nombre “Gaucho” lo eligieron los presidentes, algunas semanas después”.   
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 Apesar do quadro delineado, das dificuldades por que passavam as economias 

brasileira e argentina, já em 1988 ocorre a retomada de propostas de criação de um espaço 

Autoreconômico privilegiado entre os países, que ganha corpo com o Tratado de Integração, 

Cooperação e Desenvolvimento, contando com harmonização de políticas aduaneiras, além de 

abarcar aspectos agrícolas, industriais, comerciais, e prever atuações coordenadas em matéria 

monetária, estabelecendo-se a pretensão a um Mercado Comum. É a continuação do processo 

delineado que desponta com a elaboração da Ata de Buenos Aires, que se afunila à matéria 

estritamente comercial e avança na descrição de uma metodologia de atuação, ao menos, 

porém restrita à redução e eliminação tarifária. O tratado vai ser oficializado no âmbito da 

Aladi através do Acordo de Complementação n. 14, de 1990. A partir desse momento, 

Paraguai e Uruguai intensificam contatos, ainda na qualidade de observadores. 

2.2. Sob a moldura do Mercosul 

2.2.1 A não-regulamentação monetária e financeira   

A assinatura do Tratado de Assunção é um marco aqui utilizado para delimitar 

cronologicamente um conjunto de processos que, como visto, teve início em condições 

institucionais anteriores àquelas inauguradas pela formação do Mercosul, transportando 

consigo expectativas e mais claramente demandas anteriores a sua assinatura. Como se 

depreende também na pauta comercial, o ritmo da abertura internacional dos países 

envolvidos, especialmente Brasil e Argentina, vem se definindo pelo da abertura financeira 

que começa a ser implementada já no final da década de 80 (CARCANHOLO, 2002)25. 

                                                 
25 No tocante ao tema, de maneira relevante para a compreensão de fenômenos de coordenação monetária, como 
observa Marcelo Carcanholo (2002), a criação de um mercado de câmbio flutuante data do período Sarney, 
ganhando especial impulso durante a gestão Collor. Sobre a análise da abertura financeira da Argentina, além do 
trabalho de Carcanholo, guiamo-nos aqui pela discussão presente em Herman (2001), Freitas e Prates (2000) 
como, divergentemente, por Franco e Pinheiro Neto (2003). 
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Tais acomodações encontram paralelo na dinâmica política e econômica da Argentina, 

em termos de objetivos de implementar uma abertura financeira, a qual ganha impulso a partir 

de 1989 com a posse de Carlos Menem e o esboço dos sucessivamente falhos planos BB e 

Bonex. Elementos diferenciadores, como a elevada circulação de dólares, foram fundamentais 

no trajeto tomado pelo subseqüente Plano de Convertibilidade na substituição do austral pelo 

peso conversível e dólar dos Estados Unidos, 

O panorama novamente reforçaria as dificuldades para levar declarações 

programáticas, em especial de natureza complexa (no presente trabalho, fixamo-nos nas 

relativas a temas de coordenação monetária a uma maior concretização). Como se observa, 

mesmo a pretensão inserida no artigo 1º do Tratado de Assunção, que abrange a articulação de 

políticas macroeconômicas, parece inviabilizada, dado os rumos tomados: primeiramente, 

destaca-se o grau e velocidade das aberturas financeiras empreendidas nos dois países; 

segundo, pela natureza diferenciada das tecnologias cambiais utilizadas. No entanto, esses 

propósitos subsistiram na retórica da integração encontrada, no plano institucional uma não-

regulamentação desses assuntos, de outro modo equilibrada por uma ampliação inusitada dos 

fluxos comerciais entre os países do bloco do Mercosul.  

Dentro da estrutura institucional prevista, o diálogo entre ministros da economia e as 

autoridades monetárias dos países membros poderia ocorrer tanto no Grupo de Mercado 

Comum quanto nos ‘Grupos de Trabalho’ encarregados das matérias financeiras quanto 

naquele responsável por debater políticas de coordenação macroeconômica. Como observa 

Kronberger (2001, p. 32), de fato, uma tal articulação no interior desses Grupos de Trabalho 

foi determinada pelo Conselho de Mercado Comum, através da Decisão 9/1995, a fim de 

implementar uma agenda para a consolidação do Mercosul em um horizonte de 5 anos. 

Sistemas financeiros, de seguros, mercados de câmbio, promoção e proteção de 
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investimentos, indicadores e a elaboração de arranjos cambiais estavam na pauta de trabalho 

do Grupo de Trabalho n. 4 (Assuntos financeiros) genérica e superficialmente.  

 Na maior parte das vezes, trabalhos mais específicos sobre coordenação de políticas 

monetárias ocorreram em encontros mais restritos entre profissionais especializados, 

permanecendo fora de níveis mais formais da agenda regional e das expectativas 

institucionalizadas dentro do Mercosul. Uma das ocasiões em que a matéria chegou a debate 

acontece em 1993, aproximadamente um ano antes da entrada em vigor do real no Brasil, 

com a proposta brasileira, mais estreitamente ligada à manutenção de um arranjo cambial 

sustentável para a região, em parte por ceticismo alimentado com relação ao sucesso do Plano 

de Conversibilidade na Argentina. Com o ritmo das exportações entre os dois países 

aumentando, o temor dos negociadores brasileiros se concentrava nos riscos de que a 

Argentina fosse levada a abandonar sua paridade procedendo a uma desvalorização cambial, 

particularmente pelas pressões fiscais que se percebiam. 

Garriga, Echegaray e Sanguinetti (1993) observam, a partir do contraste fundamental 

entre a proposta cambial brasileira e o modelo que vinha se desenvolvendo sob o Plano de 

Conversibilidade argentino, uma manobra defensiva do Brasil a fim de tentar impedir que um 

ciclo de desvalorizações competitivas ocorresse em virtude do colapso da estratégia de 

ancoragem nominal do câmbio argentino. O receio se ligava à percepção de um afastamento 

entre o nível real de câmbio e a paridade petrificada em artigo constitucional na Argentina. 

Alternativamente, a representação brasileira propunha um esquema de fixação do câmbio em 

torno de uma unidade de referência, muito semelhante ao sistema monetário europeu então 

vigente. Ela seria constituída através de uma ponderação dos valores das moedas nacionais do 

bloco segundo seu peso relativo com relação aos fluxos comerciais intrabloco e com o resto 

do mundo. Como Kronberger, na esteira de Garriga e colaboradores aduz, a inconsistência 
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fundamental entre a proposta baseada em uma âncora real e a condução da política monetária 

argentina atreladas a uma ancoragem nominal ao dólar evidencia a ausência de uma 

formulação conjunta de objetivos monetários intermediários, como ao menos uma meta 

específica para taxa de juros ou equilíbrio fiscal (KRONBERGER, 2001). 

O aparecimento episódico do tema mais específicos de integração monetária no 

interior do Mercosul ora salienta aspectos defensivos voltados a manter o equilíbrio de trocas 

comerciais entre os países do bloco, ora se liga ao recrudescimento de debates nascidos dentro 

de esferas técnicas dos Governos, não-raro atingindo reuniões de cúpula mercosulina. Um 

marco da formalização do ímpeto integracionista financeiro  ocorre na Reunião de Cúpula do 

Mercosul em abril de 1997, por proposta do ministro da Economia argentino Roque 

Fernandez, que explicita em tal momento a necessidade de um aprofundamento dos níveis 

dessa coordenação através da projeção de uma moeda comum para os parceiros do bloco 

(ALMEIDA, 2002). Como se depreende, no entanto, pela análise que Paulo Roberto de 

Almeida e Yves Chaloult (2001) fazem dos processos de regionalização intensificados nas 

últimas duas décadas, ocorre o desenvolvimento contínuo de outras pautas em campos como 

política energética, trabalhista, comercial, o que, para nossos propósitos, reforçam e embasam 

o lugar institucional de uma estratégia monetária e cambial articulada.  

2.2.2 Proposta institucional mercosulina a partir das divergências cambiais pós-1999 

O que ocorre na fase iniciada pela desvalorização cambial brasileira em 1999 deve ser 

visto como uma reverberação de momentos anteriores caracterizados por crises monetárias e 

bancárias, no México, em 1994, na Ásia e Rússia, em 1997 e 1998. Tais fenômenos 

representam um período de turbulência mais ampla, que na região sul-americana se aprofunda 

com a crise argentina, abandono de seu regime cambial e entrada em moratória de sua dívida 

externa, o que, leva em conjunto as possibilidades do projeto de integração ao limiar da 
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exaustão. Nesse sentido, já desde fins de 1998, antes do abandono das bandas cambiais no 

Brasil, ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do Mercosul expressavam 

preocupação com os impactos regionais das decisões dos países desenvolvidos em reação à 

crise de caráter global que transcorria (MERCOSUL, 1998), com destaque para a necessidade 

de retomada dos fluxos financeiros para a região.  

Os articuladores do projeto mercosulino, abalado pela trajetória cambial brasileira e 

posterior reação protecionista adotadas pela Argentina e subseqüente disputa arbitral 

empreendida pelo Brasil encontra na XVIII Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul em 

junho de 2000, haviam pressentido a necessidade de repensar a ação integracionista na região 

(PHILIPS, 2001, p. 573), que, embora preceda ainda a fase aguda de deterioração do 

equilíbrio monetário doméstico argentino, representa um momento de amadurecimento, em 

que toma corpo a necessidade de pensar certos níveis mais explícitos de interações 

macroeconômica. Observa-se, apesar da efetiva fragilização do bloco ao longo de toda a crise, 

o desenvolvimento de um núcleo de produção normativa e reflexão, que, desde quase 

imediatamente ao agravamento dos descompassos de política cambial, mobilizou iniciativas 

particularmente entre os dois membros centrais. 

A reconstituição retrocede aos primeiros meses após a desvalorização cambial 

brasileira, quando, em junho de 1999, e por clara iniciativa de Brasil e Argentina (ENGE, 

2005, p. 121) o Conselho de Mercado Comum se reuniu para, através da Decisão 

Mercosul/CMC n. 06/99, fixar compromissos com relação à coordenação de políticas 

macroeconômicas, estabelecendo um Grupo de Trabalho de Alto Nível no âmbito dos 

Ministérios da Economia e Bancos Centrais dos países membros, ademais estabelecendo uma 

pauta mínima dirigida nessa matéria: 
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   a) Analisar as políticas econômicas dos Países Membros 

do Mercosul, com ênfase na questão da sustentabilidade 

intertemporal das contas públicas e externas das economias dos 

Estados Partes; 

  b) Apresentar alternativas efetivas e práticas de 

coordenação macroeconômica e propor um programa de 

trabalho, a fim de que a longo prazo e de forma gradual se alcance 

a convergência das políticas internas; 

 c) Incorporar a tarefa de harmonização de dados 

estatísticos macroeconômicos e financeiros ao trabalho do Grupo 

com base nos trabalhos do Subgrupo de Trabalho N° 4 "Assuntos 

Financeiros"; 

 d) Incorporar informações sobre os critérios 

metodológicos adotados por cada Estado Parte para a elaboração 

de seus respectivos indicadores econômicos relevantes. 

(MERCOSUL, 1999a) 

 A Decisão citada, em que pese ter sido revogada um ano depois pela Decisão CMC n. 

30/2000, representa uma reação diante dos desacertos presentes na gestão unilateral de 

políticas domésticas que, embora inevitável na dinâmica econômica brasileira e possivelmente 

previsível aos seus parceiros, acabava de instaurar um ciclo competitivo entre as economias 

principais do projeto no Cone Sul. Embora tímidos se comparados à gravidade dos impactos 

da mudança de regime cambial no Brasil, e desconectados de uma pauta concreta mais ampla, 

durante a XVI reunião ordinária do Conselho de Mercado Comum em junho de 1999 colocou-
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se em discussão uma dimensão distinta da pura liberalização de trocas comerciais. Se até 

então vista como um obstáculo a essas trocas comerciais, as constantes volatilidades cambiais 

e a totalidade da questão monetária e sua gestão macroeconômica comum começaram a 

ganhar destaque no calendário institucional do Mercosul26. 

Assim, em decisão produzida na mesma ocasião, n. 07/99 o Conselho de Mercado 

Comum cria no âmbito do Grupo de Mercado Comum, concedendo-lhe atribuições 

executivas, o Grupo Ad Hoc de “Acompanhamento da Conjuntura Econômica e Comercial”. 

Estabelece, assim, a criação de um sistema de estatísticas comerciais e financeiras a respeito 

dos fluxos econômicos intra e extra-Mercosul e propõe pautas de ação dentro de uma moldura 

de ‘convergência’.  

Nesta conjuntura, emitiu-se ainda o Comunicado dos Presidentes dos países do Mercosul, 

Bolívia e Chile (MERCOSUL, 1999b), no qual os impactos das crises financeiras que se 

abateram sobre a região nesse período são colocados em perspectiva diante dos esforços 

comuns de integração. Até junho de 2000, quando o Conselho de Mercado Comum do 

Mercosul tem sua XVIII reunião ordinária, esboçando-se a pauta do ‘relançamento do 

Mercosul’, o grupo dos ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais trabalhava em 

um grupo de monitoramento de políticas macroeconômicas (CARNEIRO; BECHARA, 2005), 

que é oficializado quando da Decisão CMC n. 30/2000. 

A Decisão em tela reforça os compromissos assinados visando ao adimplemento de um 

Mercado Comum, explicitando objetivos macroeconômicos como a solvência fiscal e 

estabilidade monetária, além da compatibilidade de regimes cambiais distintos com a meta de 

convergência e coordenação macroeconômica, em especial referência à flutuação do câmbio 

                                                 
26  Cunha e Bichara (2005) desenvolvem sobre a retomada de esforços de institucionalização de mecanismos de 
coordenação monetária em resposta a períodos de crise, tomando o caso asiático como fio condutor para uma 
reflexão sobre as possibilidades de uma articulação regional dentro do Mercosul. 
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brasileiro desde 1999, desde que as duas primeiras políticas (fiscal e monetária) sejam 

instrumentalizadas para a manutenção da estabilidade dos preços. A ênfase dada à solvência 

fiscal pode ser acompanhada na especificação nesse documento de um conjunto, ainda 

minimalista, de informações estatísticas a serem compatibilizadas para fins de elaboração de 

políticas comuns. Tal ênfase encontra um paralelo doméstico no Brasil com o conjunto de 

políticas de contenção de gastos públicos, que culmina com a assinatura da chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no ano seguinte. 

A integração de mercados financeiros e de capitais é vislumbrada timidamente, com o 

passo necessário do cotejamento das estruturas de funcionamento dos respectivos mercados, 

abrangendo os Sistemas de Pagamentos dos países do Mercosul, declarando objetivos de sua 

futura integração. Como visto, é nesta instância normativa que se chancela a formação de um 

Grupo de Alto Nível voltado para o Monitoramento Macroeconômico, sobretudo para avaliar 

a metodologia de adequação de dados em desenvolvimento e produzir estatísticas 

harmonizadas, que já começariam a ser apresentadas em outubro em reunião do Conselho de 

Mercado Comum, com elaboração de um Manual de estatísticas fiscais do Grupo de Mercado 

Comum. Com a revogação da Decisão CMC 06/99 a rubrica convergência macroeconômica 

passa a se desenvolver dentro da moldura dessa normativa. 

Baseados no conjunto harmonizado de estatísticas preparado pelo Grupo de 

Monitoramento Macroeconômico, os ministros de Economia e Fazenda e presidentes dos 

Bancos Centrais dos países membros acordaram metas e mecanismos de convergência 

macroeconômica, os quais foram aprovados e sancionados pelos chefes de Estado dos países 

do Mercosul na Declaração Presidencial de Florianópolis, de 15 de dezembro de 2000, sem no 

entanto eleger uma metodologia para implementação comum de um calendário. A Declaração, 

fruto da XIX Reunião do Conselho de Mercado Comum, traz o reconhecimento do papel 
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fundamental do processo de convergência, abrangendo aí a participação dos Estados da 

Bolívia e Chile, no quadro de retomada do Mercosul, prenunciado pela Decisão CMC n. 

30/2000. 

A partir de então, a pretensão de fazer convergir atuações no domínio econômico no 

Mercosul se desenrolaria em duas etapas. Uma das fases é de transição, com duração de 1 

ano, se estendendo durante o período imediatamente seguinte à reunião do Conselho de 

Mercado Comum. Tal fase se caracterizaria pelo anúncio de objetivos comuns, ligados a 

metas de inflação, dívida do setor público e manutenção de reservas internacionais. Os 

objetivos dispostos seriam, então, comparados na preparação para a etapa seguinte do 

processo, que se desenrolaria a partir de 2002 com períodos de adequação conforme o caso. 

Podem ser sintetizados em resultados fiscais e de controle de inflação, em que se permitiria 

uma margem decrescente para a variação da dívida fiscal líquida do setor público, com teto de 

3% do PIB dos países, um limite ao seu montante total em proporção ao PIB nominal total de 

40% até 2010 e um teto inflacionário em torno de 5% ao ano, elastecido para 5,5% no caso 

brasileiro e convertido em uma regra de redução da inflação para o Paraguai. É visível que a 

grande assimetria entre os parceiros força uma série de especificações e ressalvas.  

Já em meados de 2002, depois do início das conturbações econômicas e sociais que se 

desenrolavam na Argentina em torno da crise monetária, desestruturação do Regime de Caixa 

de Conversão e moratória da Dívida, bem como suas implicações por todo o subcontinente 

sul-americano, o Grupo de Monitoramento Macroeconômico foi instado, por ocasião da XXII 

Reunião do Conselho de Mercado Comum, a examinar as metas definidas na Declaração de 

Florianópolis, a fim reformula-las à luz das repercussões dos eventos à época. Paralelamente, 

outro conjunto de estatísticas começou a ser harmonizado, objetivando os dados relativos a 
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Balanços de Pagamentos e resultando no Seminário sobre Harmonização de Metodologias de 

Compilação de Balanços de Pagamentos, no Rio de Janeiro.   

A partir dos trabalhos visando à atualização dessas metas, sintetizados em reunião dos 

ministros da área econômica e dos presidentes de Bancos Centrais do Mercosul, as condições 

fixadas em Florianópolis foram adaptadas. As metas de inflação máxima de 5% ao ano para 

todos os países, que deveria ser alcançada em 2006, apoiada em uma trajetória de 

convergência para os patamares previstos para 2006 no ritmo de ao menos ¼ da diferença ao 

ano. O que se percebe em análise retrospectiva é a proposição de metas comuns, sem um nível 

de articulação política, para a qual o espaço do Mercosul deveria estar preparado por foros 

específicos, como declaradamente fez constar na elaboração de seu foro político 

(MERCOSUL, 1996). 

A realização prática das proposições institucionais sob a moldura do Mercosul parece 

sempre entravada no processo de passagem da pauta das declarações para o desenho de 

metodologias e mecanismos de concretização e fiscalização comuns aos Estados partes. No 

entanto, a susceptibilidade regional a momentos de crise aguda da economia e as fortes 

pressões sobre o aparato social do Estado para romper com seus compromissos externos mais 

frágeis, posto que dado influente27, não deve ser tomada como um elemento determinante. 

Primeiramente porque mecanismos re-distributivos assimilados ao programa de integração 

podem significar uma possibilidade de estabilidade regional, impulsionada pelo próprio 

processo supranacional. 

Em segundo lugar, porém não secundariamente, a persistência do processo, muitas vezes 

inteiramente apoiada em instâncias de Diplomacia Presidencial e Comissões de Alto Nível, 

recorrentemente se vê incapaz de transmitir os Planos e Proposições institucionais e as metas 
                                                 
27 Como salientado, por exemplo, nas análises de crise e contágio desenvolvidas por Moccero e Winograd 
(2005), Carneiro e Bichara (2005), Arestis et al (2003) . 
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desenhadas por sua burocracia técnica, permite igualmente a leitura de que há uma inclinação 

positiva para a integração regional, em busca dos mecanismos corretos de realização. O que, 

se em geral é válido para todas as esferas do projeto, com particular atenção, conforme a 

trajetória aqui enfocada, serve a uma coordenação de políticas monetárias e cambiais, as quais 

por sua vez permitem o aprofundamento de cobranças de seus Estados membros por maior 

estabilidade para o financiamento de políticas verdadeiramente comunitárias, uma vez que 

melhor integrados por meio da consolidação de mercados comuns e políticas setoriais 

alimentadas pela dinâmica regional desenvolvida28.  

É emblemático, portanto, que, restando inconclusas do ponto de vista de uma 

programação macroeconômica mais ampla, iniciativas de coordenação monetária retornem 

freqüentemente aos Planos de Trabalho do Mercosul (MERCOSUL, 2003), como no 

planejamento para o triênio 2004-2006, momento que captava uma fase inicial de chefes de 

Estados eleitos no Brasil e Argentina. Essencialmente captados na Decisão CMC n. 26/2003, 

os temas de coordenação macroeconômica se estendem a um reforço aos trabalhos de 

harmonização de indicadores macroeconômicos e a um apelo à internalização das metas já 

traçadas, à matéria fiscal e sua harmonização. Mais diretamente liga-se ao conjunto de 

políticas monetárias e a uma avaliação das medidas necessárias para o estabelecimento de 

mercados de capitais regional. A série de incumbências recai sobre o Grupo de 

Monitoramento Macroeconômico com resultados avanços heterogêneos, e baixa 

implementação das medidas práticas. 

Sinteticamente, dois exemplos sutis espelham um processo que explicita a conjugação de 

uma dimensão macroeconômica, com foco na dinâmica monetária subjacente aos fluxos de 

capitais e de comércio, com o substrato real da economia. Eles podem representar 

                                                 
28 Certamente abrangendo as assimetrias entre Uruguai, Paraguai e os demais sócios, como previsto na Decisão 
CMC n. 34/06, porém se fixando igualmente em acentuadas desigualdades no plano subnacional. 
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mecanismos voltados a amenizar as mesmas assimetrias sócio-econômicas locais e intra-

bloco, cuja negligência no momento do planejamento de outras propostas institucionais no 

Mercosul inviabilizou sua implementação.  

 Como primeiro exemplo, temos a necessária centralidade da neutralização das 

assimetrias locais e regionais, como previsto na Decisão CMC n. 34/06, o que afeta, por 

exemplo, a recusa a políticas monetárias intensivamente deflacionárias contrárias ao ritmo das 

demandas pendentes sobre os gastos sociais dos países mercosulinos - base de um processo de 

integração. A questão é sublinhada por Phillip Arestis (ARESTIS et al, 2003), em sua crítica à 

tentativa de transplante do modelo monetário europeu.  

O que se percebe é a explícita promoção de objetivos estratégicos, como no caso dos 

conteúdos decisórios de Decisões do Conselho de Mercado Comum (CMC n. 45/04 e 18/05) 

que instauram e regulamentam o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul. A partir 

da concepção dos efeitos endógenos da integração, ou seja, dos rebatimentos positivos que o 

processo integracionista tem sobre as condições futuras de intensificação dessas 

interdependências, regra que vale com grande densidade para a relação entre processos de 

integração monetária em uma dada região29. Nesse sentido, abarcados pela realização de 

objetivos como amenização das assimetrias regionais e de ampliação da competitividade, com 

particular foco na reorganização produtiva voltada para a satisfação de aspectos de 

complementaridade, estão objetivos estreitamente vinculados à criação de uma dinâmica 

regional capaz de possibilitar e respaldar a estruturação de um sistema de Pagamentos 

predominantemente regionalizado.  

                                                 
29 Representada, por exemplo, na literatura sobre a endogeneidade dos critérios definidores de uma área 
adequada à integração monetária completa, lastreada na argumentação de Frankel e Rose (1997), cuja 
importância presentemente se destaca em seu papel dentro de um debate técnico econômico para recolocar de 
forma central a importância da construção política coletiva de processos de integração e de projetos regionais 
centrados no Desenvolvimento Sócio-Econômico alicerçado em coordenação regional de políticas de diversas 
naturezas. 
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 O segundo exemplo se alinha com a temática forte do primeiro capítulo, manifesto na 

Decisão do Conselho de Mercado Comum n. 38/06, o qual se centra na proposta das 

Autoridades Monetárias do Brasil e da Argentina visando à gradativa circulação regional das 

moedas nacionais dos países do bloco mercosulino em substituição ao uso de moedas 

conversíveis internacionalmente, usuais nas transações comerciais intrabloco, principalmente 

o dólar. Na esteira do que se vinha pontuando sobre endogeneidade de processos de 

integração monetária, as perspectivas abertas, tanto em termos de redução dos custos 

financeiros e econômicos das transações comerciais dentro do Mercosul e seus reflexos sobre 

os custos de produção, repercutindo sobremaneira na ampliação do potencial de inserção 

regional de pequenos e médios produtores locais são efeitos advindos da criação e estímulo 

dessa circulação30. Como reflexo da dinâmica imprimida, se estimularia (em paralelo a 

políticas setoriais e de complementação industrial, por exemplo) a criação de mercados 

financeiros e de capitais de dimensão regional permitindo os movimentos explorados no 

Capítulo 1 de atenuação das conseqüências perversas sobre a capacidade de endividamento e 

financiamento de políticas domésticas, bem como sobre a capacidade de ajuste dos Estados, 

enfraquecida em decorrência de sua limitada circulação internacional e do necessário 

engajamento no jogo hierárquico em face do dólar ou de outras moedas conversíveis. 

As repercussões se estendem, para além dos aspectos puramente econômicos da moeda, 

como também desenvolvido no Capítulo 1, permitindo a criação de um valor transfronteiriço 

compartilhado para experiências antes circunscritas aos territórios de cada país, o que enseja a 

apreensão simbólica de cobranças sociais mediadas pela atribuição de significados comuns a 

relações antes fragmentadas em espaços estanques mediados por valores monetários que não 

encontrariam fácil tradução nas taxas de câmbio. A criação de experiências cotidianas nas 

                                                 
30 Como observável na mídia nacional, o processo se desenrolou ao longo dos anos de 2006 e 2007, se 
concretizando por iniciativa de Brasil e Argentina e oposição de Paraguai e Uruguai a partir de junho de 2008, 
cf. Lima (2006) e o artigo ‘Mercosul: Real e Peso começam em junho no lugar do Dólar’ (2008), referenciados. 
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quais produtores e trabalhadores, por exemplo, têm contato direto, não mediado pela 

conversão em dólares de suas transações rotineiras, aproxima os empresários e os 

trabalhadores da compreensão de demandas sociais ligadas à redução da volatilidade 

financeira e cambial, e de dados antes insuspeitos sobre assimetrias de custos de vida, 

remuneração laboral e previdenciária, dando subsídio para ação coletiva em diversos níveis 

sociais. 

O protagonismo das Autoridades Monetárias do Brasil e da Argentina nesse esforço 

comum 31, se revela desde a apresentação da proposta de inserção dentro das normas do 

Sistema de Pagamentos utilizado entre os membros do Bloco, até a metodologia de adaptação 

das instituições monetárias nacionais a fim de prepará-las para a recepção de fluxos de 

capitais denominados em moedas regionais. Esse exemplo de cooperação contrasta com 

momentos anteriores e se caracteriza como uma categoria de projeto em torno do qual níveis 

mais profundos de cooperação podem se aglutinar. Essa perspectiva se reforça a partir da 

análise das potencialidades guardadas na trajetória mercosulina, como nas instabilidades 

reveladas pelas dissonâncias entre as políticas desses dois parceiros centrais.  

Apesar dos entraves, a persistência, como já se vem assinalando, em áreas particulares da 

integração, como da própria moldura em que se configura a iniciativa do Mercosul deve ser 

lida como uma manifesta preferência pela exploração de opções regionais e compreensão da 

necessidade associada de estabilidade e desenvolvimento harmonioso do bloco dos países do 

Cone Sul, dentro de um quadro mais amplo de uma maior articulação de países latino-

americanos. Em que pese a constante deflexão das obrigações e dos encargos principais 

envolvidos na concretização dos compromissos assumidos, o espaço de articulação política, 

                                                 
31 Vide Mercosul (2006).   
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social e cultural dentro do Mercosul permanece como uma via em que integração regional se 

alia com opções tangíveis para uma alternativa inserção internacional. 

2.3 Argumentos teóricos subsidiários à decisão de coordenar Políticas Monetárias 

Como visto através de um levantamento seletivo e breve dos mecanismos e propostas 

institucionais ligados ao estímulo e regulação de um espaço de prioridades macroeconômicas 

compartilhadas, com maior grau de articulação monetária, a intensificação desses esforços é 

sistematicamente aventada e associada ao desenvolvimento de uma estratégia de autonomia 

(como salientado durante o Capítulo 1 desta argumentação). Seus protagonistas principais, 

Brasil e Argentina, põem em diálogo suas agendas governamentais e encetam outras formas 

de entendimento com repercussões para políticas públicas comuns; um desses meios é a 

formação de uma comunidade epistêmica constituída por especialistas em integração e em 

disciplinas afiliadas, em nichos diversos do setor público predominantemente, e de uma 

comunidade acadêmica gradualmente mais próxima das questões mais sensíveis desse 

processo. 

Enquanto a seção anterior aduziu elementos na trajetória da agenda pública 

intergovernamental do Mercosul visivelmente inclinados ao desenvolvimento de intercâmbios 

mais aprofundados, em matéria macroeconômica, de onde se destacam em específico as 

implicações monetárias (e em sua extensão financeira e cambial), a presente sub-parte 

estabelece os principais referenciais de um debate sobre as motivações oferecidas pelos 

argumentos definidores para o empreendimento de processos de integração monetária 

associados a projetos de integração política. Como observam Arestis e colaboradores (2003), 

o debate em relação à coordenação de políticas financeiras, na Academia e na esfera pública, 

se espelha majoritariamente em dois referenciais: um prático, a experiência européia do Euro 

e da União Monetária Européia, e um referencial teórico, alicerçado na chamada Teoria das 



 

 

80

Áreas Monetárias Ótimas32. Apesar da influencia da União Européia na análise da realidade 

mercosulina ser quase impossível de se esquivar, não apenas no que concerne ao aparente 

sucesso dos processos de integração européia, como talvez à singularidade desse exemplo no 

Sistema Internacional, condições muito específicas, sobretudo de vulnerabilidade, como 

exposto no capítulo anterior, devem intervir sobre a análise a partir desses referenciais. 

Inicialmente, é de se ressaltar que o próprio aparato teórico na construção de uma área 

monetária ótima envolve, como na experiência européia (ARESTIS et al,2003), um 

insulamento progressivo da tomada de decisão por parte de agentes burocráticos, 

particularmente ligados à Autoridade Monetária Européia, e intensificado com o 

amadurecimento do Banco Central Europeu. Desde sua origem teórica, o trabalho acerca de 

Regimes Ótimos, que remonta ao economista Jan Tinbergen, traz implícita e explicitamente a 

argumentação de que a ciência econômica pode detectar determinados equilíbrios de maior 

eficiência para o funcionamento de instituições dedicadas à dinâmica econômica e financeira, 

em torno dos quais o discurso político tende apenas a provocar desvios doutrinários, 

influenciados por preocupações eleitorais ou de poder (FREEMAN, 2003, p.197). Assim, por 

exemplo, movimentos econômicos no sentido de uma maior liberalização e redução das 

restrições aos fluxos de capitais poderiam ser interpretados como movimentos de 

convergência generalizados se aproximando desses equilíbrios. Desse modo, o discurso 

tecnocrático daí advindo, e de uma versão específica da argumentação tecnocrática33. 

                                                 
32 Assim, por exemplo, Chagas e Baumann (2007), Enge (2005) Giambiagi (1998; 1999; 2001), Lavagna e 
Giambiagi (1998), Edwards (1998), Eichengreen (1998) entre outros. Sobre a influência da integração monetária 
européia, a referência é abrangente e transcende a análise teórica, exemplificada pela alcunha ‘pequeno 
Maastricht’ expressa nas pretensões de Fernando Henrique Cardoso e Menem em junho de 1999 (PHILIPS, 
2001, p. 573). 
33 Nesse sentido são úteis a análise de Jeffrey Chwieroth (2007) mostrando como a formação de crenças 
profissionais entre economistas influencia a criação do discurso tecnocrático na particular direção da 
liberalização das Contas de Capital em países em desenvolvimento e de Arestis, Ferrari-Fliho, de Paula e Sawyer 
(2003, p. 7) desvelando as soluções de tendência novo-monetarista por trás da arquitetura monetária européia, 
que se traduz em sintomas parecidos de desconfiança democrática, viés puramente monetário de fenômenos 
como inflação, com subordinação de políticas fiscais a objetivos monetários. 
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Portanto, não sem as ressalvas feitas, uma análise dos argumentos para a integração de 

certa forma desenvolve uma órbita em torno de um núcleo expandido de reflexões pautadas 

na Teoria das Áreas Monetárias Ótimas. O ponto de partida da revalorização de uma 

construção política mais ampla, posicionada mais distante do paradigma estritamente 

tecnocrático que o discurso da gestão monetária dos regimes ótimos facilita se dá pelo 

reconhecimento da prevalência do projeto de integração, relacionado ao aumento dos níveis 

de coesão social, cultural, de intercâmbios comerciais via políticas ativas de desenvolvimento 

e voltadas a propiciar maior participação e integração de interesses sociais, como forma de 

reforçar a rede de relações que, através de efeitos endógenos, gera os efeitos econômicos 

justificadores de maior integração econômica. O fundamento se desloca do argumento formal 

de enquadramento em requisitos da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas para a realização de 

uma dinâmica financeira regionalizada, desatrelada do potencial desestabilizador relacionado 

às políticas monetárias do dólar (DE BRUNHOFF, 2005). Tal teoria, então, passa a servir de 

parâmetro auxiliar, estatuto no qual ela será sinteticamente exposta junto a outro conjunto de 

argumentos. 

Diego Moccero e Carlos Winograd (2005) preparam uma tipologia sucinta dos fatores 

influentes na coordenação de macro-políticas, centradas na relação entre as dinâmicas 

comercial e monetária. Destaque-se, entre esses fatores, além da argumentação das Áreas 

Monetárias Ótimas, o argumento dos Ganhos de Credibilidade, da progressão da 

Interdependência regional, a evicção da volatilidade das taxas de câmbio regionais e 

considerações de Economia Política. Adicionalmente, trabalhos como os de Hernán Lacunza, 

do Centro de Economia Internacional do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, 

Hubert Escaith da Divisão de Desenvolvimento Econômico da Cepal e um núcleo ativo dentro 

do BNDES aplicam as ferramentas expostas, inovando em críticas sob vários de seus aspectos 

teóricos e de implementação, ao caso do Mercosul, constantes nas Referências Bibliográficas.   
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2.3.1 Áreas Monetárias Ótimas e Ganhos de Credibilidade 

A rigor, a leitura da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas assinala que: 

 “(...) Uma região tende a ter mais vantagens que desvantagens em 

adotar uma moeda única quanto maiores forem os seguintes 

indicadores: grau de abertura da economia; grau de mobilidade 

da mão-de-obra; grau de diversificação produtiva; tamanho 

relativo do fluxo de comércio intra-área; flexibilidade dos preços e 

salários; grau de integração financeira; similaridade das taxas de 

inflação; potencial dos ganhos de credibilidade; e grau de simetria 

dos choques”. (CHAGAS; BAUMANN, 2007, p.106)34. 

  O excerto traduz a premência da gestão monetária, a partir de mecanismos ortodoxos 

de ajuste e de valoração de objetivos econômicos, como determinante a priori das condições 

de manutenção de uma área de macro-políticas comuns35. O foco se desloca para além da 

cooperação de outros matizes, e, incorrendo nas ressalvas já observadas, desconsidera a 

instrumentalização de uma dinâmica monetária regional como subsidiária (posto que 

fundamental) de processos de integração movidos por outras motivações, como já se veio a 

caracterizar o perfil das integrações Sul-Sul. No entanto, a progressão de projetos comuns 

pode ter como parâmetros de eficiência certos critérios das Áreas Monetárias Ótimas. Como 

Moccero e Winograd (2005) desenvolvem, esses ganhos de eficiência relacionados a uma taxa 

de câmbio fixa podem estimular o incremento no perfil do comércio intra-regional, diminuir 

                                                 
34 Uma detalhada reconstituição desses elementos se encontra em Lacunza (2003, p.14). 
35 Ironicamente é de se inquirir se o desenvolvimento da lógica da argumentação pautada nos fundamentos 
expostos, contrária ao estabelecimento de projetos de integração, levada as últimas conseqüências não 
recomendaria o fracionamento de países que padecem de tamanhas assimetrias sub-nacionais que a integridade 
de seus territórios não constituísse em verdade uma Área Monetária Ótima. Perto disso, estudos do Fundo 
Monetário Internacional já chegaram a indicar o abandono de moedas domésticas através de processos de 
dolarização unilateral (BERG; BORENSZTEIN; MAURO, 2002). 
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incertezas com relação aos valores reais de preços e salários de trabalhadores e tornar a 

entrada de novos membros mais atrativa pelos benefícios da previsibilidade das 

externalidades positivas da integração. Em última instância, permitem-se expectativas comuns 

aos países membros com relação ao crescimento econômico seus impactos distributivos 

intrabloco. Nesse sentido, uma vez mais a aplicação do paradigma das Áreas Monetárias 

Ótimas tem de ser precedido pela motivação de uma estratégia estabilizadora permitida pela 

ação conjunta, já que a coordenação implica, em algum grau, a necessidade de mecanismos 

para lidar com as reações a choques36. 

 Por conseguinte, a coordenação de políticas monetárias catalisa processos de 

interdependência, ou presume-os, do que decorre a disposição de mecanismos de ajuste, que 

podem ser ativados de forma irregular pelas repercussões assimétricas aos choques sofridos, e 

demandam mecanismos institucionalizados de reposição de equilíbrios, seja através da 

mobilidade de fatores, da flexibilidade de preços e salários e de canais de redistribuição fiscal. 

Como se observou, esses são desequilíbrios usuais na gestão de Balanços de Pagamentos, que 

muitas vezes respondem por um ônus desproporcional em momentos de instabilidade aguda 

internacional. A perspectiva de fixação de barreiras à transmissão assimétrica dos custos 

sociais do ajuste tem de ser previamente conjugada através de medidas estruturais e 

distributivas, a fim de justificar a coesão de um bloco político e econômico articulado no ‘Sul 

monetário’. 

 Como visto particularmente no Capítulo 1, os canais de exercício dos chamados 

macro-fundamentos do poder monetário (COHEN, 2006), se realizam através de pressões 

estruturais, transmitindo-se através da circulação de capitais e de sua denominação em 

                                                 
36 A tipologia implícita aqui é bastante singela, Hernán Lacunza (2003, p. 15) explora de forma sintética uma 
extensão mais reveladora desses choques, classificáveis não apenas a partir da simetria de sua recepção, como 
simultaneidade, temporalidade, fonte, com relação a se caracterizar como um choque de demanda ou de oferta, 
be como com relação a sua origem geográfica externa ou mesmo doméstica, ou regional. 
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moedas conversíveis. Do lado dos países no ponto desprivilegiado dessa relação, surgem 

obrigações oriundas das dificuldades em conjugar o adimplemento de níveis de liquidez 

saudáveis com capacidade de promover interesses domésticos de forma estável (capacidade 

de ajuste), numa tensão mediada pela necessidade de demonstrar certas características 

reconhecidas dentro dos principais blocos dinâmicos de fluxos de capitais como 

‘credibilidade’. Para além de um compromisso objetivo com um grau de coesão intertemporal 

de políticas, as exigências da credibilidade perpassam um profundo esforço de redesenho 

institucional market-friendly por vezes incompatível com as demandas legítimas oriundas das 

populações desses países e regiões.  

 Assim, o argumento dos Ganhos de Credibilidade favorece o desenvolvimento de uma 

estratégia de atrelamento a uma moeda ou delegação política a um conjunto de instituições 

tidas como de melhor credibilidade. O exemplo sintomático ressalta a variedade das formas 

de coordenação ‘espontânea’ sublinhada no capítulo primeiro, de alinhamento impelido 

muitas vezes pela densidade e assimetria dos vínculos de interdependência. Nesse tocante, 

políticas de dolarização tendem a exibir um forte componente de busca de credibilidade, que, 

de outra forma, pode ser associado a uma conjuntura mais regionalizada de integração, como 

deve ter sido apresentada a diversos países europeus periféricos a convergência para uma 

política monetária e uma autoridade monetária que teriam o respaldo econômico da 

participação alemã (MOCCERO; WINOGRAD, 2005, p.53). Em termos de inserção em uma 

moldura de cooperação, como é o caso do Mercosul, a busca por ganhos de credibilidade de 

forma concorrente ao processo de convergência intrabloco pode se ligar à ausência de 

mecanismos de ajuste das assimetrias regionais, sobretudo em relação aos choques externos, o 

que se destaca aqui para evidenciar a impossibilidade de separar instituições comunitárias re-

distributivas e cooperação monetária. 
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2.3.2 Volatilidade Cambial, Interdependência e Contágio  

 A convergência das taxas de câmbio dos países dentro de um projeto de cooperação 

monetária é um dado natural, tanto conseqüência como requisito para a compatibilização do 

ritmo de outras políticas macroeconômicas, e determinante dos níveis em que se estabelecerão 

os patamares competitivos entre bens e serviços dentro de um espaço econômico 

compartilhado. É dessa forma que qualquer nível de volatilidade nesse preço, além de indicar 

um enfraquecimento dos mecanismos acordados de convergência cambial repercute por todos 

os demais preços da economia, pondo em risco mesmo os compromissos mais profundos e 

instaurando níveis de desconfiança difíceis de reverter, além de desencadearem reações, seja 

de origem cambial, seja sob a forma de medidas protecionistas e compensatórias. Levando-se 

em conta que tais volatilidades causam impactos negativos no fluxo de comércio e nas 

expectativas futuras de valor da moeda, o controle da volatilidade cambial se converte em um 

argumento adicional para o estreitamento de políticas de coordenação macroeconômica.  

A dimensão em que os choques se transmitem se enquadra no problema mais geral da 

gestão das interdependências. No mesmo sentido, a intensificação de ligações comerciais e 

financeiras, por iniciativa ou não de uma atuação macroeconômica articulada ou de um 

projeto político ativo voltado a alimentar esses fluxos gera expectativas a serem satisfeitas no 

tocante à continuidade dos intercâmbios financeiros, podendo ocasionar níveis diferenciados 

de institucionalização dos seus meios de realização. Nesse sentido, Lacunza (2003, p. 13) 

apresenta uma síntese estilizada que ilustra expectativas de integração crescentes a partir da 

percepção de um ritmo progressivo de interdependências: 
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Quadro 5 
Dinâmica da Interdependência 

Adaptado de Lacunza, 2003, p. 13 

Lacunza, de forma observável, emprega como referencial para um cálculo utilitarista 

em torno da decisão de proceder ao aprofundamento das relações de interdependência em um 

projeto comum de integração monetária o conjunto de requisitos expostos pela Teoria das 

Áreas Monetárias Ótimas, não obstante, destaca com pertinência para a presente análise o 

papel ativo da política econômica em estimular processos reais e financeiros de aproximação. 

A despeito da linearidade do modelo, a perspectiva de que a atuação doméstica exerce um 

efeito de causalidade sobre a coordenação de movimentos econômicos reflete a coerência das 

premissas básicas do que se vem delineando em relação às opções estratégicas de países como 

os sócios centrais do Mercosul.  

 Na mesma relação em que as rotas da interdependência são abertas, autores como 

Moccero e Winograd (2007) e Chagas e Baumann (2007) destacam a necessidade de uma 

gestão dos riscos de contágio, da transmissão pelos canais financeiros de causas de 

instabilidade do sistema monetário, do câmbio e atingindo setores reais da economia. A 

passagem da interdependência para o contágio fundamenta a necessidade de uma análise 

distinta daquela vista no cálculo de adimplemento de eventuais condições ótimas de 

integração ou de ganhos de credibilidade, revelando uma fragilidade peculiar a cada conjunto 

de países postos em movimento de coordenação monetária e mostrando dados sobre as 

condições infra-estruturais de suas inserções internacionais. Assim, a perspectiva de 

reconhecimento de vulnerabilidades recíprocas pode servir de fio condutor, ou de reforço para 
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o aprofundamento de mecanismos de diálogo e coordenação37 de políticas. A integração 

comercial e de ativos, mediada por níveis crescentes de articulação política, permite que as 

conseqüentes exposições a contágios originadas desses intercâmbios sejam objeto imediato de 

medidas de controle e vigilância, na esperança de estabelecimento de um ‘círculo virtuoso’ de 

cooperação e interdependência. 

2.3.3 Argumento de Economia Política 

 Listando uma quinta categoria de argumentos ligados à realização de uma mais 

profunda cooperação, enxergada por Moccero e Winograd como de natureza de Economia 

Política. De fato, ligada ao reconhecimento, compartilhado na presente argumentação, da 

preeminência de uma vontade política atrelada à realização de objetivos estratégicos 

compartilhados regionalmente, como componente presente na sobrevivência de projetos de 

integração a eventuais crises. Contando com o elemento, para o caso da coordenação 

monetária entre Brasil e Argentina dentro do Mercosul, da inexistência de setores claramente 

antiintegração, ou de grandes clivagens sociais em torno dos tópicos centrais já propostos. É 

necessária a ponderação sobre o grau de permeabilidade das questões regionais sobre grupos 

sociais específicos, que provavelmente entrarão em atividade no caso de intensificação de 

políticas diretamente ligadas à mobilidade de fatores, ou empenho mais afinado dos dois 

sócios majoritários em fazer inversões fiscais mais significativas para objetivos re-

distributivos dentro do Mercosul. 

 Winograd (2005) chama a atenção para as motivações intrínsecas à atuação brasileira, 

que podem relacionar uma afirmação de liderança regional no bloco do Mercosul a um 

processo de intensificação de trocas comerciais ampliando os setores já tradicionalmente 

beneficiados com o comércio intra-regional. Nessa mesma seara, a promoção de políticas de 

                                                 
37 Princípio básico da iniciativa Redima – Reds de Diálogo Macroeconómico da Cepal (GHYMERS, 2005). 
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mobilidade laboral, sua ligação com assimetrias salariais intra-regionais, por exemplo, 

contrabalança e pede medidas de uma pretensa liderança brasileira (sintomaticamente, 

possuidora de algumas das mais fortes assimetrias sócio-econômicas subnacionais).  

 Tais pontos repercutem diretamente sobre a viabilidade imediata da aplicação de 

políticas de Seguridade, Emprego e renda comuns, ensejando reflexões sobre setores 

correlatos, como a compatibilidade dos regimes previdenciários e as distintas pressões que 

recaem sobre eles em cada país. Além disso, impedem que se pense no curto prazo em 

medidas voltadas a estabelecer um Orçamento comum, pautado por critérios re-distributivos 

mais amplos. Como assinala Eichengreen (1996), um dos liames entre a proposição de 

projetos políticos de integração e a consolidação de movimentos sustentáveis de integração 

econômica está na capacidade de manter mecanismos de reforço fiscais sustentáveis. 

 A síntese das tensões de natureza política e econômica, bem como alguns dos dilemas 

criados na trajetória recente do binômio Brasil-Argentina dentro dos esforços de coordenação 

do Mercosul, é situada em meio às repercussões desenhadas claramente no campo acima 

descrito da interdependência regional no próximo capítulo. Essa trajetória busca colocar em 

evidencia o papel contrastante de uma estratégia regional pautada na construção política 

conjunta de mecanismos de estabilização regional e o enquadramento de uma inserção 

vertical, pautada em uma versão monetária de relação Norte-Sul. 



 

 

89

Capítulo 3 – Do conflito inexorável à aposta na dinâmica monetária regionalizada 

  

 

 

3.1 O viés limitador da busca da Credibilidade na década de 1990 

Uma vez observado a trajetória composta pelas principais propostas institucionais 

feitas no âmbito da articulação regional entre Brasil e Argentina, no Mercoul, parte-se para 

uma análise sintética que busca evidenciar, na condução das políticas monetária e cambial, e 

sob a ótica das mudanças econômicas desses dois países, o impacto de suas estratégias de 

adaptação ao ambiente financeiro internacional ao longo da década de 1990, através dos 

eventos que depararam esses países com o esgotamento e adaptação de seus arranjos 

monetários nacionais. O período delimitado cobre o crescimento das pressões em torno da 

desvalorização cambial brasileira, que ocorre em janeiro de 1999, com seus rebatimentos 

sobre o já desgastado regime de Conversibilidade argentino e ao longo dos anos subseqüentes, 

em que alguns fatores podem ser seletivamente comentados sem prejuízo do reconhecimento, 

neste recorte simplificador inevitável, da complexidade integral do quadro. Nos dois casos 

narrados, a presença e as demandas da comunidade financeira podem ser vislumbradas na 

mediação e virtual ingerência através das condições de financiamento colocadas pelo Fundo 

Monetário Internacional, em interlocução constante com esses governos nacionais. 

Estabelece-se uma pretensão descritiva, circunscrita à influência do binômio 

manutenção da credibilidade/aversão a riscos que, pode-se dizer, definiu a estratégia, em 

graus diferentes de intensidade, dos dois países, Brasil e Argentina, enfocados conjuntamente. 

Em consonância com os referenciais traçados ao Capítulo 1 e, sobrepondo-se à trajetória 

delineada no Capítulo 2, entende-se sublinhar na seqüência das contradições permanentes 

entre essa tomada de decisão doméstica e as crescentes dissonâncias desenvolvidas no espaço 
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da integração do Cone Sul, um conjunto de possibilidades de atuação, pautado no diálogo 

político regional que se manteve irrealizado. A perpetuação desse espaço de integração do 

Mercosul é assumida aqui como indício forte das possibilidades de valorização desses 

mecanismos institucionais, com a retomada recente, durante o período de turbulência e 

colapso dos dois principais regimes cambiais dentro do bloco, acompanhando um grau de 

reconhecimento da existência de alternativas regionais Sul-Sul aos cursos de ação 

predominantemente tomados no período, de relação verticalizada em face de moedas centrais, 

que acenou mesmo com alternativas formais ao Mercosul, no caso, a Área de Livre Comércio 

das Américas, preterida. 

 Para os propósitos de instrumentalização dos conceitos tratados acerca do exercício 

do poder estrutural na esfera monetária, parte-se das balizas deixadas no Capítulo 1, tomando 

em especial a função do elemento credibilidade e o papel dado por ambos os países em seus 

projetos de desenvolvimento ao afluxo de capitais externos, compondo a necessidade por 

liquidez. Na representação da dinâmica de circulação desses capitais, reconhece-se que 

diferentes percepções de risco mobilizam, atraem e repelem capitais, em uma análise que 

longe de racional obedece a estímulos tão díspares quanto heterogêneos38. O emprego 

característico do conceito de Poder Monetário se denota no grau especial em que agentes 

privados do mercado tendem a favorecer a circulação de uma moeda (WALTER, 2005, p. 12). 

Estabelece-se, desse modo, tomando por referência os pólos da construção teórica de 

Mundell, exposta em síntese no capítulo 1, uma tendência à subordinação, ao menos entre os 

países que se apoiaram sobre a recepção de capitais externos, sobretudo de maior volatilidade, 

das capacidades domésticas de ajuste à satisfação de condições de acesso aos mercados 

financeiros, em uma configuração, dentro da qual as reflexões sobre exercício do Poder 
                                                 
38 Em termos de análise, tomamos, por exemplo, a difícil aplicabilidade, com consistência temporal, de um dos 
pressupostos básicos da escolha racional, a transitividade entre as opções, ou seja, diante de três opções A, B e 
C, se B sendo superior a C e A superior a B, também ser uma opção mais favorável do que C, ao menos sem 
abandonar as categorias que se pretende levar em conta, cf.Green e Shapiro (1994). 
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Estrutural iluminam as motivações e apoio dos países emissores de moedas conversíveis à 

adesão a práticas de atrelamento a essas moedas.  

Dani Rodrik (2000), ao analisar limitações impostas por processos de integração de 

mercados em escala mundializada sobre as capacidades da política nacional de desenvolver 

instituições regulatórias e distributivas, enxerga no esforço dos diferentes Estados, no sentido 

de desenvolverem climas propícios ao capital externo muitas vezes altamente volátil, uma 

escalada competitiva, como que para a criação de melhores ‘portifólios de investimento’39. 

Nesse sentido, entre os países, particularmente naqueles aqui descritos como membros de uma 

Capital Account Area, graus elevados de autonomia são dedicados a satisfazer exigências, 

igualmente voláteis, ligadas intrinsecamente a, ao menos, um fator: solvência. 

Credibilidade, nessa percepção rapidamente se converte em um conjunto de 

obrigações concernentes à manutenção de níveis ‘toleráveis’ de risco, oferecendo prêmios 

compensatórios a fim de conciliar-se com as expectativas de resgate das aplicações feitas 

pelos mercados internacionais. Em outro artigo, (RODRIK, 2004, p. 15) focando sobre o caso 

argentino, essa idéia se conjuga em um modelo todo próprio de Desenvolvimento, baseado na 

crença de que o financiamento externo propiciará as condições de crescimento interno: 

 

Viewed from this perspective, the challenge of economic 

development is reduced to three simple propositions. Economic 

growth requires foreign capital. Foreign capital requires 

removing sovereign risk. And removing sovereign risk requires a 

                                                 
39 Nesse sentido, o autor (RODRIK, 2000, p. 352) elabora mesmo um jogo de dilemas políticos, em contraste 
com as exigências financeiras em resposta às quais a gestão doméstica voltada à atração de capitais se define 
como uma ‘camisa-de-força’. 
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commitment not to play games with other people’s money. 

(RODRIK, 2004, p. 17, grifo nosso). 

 

 O risco soberano, portanto, como medida da aproximação ou afastamento de 

condições ideais de solubilidade é a contra-parte perfeita em que se traduz, na expectativa 

desses mercados, o compromisso com a credibilidade. O parágrafo acima, como pondera 

Rodrik se materializou em um discurso teórico, chancelado por instituições financeiras 

internacionais, pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e por uma comunidade 

coesa de profissionais da área econômica que se sucedeu nos gabinetes técnicos e nos cargos 

políticos argentinos até a desagregação total do regime que implementaram e defenderam40. 

 Desse modo, a idéia central da cultura da manutenção da credibilidade se desconecta 

da realização de atividades reguladoras ou da implementação de políticas fiscais e monetárias 

que representem ‘elevação dos riscos’ de não-adimplemento das obrigações internacionais, e 

encontra respaldo dentro da dinâmica financeira internacional. Na expressão eloqüente de 

Akkerman e Teunissen, a profundidade e indiferença desses compromissos podem ser 

exemplificadas pelos momentos da atitude fiscal em que “tomadores de decisão argentinos 

perseguiam medidas de austeridade mesmo quando um em cada cinco trabalhadores já havia 

perdido o emprego” (2003, p.10). E continuaram fazendo-o, até que um em cada quatro 

estivesse nessa situação41. 

 Retomando por fio condutor a persistência da produção normativa e da criação de 

expectativas institucionais delineadas no Capítulo 2, uma segunda seção desta parte se volta 
                                                 
40 O ceticismo inicial, ressaltado, sobretudo em relatórios retrospectivos por órgãos de controle interno do Fundo 
Monetário Internacional certamente não configuram fonte suficiente para conformar um nível de apoio distinto 
do ‘total e irrestrito’, desde 1991 e ao longo da crise aprofundada em 2001 reforçando pedidos de ampliação do 
aperto fiscal, observe-se o IMF and Argentina – 1991-2001 – Independent Evaluation Office Report.  
41E como se observará, os esforços de manutenção do regime de Conversibilidade argentino mostram que sua 
sustentação em medidas desenhadas pela gestão técnica da área econômica poderia ter se estendido 
indefinidamente, não fosse o conjunto de reações sociais que tomou vulto durante o ano de 2001. 
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para a conjugação das expectativas de uma atuação coordenada regionalmente, alternativa aos 

movimentos anteriores que reforçaram, durante a década de 1990 a presença hierarquizante da 

moeda americana nos países centrais do projeto mercosulino. 

 Nesse contexto, as trajetórias brasileira e argentina evidenciam, em grande parte do 

tempo, o exercício de estratégias possíveis à luz de um dado desenho institucional do Sistema 

Internacional de Movimento de Capitais, com a adoção de um receituário político de forma 

integral condizente com a aceitação de um papel de preferência pela entrada de fluxos de 

capitais em seus processos de abertura financeira-estabilização42. Nesse estado de coisas, o 

diagnóstico trazido pelo Relatório Sobre Comércio e Desenvolvimento, da Conferência das 

Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento traduz claramente as possibilidades 

limitadas de articulação pendentes sobre uma ampla arquitetura financeira internacional, em 

relação a uma equalização de condições de ajuste sobre oriundas das obrigações e 

comprometimentos assumidos em face do Sistema Internacional: 

 

The obligations contained in the new codes and standards 

initiatives seem to reflect the view that the main flaws in the 

system for international capital movements are to be found in 

recipient countries, which should thus bear the main burden of 

the adjustments needed to prevent or contain financial crises. 

(UNCTAD, 2001, p. 66). 

 

                                                 
42 Crença descrita, por exemplo, na argumentação de Fernández-Arias e Panizza (2001). 
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  Nesse sentido, as trajetórias que se passam a descrever ilustram o acúmulo dos 

desgastes originados da imposição de custos sociais ligados a ajustes econômicos, de natureza 

monetária e fiscal, pressionando até o limite, no caso argentino, tensões políticas e sociais. E 

ressaltando, igualmente, dentro da experiência comum sob o Mercosul, a possibilidade e a 

necessidade do desenho de alternativas conjuntas.  

 

 

3.2 Sustentação e colapso das estratégias de construção da credibilidade internacional no 

Brasil e Argentina 

3.2.1 Estratégias de Estabilização e Abertura Financeira   

De forma sintética, apoiamo-nos na caracterização empregada por Paulo Nogueira Batista 

Jr. dos processos de estabilização da estratégia brasileira, que, como afirma (1996, p. 130) 

estão presentes em medida maior ou menor na experiência da Argentina e de outros países 

latino-americanos. Assim, para começar com alguns referenciais: 

• Uso da taxa de câmbio como instrumento de combate à inflação; 

• Abertura da economia às importações, por meio da drástica 

redução das barreiras tarifárias e não-tarifárias; 

• Abertura financeira externa, com a adoção inclusive de políticas 

de estímulo à entrada de capitais externos de curto prazo; 

• Medidas de desindexação da economia; 

• Ajuste fiscal e austeridade monetária; 

• Venda de empresas públicas.  (BATISTA Jr. 1996, p. 130) 
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Ao longo da década de 1990, tendo como marco a proposta de fixação de bandas 

cambiais intra-regionais pelo Brasil, no âmbito do Mercosul, fica aparente uma preocupação 

acerca da influencia regional que se concretizaria com a eventual fragilização dos arranjos 

monetários e cambiais operados no interior dos planos de estabilização empreendidos nos 

países da região, particularmente da Argentina. O oferecimento dessa proposta pelo Brasul 

denotou (CUNHA; BICHARA, 2005) um grau sensível dessa preocupação sobre as 

expectativas de estabilidade do plano argentino, que, no entanto, parecia ter sobrevivido 

intacto às repercussões da Crise Mexicana, mantendo a estabilidade de preços rapidamente 

alcançada quando de sua implementação e níveis vigorosos de crescimento até 1998. Através 

da implementação dessa abordagem que pode ser definida como uma versão rígida da 

ancoragem cambial e dos caracteres estratégicos acima listados. 

Do lado brasileiro, a proposição da banda cambiária no plano do Mercosul, além de uma 

medida defensiva, prenunciava a adoção, em 1994 de seu próprio aparato de estabilização, 

amparado pela substituição do Cruzeiro Real pela Unidade Real de Valor, convertida em meio 

circulante através da criação do real. Esse esquema fixava uma paridade da moeda nova ao 

dólar, ancorando os preços em um sistema de bandas assimétricas, em que não havia um teto 

e um piso para variação, passando no ano seguinte a uma banda cambial clássica.  

Em uma síntese dessa trajetória, o movimento das duas economias pode ser colocado 

como a escolha de beneficiar-se, em graus distintos, da estabilidade cambial do dólar para 

vinculação dos preços domésticos (guiados por uma estratégia de aferir ganhos de 

credibilidade). Isso representou um sacrifício em termos da flexibilidade e da capacidade de 

mobilizar recursos e políticas domésticas, o que igualmente tem um caráter explicativo sobre 

o baixo grau de atividade tocante aos esforços de decisão comuns dentro do espaço de 
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articulação política do Mercosul. Adicionalmente43, esses processos de estabilização 

utilizaram-se do momento internacional de elevada liquidez, o que no instante, equilibrou a 

escolha da credibilidade, vinculada às escolhas cambiais diante de uma comunidade 

financeira expectante, e da abertura.  

A captação dessa liquidez se deu, nos dois países pela desregulamentação de vários 

aspectos de seus sistemas financeiros domésticos possibilitando a ampliação da oferta de 

‘produtos financeiros’ internamente, permitindo em contrapartida a canalização e aporte de 

capitais internacionais. Assim, controles a sua entrada e adaptação gradual, muitas vezes 

reagindo a choques e ‘mini’ataques especulativos deram conformidade aos esforços de 

geração de confiança por parte dos mercados, caracterizada como dado fundamental da 

manutenção dos arranjos monetários vigentes. 

No Brasil, essas operações foram desempenhadas por resoluções do Conselho Monetário 

Nacional que, regulamentaram o investimento estrangeiro em carteira (Res. CMN 

2028/1993), desfaziam a maior parte das limitações antes imposta a fluxos de capitais por 

vezes de alta volatilidade. É de se contrastar o movimento normativo intenso do Conselho 

Monetário Nacional ao longo da década de 1990, em contraste com a falta de diálogo nos 

meios institucionais do Mercosul ou de outros foros de articulação regional ligados à questão 

monetária regional como o Convênio da Aladi. De forma emblemática, as outras resoluções 

autorizaram a captação de recursos externos a fim de lastrear a oferta de produtos financeiros 

internos em matéria agropecuária, financiamento imobiliário e de empresas exportadoras 

(Res. CMN 2148/1995; CMN 2170/1996). Do ponto de vista do investidor estrangeiro, a 

ampliação das possibilidades de investimento no Brasil veio acompanhada de instrumentos 

para permitir a livre circulação dentro do sistema financeiro do país entre diferentes 

                                                 
43 O que está documentado em profundidade em Carcanholo (2002) entre outros trabalhos. 
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aplicações (Res. CMN 2689/2000), esta última consolidada já sob o regime de livre flutuação 

cambial no qual se reformulou o Plano Real.  

Como assinalam Carcanholo (2002), Enge (2003) e Freitas e Prates (2000; 2001), 

configurou-se um processo de liberalização parcial da conversibilidade interna da moeda, 

caracterizável pela ampliação do leque de produtos financeiros postos à disposição do público 

interno do Brasil. Essa oferta representa de outra forma a penetração de ativos denominados 

em dólar no país, acompanhada pelas possibilidades aumentadas de captação de divisas em 

um mercado cambial flutuante44.  

No contexto argentino, de franca e aberta vinculação ao dólar, com completa 

liberalização da conversibilidade da moeda lastreada no compromisso público gravado 

constitucionalmente, inicialmente captou com intensidade os fluxos de capitais internacionais. 

Iniciou com isso um conjunto de medidas que definiram seu sistema financeiro doméstico 

explicitamente bi-monetizado, restringindo sua própria atuação monetária e decidindo pelo 

desenvolvimento de uma postura integralmente pró-cíclica, tomando medidas para a expansão 

do crédito e o decréscimo das taxas de juros. O sistema bancário encontrava-se inteiramente 

desimpedido de captar depósitos e prestar empréstimos em dólar, o que efetivamente se 

estendeu amplamente às famílias e trabalhadores argentinos, de renda normalmente captada 

em pesos. Assim, contratos de prestação de serviços, de alugueis dentre outros foram 

amplamente denominados em moeda norte-americana.  Com isso, a Argentina vestiu a 

camisa-de-força da construção da confiança financeira internacional, implementando desde o 

início do Plano de Conversibilidade, também uma reformulação do potencial de intervenção 

do Estado, através de um kit extenso de privatizações, entre 1991 e 1993.   

                                                 
44 Ver também Ferrer e Bresser-Pereira (1991) e Belluzzo (2005). 
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A profundidade desses comprometimentos se reflete tanto no desenho institucional dos 

programas de natureza econômica como na definição de outras prioridades políticas. 

Enquanto o Plano de Conversibilidade argentino ‘petrificou’ constitucionalmente o 

compromisso com a paridade frente ao dólar, a gestão econômica da política monetária e 

cambial brasileira estruturou mecanismos mais flexíveis, inclusive, do ponto de vista das 

estratégias de escape permitidas e toleradas diante dos compromissos assinados diante dos 

credores externos. Esse conjunto de decisões foi fundamental para o dimensionamento dos 

impactos causados pela defecção, poucos anos depois, de cada um desses países dos arranjos 

que tinham implementado. 

Essa relação entre as demonstrações de confiança por parte dos dois países em tela e a 

captação de recursos oriunda do processo de abertura, posto que nunca deixou de ser 

contingente, uma vez que profundamente ligadas à estabilidade das moedas centrais do 

Sistema Internacional passaram a ser progressivamente instáveis ao longo da década de 1990. 

Com um forte elemento sistêmico. O componente regional nos desequilíbrios recíprocos e o 

papel que tomaram particularmente na crise argentina pode servir de parâmetro para as 

lacunas de articulação para as quais uma estrutura institucional já existia, sem no entanto, ter 

sido objeto de uma fração sequer dos processos de construção de confiança a que tanta 

atenção foi dedicada, em relação aos credores internacionais45.  

Nesse tocante, trabalhos como os de Janina Onuki (2004) são eloqüentes, ao detectarem a 

irradiação dessa influência a outros setores além do monetário, notada pela re-definição de 

alinhamentos internacionais na política externa da Argentina. Esta rompeu, em geral, com 

uma longa tradição de não-convergência com as posturas de política externa dos Estados 

                                                 
45 É de se notar que na reunião das autoridades monetárias e econômicas do Mercosul em dezembro de 1998, o 
quadro de complicações decorrentes das crises que reverberavam no subcontinente são tratadas e ocorre a 
fixação no Comunicado final sobre o reconhecimento das possíveis atribulações cambiais e monetárias, sem que 
se aprofunde ou possibilite maior articulação, precedendo a já perceptível desvalorização brasileira. Francisco 
Lopes (2003), em contrário, descreve o processo da desvalorização como de urgência até o derradeiro momento. 
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Unidos e, em específico, com uma tendência mais recente favorecida pela expansão do 

diálogo privilegiado na América do Sul, sob o potencial da moldura de um Fórum de 

Concertação Política do Bloco. Onuki reconstrói sucintamente a trajetória mais ampla da 

política externa argentina, a partir de onde a estratégia de atrelamento e dependência em face 

do dólar encontra paralelo na doutrina de alinhamento representada pelo ‘Realismo 

Periférico’, por exemplo, articulado por Carlos Escudé46.  

Desse modo, a análise do adensamento dos desequilíbrios que cumulativamente tomaram 

as experiências brasileira e argentina forçando as duas, a seu tempo, ao abandono de seus 

compromissos cambiais básicos é repassada, colocando em perspectiva regional os impactos e 

o peso da interdependência dessas relações ao longo dos dois momentos críticos. A 

experiência brasileira, então, serve como elemento na agregação de fatores que conduziram o 

sistema de Caixa de Conversão argentino ao esgotamento, traduz claramente esse jogo de 

interdependências, a ser comentado. 

 

3.2.2 Trajetória da crise cambial brasileira na trilha do esgotamento argentino 

Dado o papel integrado da relação entre os processos de mudança de regimes cambiais 

no Brasil e a entrada no ritmo final do Plano de Conversibilidade argentino, esse 

desenvolvimento pode ser produtivamente desenvolvido em conjunto, salientando os aspectos 

mais particulares a cada um desses fenômenos.  

Tocante aos momentos de transição do câmbio brasileiro, como visto, uma primeira 

passagem, instaurando um sistema de bandas cambiais que vincula a Autoridade Monetária 

brasileira a manter a variação da taxa de câmbio entre um limite mínimo e máximo, ocorre 
                                                 
46 Nesse sentido, a crítica de Onuki, sustentada na evolução da trajetória recente da Argentina e o artigo 
sintomático de Carlos Escudé (1997) merecem leitura. 
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com o advento da Crise Mexicana, caracterizada sintomaticamente por uma reação de 

‘aversão aos riscos’ com fuga do capital internacional. No Brasil as repercussões desse 

movimento engataram um sistema de reações no sentido de reafirmar a abertura financeira 

brasileira, através, por exemplo, de um controle mais rígido para importações em contraste 

com estímulos às exportações e redução dos custos de investimento no Brasil através a 

amenização da carga tributária incidente sobre a entrada de capitais. 

Nesse ponto, a manutenção de objetivos como níveis de reservas cambiais e de 

intercâmbio do comércio internacional do Brasil são metas centrais. Simultaneamente, um 

estímulo ativo é dado às instituições financeiras, através da concentração de recursos no 

Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro, com vistas a compensar os prejuízos 

advindos da desaceleração econômica em conseqüência da Crise recém experimentada, em 

montante significativo de cerca de R$ 20 bilhões.47 Na Argentina, sob pressões semelhantes 

relacionadas à inadimplência de empresas e abalo da confiança dos correntistas, o Banco 

Central argentino inicialmente respondeu como emprestador de última instância, prestando 

garantias aos depósitos bancários através da criação de um Fundo específico48 e reduzindo o 

percentual do encaixe bancário em montante suficiente para ‘irrigar’ o mercado; na seqüência, 

implementou-se uma política de reestruturação (HEYMANN, 2001) do sistema, com 

‘medidas prudenciais e de monitoramento’. 

Um segundo momento de repercussão adveio do desencadeamento das crises asiática e 

russa, ao longo dos anos de 1997 e 1998. Como observa Batista Jr. (2005) uma re-

estabilização após a Crise Mexicana custara ao país, com a manutenção de um nível de 

reservas em torno de US$ 60 bilhões. Em 1997, em resposta à deflagração da crise asiática, o 

                                                 
47 Ver Batista Jr. (2005) para uma análise detalhada desse período. 
48 De certa forma, em aportes oriundos do Fundo de Garantia dos Depósitos um montante bastante inferior aos 
do Proer brasileiro foram deslocados ao setor bancário, da ordem de US $600 milhões. No caso argentino, fica 
claro também o forte componente de ajuda externa, co recursos mediados pelo Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional. 
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Brasil volta a elevar suas taxas de juros, contendo a fuga de capitais em troca da ampliação de 

seu grau de endividamento, cujo ônus seria transmitido domesticamente através de medidas 

de ajustamento fiscal, que não chegam a se concretizar.  

Novamente na esteira de Batista Jr. é importante ressaltar que o gatilho da Crise 

Asiática se centra na estratégia adotada de ancoragem cambial, em defesa da qual a autonomia 

política doméstica fica drasticamente restrita, independente da situação e das necessidades da 

economia mundial (2005, p. 11). É a propagação de um desequilíbrio dessa natureza que se 

canalizou através das baixas defesas brasileiras – e argentinas – causando danos na proporção 

das possibilidades de liberdade de movimento dos capitais. 

Nível algum de recuperação foi alcançado antes de um novo choque repercutir, 

oriundo da Crise Russa, o que permite o delineamento das circunstâncias econômicas em 

1998 para a região latino-americana, com amplitude. Se, em 1995, particularmente para o 

caso argentino, o sistema financeiro doméstico resistiu, mantendo índices de inflação 

semelhantes aos dos Estados Unidos, como observa Batista Jr., não foi na mesma medida que 

a estrutura monetária desse país se manteve, passando incauta a penetração gradativa do dólar 

em sua economia, em um quadro que mostraria sua gravidade na crise de confiança 

inaugurada com a Crise Asiática. No comentário de Paulo Batista Jr. (BATISTA JR., 2002, p. 

84): 

Daí em diante, cresceram as evidências de que a Argentina era 

especialmente vulnerável à sucessão de choques internacionais que 

atingiam os mercados “emergentes”. A credibilidade do currency 

board começou a ser posta em xeque. Tornou-se cada vez mais claro 

que a crise econômica argentina era, em larga medida, uma crise 
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monetária, decorrente da rigidez e do caráter anacrônico do modelo 

implantado pelo governo Menem em 1991.  

 No Brasil, podendo utilizar uma margem de manobra consideravelmente mais larga, além 

de contar com mecanismos de adaptação da regra cambial menos traumático, o Brasil empregava 

mecanismos de estímulo direto à presença de capitais internacionais. Passando pela desoneração 

fiscal e, com repercussões contínuas sobre o agravamento do processo de endividamento do país, 

pela elevação da taxa básica de juros. A perspectiva de plena utilização dessa margem de atuação 

foi cerceada, por exemplo, na opção pela manutenção ao limite do sistema de ancoragem 

cambial49. E na sua manutenção, além de contratadas obrigações frente ao Fundo Monetário 

Internacional em troca de financiamento, foram consumidos cerca de US$ 30 bilhões em reservas 

em cerca de 3 meses, antes da desvalorização de janeiro de 1999. 

 Necessário se situar na cronologia dos comprometimentos internacionais brasileiros 

que nesse ano foram fechados os acordos com o Fundo Monetário Internacional que fixaram 

em contrapartida à disponibilidade do montante de US$ 41,5 bilhões um compromisso de 

aprofundamento das reformas liberalizantes e do ajuste fiscal, dando inicio ao 

aprovisionamento de níveis obrigatórios de superávit primário. A partir do segundo semestre 

de 1998 quando esse acordo foi fechado, as autoridades monetárias brasileiras se engajaram 

definitivamente no compromisso assinado internacionalmente de também manter a livre 

movimentação de capitais e o próprio regime cambial50. 

 Como expõe Enge (2005), o acordo com o FMI, em especial ao colocar a não-interposição 

de quaisquer barreiras à saída de capitais como parte de um compromisso de manutenção do 

                                                 
49 Uma crônica do processo de crise do real, desde o ano de 1997, elaborada por um membro do Staff do Banco 
Central brasileiro pode ser encontrada em Lopes (2003). 
50 Palma (2000) utiliza uma interessante declaração do então presidente Fernando Henrique Cardoso, na qual 
afirma “Jamais usaremos controles de capital: nós queremos ser um país de Primeiro Mundo”, que evidencia a 
convicção também enxergada por Batista Jr (2005) do sacrifício voluntário de autonomia para enquadrar-se em 
expectativas dos investidores externos. 
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regime cambial, abria uma clássica porta de saída para os capitais estrangeiros. Que a utilizou, 

provocando pressões sobre o câmbio brasileiro primeiramente geridas com os recursos 

remanescentes em reserva, que cederam ao volume do ataque especulativo, com o Banco Central 

parando de intervir no mercado de câmbio em 15 de janeiro de 1999. O sistema então vigente, há 

poucos dias, uma variação da banda cambial que permitiria sua elevação gradual – a banda 

diagonal endógena – teve seu funcionamento também suspenso, sofrendo nos dias seguintes uma 

pesada desvalorização. O abandono oficial do regime cambial foi feito no dia 18 de janeiro, 

iniciando um período de desvalorização progressiva do real, quando, em junho, foi anunciado a 

implementação do regime de metas de inflação51. 

 Essa mudança de regime teve conseqüências imediatas, como a perda de valor do real 

em torno de 65% de seu valor frente ao dólar e a redução em mais de US$ 10 bilhões de 

dólares em reservas internacionais até março de 1999. Um efeito sobre o comércio exterior do 

Brasil, contrário à entrada de produtos importados ocorrida seis anos antes foi a reversão 

desse fluxo, com ampliação das exportações, naturalmente estimuladas pelo câmbio favorável 

ao dólar. Ao lado da conseqüente contração das importações devido ao mesmo efeito cambial, 

o Brasil logrou bons resultados na balança comercial, conseguindo sanar um déficit histórico 

a partir do ano de 2001. Como observam Maryse Fahri (2006), a partir do ano de 2003, 

inclusive, com aumento prioritário das exportações. 

 Em paralelo, a partir de 1999, com a desvalorização cambial brasileira, o equilíbrio no 

comércio regional afetou profundamente o estado da economia argentina. Esse equilíbrio 

auxiliava, através do real sobrevalorizado, a manutenção da atratividade argentina e 

compensava sua própria sobrevalorização cambial. A partir desse choque, problemas 

estruturais argentinos acentuados desde a segunda metade da década de 1990, como o 

                                                 
51 Nesse processo, a concessão de recursos por parte do FMI possibilitou que instituições bancárias e 
investidores ajustassem suas posições e se retirassem a tempo, com a assunção dos riscos da desvalorização 
cambial pelo Governo. Uma descrição detalhada se encontra em Westphal (2005). 
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crescente déficit comercial e a incapacidade de conter os desequilíbrios fiscais deixaram de 

contar com a presença em abundância de recursos externos que os amenizassem. Em princípio 

ligado ao provimento doméstico de liquidez dólares de sua economia, o processo de 

endividamento externo público alcançou dimensões incontroláveis, cuja continuidade criou 

um quadro social agravado na medida em que para esticar a vida útil do regime, o Governo 

procedia a drenagem de recursos de outras fontes.  

 Assim, gradativamente o Governo argentino, seguindo orientações do Fundo 

Monetário Internacional desenvolvia mudanças legais visando um ajustamento fiscal que 

implicava cortes generalizados em orçamentos federais e das províncias, rompendo contratos 

privados e expectativas sociais. Em 2001, sob a gestão de Cavallo, com a pretensão de 

implantar um “plano de déficit-zero”52, anunciou-se a redução nos valores de pensões e 

salários em cerca de 13%, em julho de 2001, a fim dar demonstrações capazes de animar a 

permanência de capitais estrangeiros em seu país. Na síntese de Rodrik: 

 

Cavallo and de la Rúa were willing to abrogate their contracts 

with virtually all domestic constituencies – public employees, 

pensioners, provincial governments, bank depositors – so as to not 

skip a cent of their obligations to foreign creditors. Yet in the end, 

investors still wound up thinking that Argentina was a worse 

credit risk than Nigeria. (RODRIK, 2003, p. 18) . 

                                                 
52 No quadro de cumprimento das condicionalidades acordadas junto ao Fundo Monetário Internacional em 
março de 2000 e renovado em janeiro de 2001. Em 2001 a liberação desses recursos foi sinalizada como uma 
‘blindagem’ que estancaria a necessidade de emissão de títulos da dívida argentina, cuja insuficiência foi 
reforçada pelo programa de meados desse mesmo ano, o ‘megacanje’, um processo que deveria culminar com a 
ampliação da maturidade dos títulos existentes. 
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 Em termos institucionais, o momento foi incomparavelmente mais traumático do que a 

passagem à flutuação no Brasil, particularmente pelo nível de comprometimento a uma regra 

cambial que se mostrou insustentável, e que, no caso argentino, não permitia qualquer 

movimentação de saída sem um grande rompimento com a confiança internacional. No 

momento, porém, em que esse fluxo diminuiu, ficaram aparentes as contradições da escolha, 

os custos sociais da natureza bi-monetária do regime de conversibilidade e as restrições daí 

decorrentes para a operacionalização de objetivos domésticos de política monetária. Durante o 

ano de 2001, uma sucessão de ministros da economia assumiu o gabinete para, impotentes, 

dirigir sem quaisquer margens, ainda mais reduzidas pelo comprometimento com o Fundo 

Monetário Internacional e com o rompimento total das expectativas políticas de sua 

população53. 

 Assim, na tentativa de dar uma solução ao aprofundamento da Crise Argentina após o 

11 de setembro e suas repercussões nas expectativas financeiras internacionais, o Governo, ao 

anunciar a possibilidade de reestruturação voluntária da integridade dos bônus de sua dívida 

provocou uma ‘corrida bancária’ de grande magnitude. Em reação à qual, e pensando na 

defesa do sistema bancário, decretou medidas de restrição ao acesso a depósitos e operações 

de câmbio, o corralito. O desenvolvimento dos acontecimentos até o fim desse ano 

representou uma precarização profunda das condições sociais e econômicas argentinas, com 

índices de desemprego acima de 20%, aviltadas pelas limitações crescentes envolvendo 

operações bancárias e em muitas áreas atingindo níveis de desmonetização de trocas 

comerciais. O Governo, lutando para reanimar sua credibilidade internacional, acabou, na 

prática, por minar suas credenciais políticas junto à população. Sob a intensificação de 

protestos constantes, a administração de Fernando de la Rúa renunciou em dezembro de 2001. 

                                                 
53 Paul Blustein (2003; 2005) compôs em dois volumes uma crônica jornalística abrangente da relação entre o 
capital internacional, a comunidade financeira e as crises desencadeadas a partir da asiática, o mais recente 
narrando em profundidade a degradação cotidiana das expectativas de estabilização da Argentina. 
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Em inícios de 2002, sob a presidência de Eduardo Duhalde, foi decretado o fim do Regime de 

Conversibilidade. 

 Como observa Batista Jr. (2002), a necessidade de enfrentamento da questão 

monetária estava oculta, diante das pretensões de continuidade do regime de conversibilidade 

implícitas nas gestões anteriores. Os impactos, por fim, da ruptura com a conversibilidade 

foram bastante profundos, com a quebra total do sistema de referência constituído sob o 

período de supervalorização do peso atrelado ao dólar. O abandono oficial do compromisso 

há muito corroído com a paridade permitiu dimensionar as dificuldades de reestruturação de 

um aparato monetário e cambial, deslocando drasticamente o foco da reconstrução da 

confiança para patamares domésticos, em cuja esfera a população assistira aos compromissos 

mais fundamentais do Estado serem, como explicitado na citação acima, revogados. O 

desligamento da paridade deixaria ainda uma herança, com a possibilidade de denominação 

de ativos restrita à moeda doméstica, porém com uma carga considerável de passivos 

pendentes denominados em dólares. 

 De forma semelhante ao caso brasileiro, o patamar atingido pelo peso desvalorizado 

pôde dar novo fôlego à dinâmica interna da Argentina, medida que, em conjunto com um 

pacote de políticas monetárias e fiscais voltadas à expansão da demanda doméstica não 

poderiam ser implementadas sob a camisa-de-força da manutenção da Conversibilidade. As 

trajetórias dos dois países, inclusive de recuperação, pode ser ironicamente acompanhada 

através dos mesmos índices que, ao longo do tempo de vida do regime de Conversibilidade 

foi símbolo hegemônico da dedicação das energias nacionais à perseguição de fluxos de 

mercado incorporado em capitais de diferentes volatilidades indistintamente, os spreads 

ligados ao risco-soberano. 
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Como se pode observar, atentando-se para a escala, os níveis, que indicam o prêmio 

adicional concernente à avaliação de risco que recai sobre cada um desses países, medido em 

relação ao título americano, de liquidez tida como total e risco mínimo, o ápice da percepção 

de risco de fato acompanha os momentos anteriores à desvalorização cambial brasileira, antes 

que, como visto anteriormente, com o apoio do Fundo Monetário Internacional o Governo 

brasileiro bancasse o processo de flutuação do real. A mesma percepção também mostra uma 

Quadro 6 
Risco-Brasil 1997-2006 – EMBI 

 
Adaptado de www.latinfocus.com 

Quadro 7 
Risco-Argentina 1997-2006 – EMBI 

 

 
Adaptado de www.latinfocus.com
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inflexão, presente nas curvas de todos os mercados emergentes, particularmente na América 

Latina, com o agravamento da situação econômica e social na Argentina. De fato, 

considerando o impacto regional, dentro do Mercosul, dos dois momentos, enquanto a 

desvalorização brasileira afetou diretamente a Argentina, o desenvolvimento em sentido 

reverso dos efeitos da crise Argentina perturbou particularmente o Brasil e o Uruguai.  

Sobrepor as duas curvas não é tarefa difícil de visualizar, uma vez que a curva 

brasileira, porquanto acompanhe a morfologia da média global (dos ‘mercados 

emergentes’),se assemelha ao percurso argentino, se distinguindo no aprofundamento da crise 

que se instala na Argentina.  

3.3 Apostas na Articulação Regional a partir do campo monetário 

 

Mediando a passagem da seção anterior, é de se destacar que o quadro de 

complexidade que se abateu sobre os dois membros centrais do Mercosul vai além do mero 

desentendimento institucional, retratando uma incongruência entre metas traçadas em comum 

e as perspectivas abertas pelas margens de atuação doméstica, em grande medida determinada 

pela disponibilidade de políticas centrais para a ampliação de objetivos comerciais e 

econômicos de convergência.  

Nesse aspecto, Fernández-Arias, Panizza e Stein (2002) sintetizam de forma objetiva 

um conjunto de fatores envolvidos na dificuldade para o aprofundamento do viés comercial, 

que nos anos anteriores motivou a pauta de atividades do Mercosul e participou dos resultados 

comerciais de seus membros, com destaque para a própria Argentina. Nesse tocante, é 

interessante resgatar o grau de desalinhamento da política de conversibilidade argentina, que 

tinha em seu próprio bloco de articulação, o Mercosul, e no Brasil em particular, o principal 

parceiro comercial, seguido do bloco europeu, mas tinha por outro lado, como principal 
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credor os Estados Unidos, em uma situação que só determinou um rumo de dependência com 

a fixação da paridade ao dólar (FANELLI, 2003).  

Partindo dos indícios colhidos, que dão significado à continuidade do projeto de 

integração, passa-se a indagar sobre possibilidades específicas, insertas na realização de 

benefícios regionais pautados, porém não limitados, em uma aposta conjunta na manutenção 

de uma mais profunda articulação monetária e financeira regional. 

 Do conjunto de aspectos passados em revista, a necessidade de reflexão em direção à 

convergência de projetos de cooperação no subcontinente sul-americano parece reforçada. 

Sua extensão até níveis mais profundos de cooperação em matéria monetária, cambial e 

macroeconômica em geral se revela possível, como mostrado na recente adaptação do sistema 

de pagamentos sediado no Convênio de Pagamentos Recíproco entre países da América 

Latina para uma modalidade mais amadurecida voltada para o estímulo do comércio regional 

sem o recurso ao dólar. De fato, apoiando-se, em lugar de uma moeda central, no 

adensamento de uma rede institucional capaz de cumprir eficientemente com funções 

financeiras internacionais promovendo a valorização das próprias unidades monetárias 

domésticas. 

 Essa rede de articulação, que possibilita que a contração de obrigações regionais 

dispense uma moeda conversível, elimina mecanismos de contágio, bem como transporta para 

uma dimensão local benefícios de extração de rendas que são normalmente direcionados aos 

países emissores dessas moedas, pelo mecanismo de posse de divisas baseado em títulos das 

dívidas desses países. Assim, a opção por uma dinâmica regionalizada, com ou sem a 

instauração de uma moeda plena unificada tem uma capacidade especial de estimular uma 

dinâmica autônoma, menos marcada pelas assimetrias consolidadas na trajetória institucional 

da arquitetura financeira internacional, permitindo, senão escapar desse fluxo mais amplo, ao 
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menos fornecendo subsídios para um re-posicionamento da região em melhores patamares de 

barganha em nível mundial. Nesse sentido, e comparando com outras experiências regionais, 

os comentários de Fritz e Mühlich são precisos:  

In that sense, a first look to regional monetary cooperation in East 

Asia and Southern Africa shows that, even without the creation of 

a common currency area, regional monetary cooperation with a 

harmonised regional monetary policy is able to enhance financial 

market development in the integrating region by increasing the 

share of assets and liabilities denominated in regional currencies. 

With an increasing denomination of financial assets and liabilities 

in regional currencies, prospects for sustainable macroeconomic 

stability and development rise due to a strengthened lender of last 

resort function of the regional central banks. (FRITZ; MÜHLICH, 

2006, p. 22) 

 
Nesse sentido, é contrastante o movimento em sentido oposto, percebido durante a 

década de 1990 e originado antes, no Brasil e Argentina, de penetração progressivamente 

maior, através da opção de produtos financeiros variados, da possibilidade de denominação de 

ativos mesmo internamente, em moeda estrangeira. Em consonância com as reflexões 

longamente desenvolvidas no Capítulo1, identifica-se nessa tensão entre expansão da 

circulação regional de moedas domésticas e aceitação da penetração doméstica e eventual 

dependência de fluxos internacionais denominados em outra moeda e regidos pela lógica 

monetária de outro conjunto de instituições estranhas àquelas do próprio país, a possibilidade 

de ganhar ou entregar essa autonomia que é fundamental para o conjunto de políticas 

macroeconômicas. 



 

 

111

Como observado, as repercussões regionais dos desequilíbrios causados pelas 

demandas crescentes ligadas à manutenção dos parâmetros de atratividade do capital 

internacional podem ser amenizadas pela coordenação regional, pela associação a políticas 

setoriais voltadas para a ampliação dos vínculos entre setores e cadeias produtivas, pelo 

aprofundamento mesmo de uma dinâmica financeira regionalizada, cujos critérios e demandas 

de credibilidade estejam associados mais claramente à capacidade de manutenção da 

estabilidade regional do que a níveis de solvência de papéis estrangeiros. 

Nesse quadro, o perfil da articulação monetária encontra vários modelos de 

concretização, presentes em trabalhos como os de Moccero e Winograd (2003; 2005) e 

amplamente no debate protagonizado por Fábio Giambiagi no interior do BNDES 

(GIAMBIAGI 1997; 2001; 2003; RUBINI e GIAMBIAGI, 2003; LAVAGNA e 

GIAMBIAGI, 1998). Que, ora analisando à luz da experiência européia, como Moccero, ao 

indicar uma trajetória em ordem reversa à integração européia, ora vislumbrando a 

especificidade da relação Brasil-Argentina, como Rubini e Giambiagi ao proporem uma 

integração Mercosul em duas velocidades, levando em conta um ritmo específico para as 

relações bilaterais Brasil-Argentina, encaminham metodologias para sua aplicação.  

Em paralelo, os trabalhos recentes da Cepal, também analisados presentemente, 

versando sobre a instauração de uma Rede de Diálogo Macroeconômico como mecanismo 

para superação das tendências à ação competitiva em termos de política cambial e comercial 

produzem subsídios teóricos e práticos comuns para uma aplicação intramercosul. Ao mesmo 

tempo, como se depreende de análises da experiência concreta de convergência plena em 

direção a uma moeda comum, no caso europeu, essa construção é um processo longo, 

mediado por diversos graus de ajuste, com os quais necessidades e capacidades específicas 

dos Estados membros do Mercosul têm de ser conjugadas. Philip Arestis e colaboradores 
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(2003) ao salientar que vários aspectos do modelo teórico dominante sobre integração 

monetária, a teoria das Áreas Monetárias Ótimas, não foram observados na constituição 

monetária da Europa, em verdade lança luz sobre a principal aquisição em termos da 

endogeneidade desses processos: o de que a decisão de promover a concretização de níveis 

mais intensos de intercâmbios econômicos, comerciais e de outras esferas, o de ampliar os 

canais de comunicação e interdependência em diversos níveis, realimenta a decisão da 

convergência econômica e da integração monetária, em outros termos, o principal motor do 

processo é a manutenção de empreende-lo e de fazer os movimentos de aproximação e 

diálogo.  

Nesse sentido, elementos como a partilha de informações, a geração de relatórios e 

dados conjuntos entre os países, a adoção de parâmetros de atuação coordenados, a 

manutenção de reuniões periódicas com avaliação de metas concernentes o trato de questões 

comuns são mecanismos estritamente ligados a essa retro-alimentação de um processo de 

convergência. Como vimos delimitando, todas essas possibilidades encontram espaço 

institucional já existente ou potencial dentro da moldura normativa, das instituições e dos 

canais de diálogo técnico e político do Mercosul.  

Reconhecendo esse papel fundamental da coordenação monetária e cambial, no 

sentido de viabilizador de equilíbrios econômicos sustentáveis para a região e de elemento 

capaz de compatibilizar atuações de política doméstica regionalmente ou de torna-las 

inviáveis ou custosas, além de determinar os limites da ferramenta fiscal e o caráter do 

conjunto de políticas distributivas e regulatórias de um país, deve-se delinear também o lócus 

subsidiário dessa política. No sentido de que a criação da rede de relações institucionalizadas 

que permitam uma dinâmica financeira e monetária entre países membros de um dado bloco, 

por si só não confere a esse bloco um conjunto de fontes identitárias que servem de referência 
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para os que habitam dentro de suas fronteiras. Se por um lado, o estabelecimento de Fundos 

Estruturais e a implementação de obras e convênios com repercussões distributivas e 

encaixadas em um perfil de atuação coerente com metas de desenvolvimento comum é outra 

face fundamental e sensível da existência de um projeto de integração bem sucedido, outros 

fatores reanimam e auxiliam a manter progressos conjuntos, e, mesmo em momentos de 

trancamento de pautas intergovernamentais e impasses na área econômica, mantém o projeto 

respirando.  

Nesse sentido, a mera continuidade institucional, normativa, só ganha significado 

maior quando associada à formação de vínculos culturais, históricos, políticos, versando seja 

sobre questões políticas comuns sobre objetos de interesse compartilhados, seja pelo foco 

particular na própria criação de objetos simbólicos compartilhados. Nesse sentido as alianças 

orientadas para a geração de conhecimento, ciência e cultura, através de articulações 

acadêmicas, de centros tecnológicos, da iniciativa privada e pública, são responsáveis pela 

oxigenação das instituições. Acompanhando seus efeitos em uma esfera produtiva, material, 

esses efeitos simbólicos também realinham os destinos dos países membros em uma trajetória 

convergente, alimentada por expectativas culturais, políticas e ideológicas diversificadas e 

compartilhadas.  

Situando dentro desse contexto mais amplo, os dados de coordenação monetária 

servem de substrato, muitas vezes evitando desencontros básicos, distorções fundamentais e 

incontornáveis nos processos de coordenação de outras políticas e na divisão, formal ou 

espontânea dos custos sociais por vezes enfrentados no processo de integração, como de resto, 

no transcurso da vida política de um país. A alimentação dos foros adequados, o 

envolvimento de setores sociais de forma mais ampla e participativa também deve ser 
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empregado para manter equilíbrios saudáveis entre decisão técnico-burocrática e princípios 

democráticos. 
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Considerações Finais  

 O presente trabalho se iniciou a partir da inquietação sobre as possibilidades de 

expansão das potencialidades do projeto de integração do Mercosul para além do diálogo 

institucional ameno, incorporando instâncias significativas que mantivessem contato estreito 

com os intensos conflitos a que estão submetidos os países da região sul-americana. Os 

aspectos mais fortes dessa inquietação se conjugaram na trajetória conturbada dos dois 

principais membros do projeto do Cone Sul, durante a década de 1990, o que inevitavelmente 

foi experimentado amplamente pela população. A perspectiva de que as transformações 

econômicas por que passaram os dois países não foram uma sombra das atribulações e 

instabilidades predominantes no Sistema Monetário Internacional nos últimos 50 anos 

fornecem um elemento a mais para o aprofundamento dos questionamentos mais 

fundamentais: a extensão dos choques se distribui simetricamente? As regras do jogo 

monetário beneficiam de alguma forma os seus atores centrais? É possível ao Estado de um 

país em desenvolvimento intervir de forma significativa no macro-contexto dessas relações? 

A resposta negativa a essas dúvidas inexoravelmente eleva a importância da coordenação de 

políticas e de objetivos entre países que compartilham o mesmo estado de precariedade diante 

da dinâmica monetária e financeira internacional. 

 O desenvolvimento dessas questões se depurou, no presente trabalho através do 

levantamento das formas de articulação possíveis aos países mais fragilizados em termos de 

exercício de suas preferências políticas domésticas, particularmente o contexto da integração 

sul-americana protagonizada pelo Brasil e pela Argentina. Como de fato, o projeto sobreveio 

às principais conturbações do Brasil e da Argentina pós-estabilização, mantendo seu 

(razoavelmente modesto) nível de atividade, incorporando, contudo certas questões como a 

necessidade da integração monetária, na pauta da convergência macroeconômica se colocada 
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em debate, um novo conjunto de referenciais pôde ser empregado para analisar com mais 

particularidade o arcabouço normativo desenvolvido ao longo dos 12 primeiros anos do 

Mercosul. 

 Uma reafirmação recapitulativa dos principais pontos delineados neste trabalho 

mostra, primeiramente, a pertinência da diferenciação das condições do Sul monetário, 

relativamente aos limitados potenciais de endividamento e financiamento de políticas 

domésticas, em face de, a partir da necessidade de contratar internacionalmente títulos 

denominados nas chamadas moedas conversíveis, carrear um estoque de dívida dos países 

emissores de forma compulsória. Além de muitas vezes, se virem compelidos a adotar 

estratégias dependentes dos fluxos de capital altamente sensíveis a indícios institucionais que 

denotem o mínimo risco de solvência, configurando o bloco dinâmico das current account 

áreas, sacrificando outros objetivos macroeconômicos em prol da construção da confiança da 

comunidade de investidores internacionais.  

 Um ponto central desse item da reflexão se volta para a tensão subjacente em todo o 

trabalho, entre a construção política de uma dinâmica monetária, financeira e econômica 

pautada em critérios articulados regionalizadamente, obedecendo e se moldando às demandas 

sociais vigentes nos países membros da área em processo de integração, co implicações e 

apoiada na criação de um movimento regional de moedas domésticas ou instauração de uma 

base monetária comum, e por outro lado, a simples adesão, via de norma, a um regime 

nominalmente chamado de Conversibilidade, no qual a liberalização da Conta de 

Conversibilidade ocorre, promovendo a elevação da presença da moeda estrangeira-âncora, 

no país detentor dessa política. Muitas vezes, a medida, pautada na demonstração de 

credibilidade antes descrita se torna servo dos compromissos institucionais ligados à 
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manutenção de benefícios para uma lógica monetária que não é a própria dessa economia 

nacional ou regional. 

 O segundo capítulo avança claramente na revalorização das formas institucionais 

tomadas pela iniciativa do Mercosul, recompondo na trajetória de Decisões e normativas 

desse bloco um conjunto reconhecível e coerente de medidas que podem dar suporte a um 

processo de integração consciente mais aprofundado. Além da sobrevida do próprio projeto à 

desvalorização cambial e crise brasileira e argentina, a explicitação de princípios claros de 

operacionalização de uma convergência econômica baseada em metas e objetivos discutidos 

em comum alimentou uma produção intensa e bem respaldada que se voltou para a análise da 

conjuntura regional e para o desenvolvimento de sugestões metodológicas para sua aplicação 

prática. 

 Dessa forma, um contexto propício ao desenvolvimento de estratégias de articulação 

se encontra a uma proposta que permite sua implementação, dadas as condições políticas 

adequadas. A reconstituição em específico das trajetórias e dissonâncias conseqüentes sobre o 

projeto mercosulino são facilmente reconhecíveis dentro de um conjunto de indícios que 

reforça os riscos da eleição de processos de adesão total e delegação da autonomia 

verticalizada das principais políticas econômicas de um país. O desfecho do último capítulo, 

trazendo um conjunto próprio de reflexões conclusivas se alinha no sentido de valorizar, além 

da articulação dessas políticas monetárias entre os países do bloco de integração, a articulação 

desta a outros objetivos de políticas não apenas complementares, como definidoras do perfil 

de integração que se pretende, reforçando vínculos políticos, históricos, institucionais, 

culturais, cientifico-tecnológicos, militares, ambientais, entre outros, que, em completude, 

subsidiados por níveis de estabilidade permitidos por uma sólida infra-estrutura 

macroeconômica podem se realimentar ativamente.     
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