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Resumo

Este texto desenvolve a tese de que as relações entre o setor produtivo e o financeiro são mais complexas 
do que as correntes econômicas dominantes consideram. Enquanto estas vêem a crise atual apenas como 
manifestação de desordens financeiras, procuramos mostrar, com base nas crises da Ásia e da América 
Latina,  os  efeitos  da  globalização  financeira  sobre  o  mercado  de  trabalho.  As  conseqüências  da 
globalização financeira, em termos de entradas de capitais e desenvolvimento das bolsas de valores nas 
economias emergentes,  são então expostas em termos de flexibilização da mão-de-obra,  variação dos 
salários  reais  e  produtividade.  Além  disso,  demonstramos  as  diferenças  existentes  entre  as  crises 
financeiras  observadas  na  América  latina  e  no  Sudeste  asiático,  de  acordo  com o  estágio  e  tipo  de 
desenvolvimento característico de cada grupo. 
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Menciona-se  freqüentemente,  e  com  razão,  a  influência  das  atividades 
financeiras sobre a produção de bens, tanto sobre o volume produzido quanto sobre a 
forma  de  produzi-los.  Trata-se  com  menos  freqüência  as  conseqüências  do 
desenvolvimento dessas atividades sobre as formas de dominação do capital  sobre o 
trabalho. 

A influência direta da finança não é a mesma no conjunto dos países chamados 
de  subdesenvolvidos.  Ela  é  quase  nula  nas  economias  menos  desenvolvidas:  os 
movimentos dos capitais são marginais e as bolsas inexistentes, sendo mais ou menos 
importantes  em  outros  países.  Portanto,  para  a  clareza  da  exposição,  é  necessário 
distinguir  as  economias  chamadas  de  subdesenvolvidas  segundo  o  seu  grau  de 
industrialização.  Pode-se  então  diferenciar,  de  um  lado,  as  economias  asiáticas  de 
industrialização  rápida  e  sustentada,  recentes  (a  maior  parte  dos  países  do  Sudeste 
Asiático, a que convém acrescentar a China), ou mais antigas (os quatro tigres), mas 
também  as  principais  economias  latino-americanas;  e  de  outro  lado,  as  economias 
chamadas menos avançadas na linguagem oficial e situadas principalmente na África 
sub-saariana.

Quando  o  nível  de  industrialização  é  fraco  e  o  tecido  industrial  muito 
segmentado,  como na maior  parte das economias  da África sub-saariana,  em alguns 
países asiáticos ou da América, a inserção internacional repousa essencialmente sobre 
os produtos primários, minerais ou agrícolas. Ao contrário, quando a industrialização é 
relativamente  avançada,  o  conteúdo  das  exportações  compõe-se  principalmente  de 
produtos industriais, mais ou menos sofisticados, e por vezes de produtos primários que 
são - diferentemente do caso precedente – mais elaborados. A fragilidade das economias 
é diferente em cada um dos casos. Quando o tecido industrial  é fraco e a produção 
industrial não chega a decolar, a evolução dos termos de troca mantém uma influência 
importante. No caso de alta, ela tende a promover comportamentos rentistas, tanto por 
parte do Estado quanto daqueles que conseguem se incluir no circuito rentista, freando a 
intensidade da industrialização e favorecendo uma “desertificação” agrícola. No caso de 
baixa, ela coloca problemas quase insolúveis aos jovens Estados, tanto ao nível fiscal ao 
reduzir  as  receitas  públicas,  quanto  ao  nível  da  balança  comercial,  provocando  um 
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déficit externo importante. A dependência alimentar, freqüente nas economias menos 
desenvolvidas, traduz-se então em um déficit alimentar insustentável para as populações 
mais desfavorecidas, devido à falta de divisas para importar alimentos em quantidade 
suficiente. O serviço da dívida externa reduz ainda mais essas possibilidades e torna 
mais difícil a retomada econômica, reforçando o comportamento rentista e limitando os 
rendimentos da maior parte da população.

Nas economias  semi-industrializadas,  o aumento  das exportações  a um ritmo 
rápido depende, por um lado, da natureza dos produtos e das elasticidades preço e renda 
e,  por  outro,  da  capacidade  para  reduzir  os  custos  para  serem  suficientemente 
competitivos.  Assim,  como  se  observou  nas  economias  latino-americanas  nos  anos 
noventa, as importações crescem a um ritmo mais rápido que as exportações. O déficit 
comercial  crescente  é compensado pela entrada de capitais.  Esses são portadores de 
novas fragilidades,  diferentes  segundo a natureza do capital:  investimento  direto,  de 
portfólio (ações e produtos financeiros).

Em escala  internacional,  a  conexão dos  mercados  financeiros  das  economias 
chamadas emergentes permitiu o grande afluxo de capitais, sobretudo a partir do início 
dos anos noventa. Os investimentos diretos e de portfólio aumentaram substancialmente 
na Ásia e na América Latina. Os créditos bancários afluíram para a Ásia e os produtos 
financeiros de curto prazo para a América Latina. Nessa região, a emissão de títulos do 
tesouro, visando cobrir o déficit orçamentário e, as vezes, o déficit externo, favoreceu a 
financeirização1 das empresas, em detrimento do investimento produtivo. A evolução da 
dívida  interna  está  estreitamente  ligada  às  antecipações  cambiais:  o temor  de  uma 
desvalorização leva os responsáveis pela economia a emitirem títulos do tesouro com 
taxas de juros muito elevadas, para compensar uma eventual depreciação da moeda e 
para tornar os produtos financeiros atrativos; e/ou a indexá-los diretamente à cotação do 
dólar. Os efeitos sobre a atividade econômica e sobre o serviço da dívida são então 
imediatos, e o círculo virtuoso torna-se rapidamente vicioso. Diminuição da atividade 
econômica e déficit orçamentário balizam, a ritmos regulares, o percurso econômico. A 
dominância financeira favorece o aumento do déficit da balança de transações correntes 
e do orçamento ao impor taxas de juros muito elevadas e uma apreciação da taxa de 
câmbio real. Esse é o caso das grandes economias latino-americanas.

Na Ásia, a capitalização dos bancos é insuficiente. Sua grande fragilidade é o 
produto de comportamentos pouco prudentes (as análises em termos de seleção adversa 
e  de  risco  moral  têm aqui  sua  utilidade)  e  de  uma  mudança  completa  no  contexto 
macroeconômico (diminuição do crescimento ou até mesmo de recessão, no lugar de 
crescimento mais ou menos elevado; aumento das taxas de juros mais rápida do que as 
taxas dos depósitos que, ipso facto, tendem a diminuir). O crescimento da finança serve 
para contornar, por um tempo, a queda da rentabilidade do capital no setor industrial, 
alimenta um sobre-investimento e produz uma grande reação: primeiro na bolsa e no 
mercado de câmbio, e, em seguida, no mercado de bens e de trabalho. O contágio ocorre 
assim que certos níveis são atingidos e precipita as crises que estavam latentes. Se estes 
patamares não são alcançados, os efeitos do contágio são temporários e o crescimento 
prossegue lentamente. Esses comportamentos “imprudentes” não explicam, por si só, a 
crise. Se ela pôde se desenvolver é porque a “estrutura na qual se instala” já estava, de 
alguma forma,  presente.  O contágio  pôde,  então,  em certos  casos,  precipitar  a  crise 
latente. A tese desenvolvida aqui insiste sobre as relações complexas existentes entre o 
produtivo e o financeiro. Ela se opõe às correntes dominantes que vêem, na crise atual, 
principalmente uma manifestação de desordens financeiras.
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Numa primeira parte, lembraremos os efeitos da globalização financeira sobre as 
entradas  de  capitais  nas  economias  emergentes  e  o  desenvolvimento  das  bolsas  de 
valores,  depois  procuraremos  ressaltar  as  principais  características  dos  regimes  de 
acumulação dominantes na Ásia e na América Latina. Na segunda parte, analisaremos a 
natureza específica das crises na Ásia e na América Latina.

 

I.  América  Latina  e  Ásia  -  evoluções  contrastantes  e  dependências  financeiras 
novas e originais.

O interesse de uma comparação entre as crises latino-americanas e asiáticas do 
fim dos anos noventa não é evidente a priori, pois ambas parecem semelhantes. As duas 
regiões conheceram uma liberalização rápida e praticamente simultânea de quase todos 
os seus mercados: de bens, de serviços, mais dificilmente do trabalho. A liberalização 
atingiu tanto o movimento interno como o externo de bens e capital. O Estado retirou-se 
da economia, multiplicando as privatizações na América Latina, e abandonou qualquer 
veleidade de política industrial na Ásia, em particular na Coréia. As moedas nacionais 
são ou foram atreladas ao dólar, seja pela adoção do sistema de currency board (Hong 
Kong, Argentina), seja pela manutenção de uma relação mais ou menos fixa da taxa de 
câmbio nominal ao dólar, isto é, por uma “ancoragem” a essa divisa-chave. Enfim, as 
duas regiões conheceram, ou ainda conhecem, uma crise financeira de grande amplitude 
e fortes flutuações de suas produções (Ásia, mas também a América Latina, pelo menos 
no que diz respeito às primeiras manifestações da crise no Brasil e na Argentina). Em 
todas  as  economias  ocorreram  depreciações  muito  altas  em  relação  ao  dólar,  com 
exceção, até o momento, daquelas que adotaram o currency board. Finalmente, com a 
crise,  todas  conhecem  um  forte  aumento  da  flexibilidade  quantitativa  do  trabalho 
(diminuição  da  renda,  perda  do  emprego),  que  se  segue  à  flexibilidade  qualitativa 
(reorganização  do trabalho)  da década precedente à crise.  O conjunto desses pontos 
comuns permite supor que estamos em presença de crises idênticas, que a maioria dos 
economistas explicam pela liberalização do conjunto dos mercados não controláveis e 
pelos  efeitos  de  contágio,  tanto  mais  fortes  quanto  as  liberalizações  tenham  sido 
repentinas e simultâneas, sem que medidas preventivas, quanto ao funcionamento dos 
bancos, tenham sido implementadas a contento. A hipótese que desenvolvemos aqui é 
diferente.  Os  regimes  de  acumulação  são  distintos.  A  globalização  financeira 
acrescentou  a  dominância  financeira  a  esses  regimes,  mas  ela  não  os  fez  convergir 
suficientemente para que a crise possa se originar das mesmas causas em cada uma das 
regiões, nem no interior de cada região como, por exemplo, na Tailândia e Coréia.

Na primeira seção, expomos rapidamente os principais  traços da globalização 
financeira  nas duas  regiões,  tanto em relação  ao aumento  da internacionalização  do 
capital,  quanto  ao  rápido  crescimento  das  respectivas  bolsas  de  valores  e  dívidas 
externas. Numa segunda seção, apresentamos os principais fatos característicos dessas 
economias.

 

A. A internacionalização do capital e o desenvolvimento das bolsas.
1. uma entrada maciça de capitais.
Na  América  Latina,  os  anos  noventa  são  radicalmente  diferentes  dos  anos 

oitenta.  Nesta  época,  os fluxos líquidos  de capital  orientavam-se para as economias 
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desenvolvidas2 e, diferindo da maior parte das economias da Ásia do Norte e do Sul 
(“os quatro tigres”, constituídos nessa época por Taiwan, Coréia do Sul, Hong Kong e 
Cingapura),  as  economias  latino-americanas  caracterizavam-se  por  uma  taxa  de 
formação  bruta  de  capital  muito  baixa,  entre  14%  e  16%  do  PIB,  vinte  pontos 
percentuais  abaixo  das  economias  asiáticas.  Nos  anos  noventa,  a  situação  muda  na 
América Latina, uma vez que a alta inflação dá lugar à uma fase de baixa inflação. A 
inserção no comércio internacional acentua-se, mudando em alguns casos (Argentina). 
Conseqüentemente, a taxa de abertura aumenta, embora  ainda duas ou três vezes mais 
baixa  do  que  aquelas  apresentadas  pela  Ásia  do  Norte  e  do  Sul.  O  crescimento  é 
retomado,  porém mais  fraco  do  que  aquele  dos  anos  sessenta  e  setenta.  A taxa  de 
formação bruta do capital fixo permanece deprimida, superior a dos anos oitenta, mas 
claramente inferior às décadas precedentes. Finalmente, essas economias restabelecem 
uma entrada maciça de capitais (tabela 1) até o ano de 1997, quando eclode a crise da 
Tailândia3.  Diferentemente  dos  anos  setenta,  quando  predominavam os  créditos  de 
consórcios, trata-se, sobretudo, de investimentos de portfólio (no sentido amplo)4 e de 
investimentos diretos (tabela 2). Esses últimos colaboraram para o aumento observado 
na taxa de investimento. 
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Tabela 1
Ingresso líquido de capitais na Ásia e na América Latina,

dos anos oitenta à véspera da crise.
bilhões de dólares  

1980-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total
   Privados
   Oficias

12,9
13,8

52,5
12,8

81,3
19,8

99,1
13,2

78,7
13,8

77,7
33,8

149,8
0,9

China
   Privados
   Oficias

1,91

   1,2
-1,9
2,9

11,7
5,4

7,8
5,6

14,6
9,3

13,9
6,9

23,0
7,0

Outros países da Ásia2

   Privados 
   Oficiais

4,7
6,8

26,2
8,3

19,3
13,3

34,0
5,7

26,8
3,7

37,6
1,9

56,8
3,8

Brasil
   Privados
   Oficiais

3,8
1,0

2,5
-1,4

9,1
-0,5

9,9
-1,2

9,1
-0,7

31,8
-0,7

35,4
-1,8

México
   Privados
   Oficias

1,6
2,1

20,6
2,4

23,6
2,0

30,3
-0,9

10,3
0,3

-13,2
24,5

13,5
10,0

Outros países da AL3

   Privados
   Oficiais

0,8
2,7

5,0
0,6

17,6
-0,4

17,0
3,9

18,0
1,2

7,6
1,1

21,1
1,8

Fonte: BRI, relatório anual 1997, p.109.
11982-90;  2Coréia,  Índia,  Indonésia,  Malásia,  Filipinas,  Cingapura,  Taiwan,  Tailândia;  3Argentina, 
Chile, Colômbia, Peru, Venezuela. 

A ruptura é menos perceptível na Ásia: os capitais não haviam deixado essas 
economias durante os anos oitenta. As entradas tornaram-se maciças. Diversas razões 
explicam esse  aumento:  as  taxas  de  juros  são  baixas  e  em declínio  nas  economias 
desenvolvidas; as perspectivas de lucro são mais elevadas nas economias emergentes, 
não somente porque os juros são mais elevados, mas também porque o crescimento é 
particularmente  intenso  há  algumas  décadas.  Além disso,  a  liberalização  rápida  dos 
movimentos  internacionais  de capitais  a partir  do início dos anos oitenta  assegura a 
possibilidade  de  repatriamento  sem  custo  de  transação  exorbitante  dos  capitais 
investidos, bem como dos lucros obtidos. Como último ponto, a evolução das taxas de 
câmbio é ligada ao dólar. Dado que o yen se aprecia fortemente entre 1985 e 1995 em 
relação ao dólar americano, passando de 240 yens a 80 yens por dólar, as economias do 
sudeste asiático ganham competitividade e os investimentos afluem do Japão, com as 
empresas  japonesas  procurando relocalizar-se  para,  ao mesmo tempo,  vender  nesses 
países  e  exportar  para  os  Estados  Unidos  a  partir  dessas  novas  plataformas. 
Inversamente,  a  partir  de  1995,  o  yen  deprecia-se  em  relação  ao  dólar,  a  cotação 
aumentando de 80 yens em 1995, para 147 yens em junho de 1998, fazendo com que, 
ceteris paribus, as economias do sudeste asiático percam competitividade.

Para  as  cinco  economias  asiáticas  (Coréia,  Indonésia,  Malásia,  Tailândia  e 
Filipinas),  as  entradas  de  capitais  foram  bastante  elevadas  durante  o  período  que 
precede  a  crise.  Os  investimentos  diretos  aumentaram  certamente,  mas  são  os 
empréstimos bancários que mais crescem e ocupam o lugar mais importante (note-se 
que, com exceção dos investimentos diretos, as outras fontes diminuíram drasticamente 
e as entradas maciças foram substituídas por saídas consideráveis).
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Tabela 2
Financiamento externo das cinco economias asiáticas*

                                                                                                            bilhões de dólares
1995 1996 1997 1998e 1999p

Saldo da conta corrente -54,6 -54,6 -26,3 58,5 43,2
Fluxo líquido privado:
    Investimento direto
    Investimento portfólio
   Bancos comerciais
   Credores não bancários

79,0
4,9

11,0
53,2
9,9

103,2
5,8

13,9
65,3
18,2

-1,1
6,8

-3,2
-25,6
21,0

-28,3
6,4
2,1

-35,0
-1,7

-4,8
14,2
4,5

-18,8
-4,6

Fluxo oficial líquido -2,5 -2,6 29,9 27,8 3,5
Empréstimos líquidos de residentes 
e outros (erros e omissões) 

-26,5 -26,8 -35 -16,9 -14,9

           Fonte: Institute of International Finance A Capital Flows to Emerging Market Economies 
           In: Economic Report of the President, p. 241, Washington; e: estimativa, p: projeção.
           * Trata-se da Coréia do Sul, da Indonésia, da Tailândia, da Malásia e das Filipinas.

Portanto,  em contraste  com as  economias  latino-americanas,  as  entradas  são 
acima de tudo sob a forma de empréstimos, cuja maior parte é a curto prazo, até mesmo 
a muito curto prazo5, e o aumento dos investimentos de portfólio explica-se mais pela 
internacionalização do mercado de ações do que pelo de títulos6 (BOORMAN, 1998 e 
VIDAL, 1998). O investimento direto também é muito importante (tabela 3), porém 
modesto em termos relativos, quando comparados a outras fontes de financiamento na 
Ásia.  A  Ásia  do  Leste  e  Pacífico  recebe,  entre  1990  e  1994,  52%  do  total  dos 
investimentos  diretos  destinados aos países em via  de desenvolvimento,  contra 29% 
para a América Latina (Finance et développement, 1995) e, de maneira geral,  a parte 
desses investimentos no total das entradas de capital é mais importante na Ásia do que 
na América Latina (tabela 3). 

Tabela 3
Composição dos financiamentos externos - 1991-1995 (%)

Países Empréstimos Investimentos em 
carteira: dívida*

Investimentos em 
carteira: ações

Investimento 
direto

Argentina 10 45 12 33
Brasil 20 49 9 22
Chile 36 5 21 38
México 19 28 18 35
Peru 23 0 3 74
China 23 4 7 65
Índia 24 2 51 24
Indonésia 30 8 17 45
Malásia 33 -4 7 64
Filipinas -19 27 38 54
Coréia 68 28 10 -6
Tailândia 84 4 5 7
Fonte: CNUCED, 1997, p. 30, obtido no BIS.
* emissões líquidas de títulos internacionais (dentre os quais os fixados em euro).

Os investimentos diretos na América Latina são menos importantes do que na 
Ásia, mas em razão da fraqueza dos investimentos, seus efeitos sobre o crescimento são 
consideráveis. Na Ásia, a importância dos empréstimos mostra que o aporte de capital 
supre uma insuficiência relativa de poupança interna e revela um comportamento de 
“fuga  para  frente”  face  à  diminuição  da  rentabilidade  do  capital  (cf.  supra)  e  a 
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especulação desenfreada sobre os ativos cotados  na bolsa e  principalmente sobre os 
imóveis. É interessante frisar que os bancos japoneses são os principais credores. Do 
total  de  empréstimos  internacionais  concedidos  pelos  bancos  japoneses,  70,2% 
direcionaram-se para a Ásia, sendo 12,4% para a Coréia, 20,3% para a Tailândia e 9% 
para o conjunto das economias latino-americanas (B.I.S, In: PARK, e SONG, 1998). 

2. Um aumento importante das bolsas, porém frágil.

As bolsas de valores das economias semi-industrializadas latino-americanas e 
asiáticas  cresceram  consideravelmente  nos  anos  noventa,  com  queda  profunda  em 
diversos  países  da  América  Latina,  em 1994  e  1995,  e  na  maior  parte  dos  países 
asiáticos, em 1997. No entanto, elas continuam pequenas, com raras exceções (Hong 
Kong e Cingapura).

O  aumento  das  principais  bolsas  latino-americanas  foi  particularmente 
importante  nos  anos  noventa.  As  cotações  expressas  em dólar,  e  representadas  em 
índices com valor 100 para 1986, chegaram a 949 em abril de 1997 na Argentina, 1.174 
no Chile, 926 no México e 501 no Brasil. Com exceção desse último país, as cotações 
apresentaram  um  espantoso  aumento,  uma  vez  que  estão  expressas  em  dólar, 
multiplicando-se  por  dez  ou  até  mesmo  por  mais  em  alguns  casos  (tabela  4).  No 
México, o índice alcançava 1.640 em dezembro de 1993. A crise financeira e a taxa de 
câmbio o fazem cair para 982 em dezembro de 1994 e, posteriormente para 709 em 
1995.

Tabela 4
Cotações das bolsas de valores latino-americanas, em dólares*.

 100 = dezembro 1986
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997a

Argentina 1.080 573 783 618 697 873 949
Chile 493 504 666 1.041 1.101 893 1.174
México 906 1.105 1.640 982 709 834 926
Brasil 93 89 189 301 260 397 501
Fonte: Carta da SOBEET, n 2 Maio 1997.
a: abril de 1997.
* Períodos de alta inflação ou hiperinflação, nas células sombreadas. As evoluções abruptas explicam-se 
em parte pelas enormes variações nas taxas de câmbio durante o período hiperinflacionário, por exemplo, 
de 1991 a 1992 na Argentina.

A capitalização  no mercado de ações,  em percentagem do PIB,  cresce a um 
ritmo elevado na América Latina,  entre 1990 e 1996, mas permanece menor do que 
aquele  observado na maioria  dos países  asiáticos.  Aproxima-se,  assim,  do nível  dos 
países desenvolvidos7, como se pode observar na tabela abaixo, elaborada pelo Banco 
de Pagamentos Internacionais. Esse aumento é particularmente elevado na Malásia e na 
Tailândia, de 113,5% para 315,5% e de 28% para 54%, respectivamente. Esses países 
serão  precisamente  os  primeiros  a  serem  afetados  pela  crise  da  bolsa  e  pela  crise 
cambial em 1997. A bolsa de Bangkok cairá 54,1% de 1995 (ano de pico) a fevereiro de 
1997, e de mais da metade de janeiro a junho de 1997. 
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Tabela 5
 Mercado de ações e de títulos

Capitalização e volatilidade - de 1990 à véspera da crise
(% do PIB)

Capitalização
Mercado de ações

Volatilidade 
das ações

Capitalização 
títulos

1990 1996 1993-94 1995-96 1990 1994
Coréia 43,6 25,4 6,1 6,1 19,7 24,11

Hong Kong 111,5 280,8 10,1 5,5
Cingapura 91,6 169,0 3,9 3,1
Taiwan 62,7 100,5 13,9 8,5 5,6 13,6
Indonésia 7,1 41,2 8,9 7,3 1,6 6,0
Malásia 113,6 315,5 9,0 5,8 59,9 51,2
Filipinas 13,4 97,5 10,2 6,4
Tailândia 28,0 54,0 11,0 7,7 9,8 7,02

Argentina 2,4 15,7 9,1 9,4 7,0 18,33

Brasil 4,0 28,6 13,0 7,6
Chile 49,1 90,8 8,7 5,1 9,6 18,4
Colômbia 3,5 20,8 8,2 6,7 1,6 4,9
México 13,5 37,1 7,9 11,4 8,7 2,9
Estados 
Unidos

53,8 108,7 1,4 2,0 108,3 123,4

Japão 98,2 67,6 6,0 3,4 78,0 88,4
Alemanha 23,6 29,9 4,2 2,5 70,1 85,6

Fonte: Relatório anual do BRI 1997, p.116 e 130.
1 1995, 2 somente títulos do Estado,3 1993 

Como  se  pode  observar  na  tabela  5,  a  volatilidade8 é  bem  superior  àquela 
observada  nas  principais  praças  dos  países  desenvolvidos.  No entanto,  os  mercados 
financeiros  das  economias  semi-industrializadas  possuem  um  tamanho,  em  termos 
absolutos ainda relativamente pequeno, com exceção de algumas praças na Ásia.  Desse 
modo, pode-se considerar que a influência direta dessa volatilidade sobre o crescimento 
não é muito elevada, com exceção dos períodos de crise financeira. Contudo, o elo entre 
as  antecipações  dos  preços  das  ações  e  aquelas  relativas  ao câmbio  acarreta  efeitos 
desestabilizantes sobre ambos os mercados. Finalmente, não há relação linear entre a 
volatilidade  e  o  rendimento,  sendo falso  considerar  que  uma  alta  volatilidade  seria 
necessariamente  associada  a  alto  rendimento:   a  bolsa  de  Nova  Iorque  tem  alto 
rendimento e baixa volatilidade; a de Taiwan tem um rendimento elevado, mas uma 
volatilidade  considerável;  a  de  Cingapura  uma  volatilidade  média  e  um rendimento 
baixo.

No  total,  o  crescimento  das  bolsas  foi  intenso.  Porém,  sua  dimensão 
relativamente  modesta,  exceto  no  caso  de  Cingapura  e  Hong  Kong,  apesar  de  seu 
aumento devido às privatizações maciças e ao crescimento do sistema de capitalização 
das aposentadorias, não lhe permite participar de maneira significativa do financiamento 
dos investimentos das grandes empresas. Contudo, o aumento intenso da capitalização 
permitiu o financiamento dos fluxos de caixa: as empresas recorreram, algumas vezes, à 
liquidação de ativos no lugar de contrair  empréstimos bancários quando as taxas de 
juros apresentavam-se muito  elevadas,  como no caso da América  Latina.  O recurso 
freqüente ao mercado financeiro, com o objetivo de realizar mais-valia e financiar certas 
despesas, explica em parte a volatilidade observada. 

A evolução da capitalização na bolsa, embora intensa, foi prejudicada. Em 1994, 
as  cotações  na  bolsa  despencaram em diversos  países  latino-americanos,  da  mesma 
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forma em 1997, 1998 e 1999. No que diz respeito ao continente asiático, a crise de 1997 
propagou-se da Tailândia para a Malásia, Indonésia, Filipinas, depois para Hong Kong e 
em seguida para a Coréia. A crise também afetou outras economias,  em especial  as 
latino-americanas, colocando a nu sua fragilidade e sua dependência financeira. Com a 
queda abrupta das ações na maior parte das bolsas da Ásia, a cotação das moedas foi 
profundamente afetada em diversos países, com exceção de Hong Kong e da China. A 
relação entre as cotações em bolsa e as taxas de câmbio torna-se muito importante com 
a liberalização dos mercados financeiros. Pode-se considerar que o aumento das bolsas 
tem como pré-condição a liberalização financeira e que esta implica questões referentes 
à mobilidade internacional  dos capitais.  O controle  do câmbio diminui  bastante,  até 
desaparece  totalmente  para  casos  extremos  em  que  a  moeda  torna-se  totalmente 
conversível. A conexão dos mercados financeiros entre si reforça o papel do dólar como 
divisa-chave para as transações financeiras. É o que explica, em parte, que as cotações  
das  moedas tenham sido ligadas  à cotação do dólar,  de  um modo  mais  ou menos 
rígido. A apreciação das moedas nacionais frente a outras moedas-chave (Yen, DM) 
decorre, então, automaticamente da apreciação do dólar em relação a essas divisas. A 
influência  crescente  do  financeiro  sobre  os  regimes  de  acumulação  da  Ásia  e  da 
América Latina produz essa restrição de câmbio, restrição de alto custo para os setores 
mais expostos dessas economias. Mais do que um erro de política econômica, como se 
diz  comumente,  a  apreciação  da  moeda  nacional  é  conseqüência  da  liberalização 
financeira e da necessidade de se atrelar a uma divisa-chave, no caso a mais forte, o 
dólar. Essa restrição de câmbio será tão mais intensa quanto menos a evolução da taxa 
nominal de câmbio for suficiente para compensar o diferencial da inflação, resultando 
numa apreciação  da  taxa  de  câmbio  real  em relação  ao  dólar.  O mesmo fenômeno 
ocorrerá  quando  a  taxa  de  câmbio  nominal  apreciar-se  após  um afluxo  maciço  de 
capital. No caso contrário, a saída de capitais afetará ao mesmo tempo a capitalização 
nas bolsas e a evolução das taxas de câmbio.

3.  A disparada da dívida com peso crescente a curto prazo.
A dívida  externa da  América  Latina  aumentou muito  a  partir  de  1982 (data 

crítica: o México não pode mais assegurar o serviço de sua dívida e os bancos recusam-
se  a emprestar caso não assine um acordo com o FMI). No Brasil, a dívida externa 
bruta era de 71 bilhões de dólares em 1980, atinge 179 bilhões de dólares em 1996, 
quase 193 bilhões em 1997 e 220 bilhões em 1998 (World Bank Indicators e BNDES). 
Descontadas as reservas, a dívida externa líquida, em 1997, estaria avaliada em quase 
141 bilhões de dólares, porém o cálculo da dívida líquida pode ser enganoso na medida 
em que uma parte dessas reservas advém justamente do endividamento crescente, de 
capitais voláteis que podem ser atraídos pelas altas remunerações e pela segurança em 
poder se  retirarem livremente. Os dados brutos são: na Argentina, 27 bilhões de dólares 
em 1980,  114,3 bilhões  em 1996,  e  126 bilhões  em 1997 (Fide);  na Tailândia,  8,3 
bilhões de dólares em 1980, aproximadamente 90 bilhões em 1996, e 93,4 bilhões em 
1997. Para a Coréia, os dados não são confiáveis em razão da falta de transparência 
praticada tanto pelo governo quanto pelas empresas (É difícil uma estimativa confiável 
da  dívida  consolidada,  e  também  do  endividamento  dos  bancos  e  das  filiais  no 
estrangeiro,  freqüentemente  em  benefício  da  sociedade  mãe).  Contudo,  segundo 
estimativas do FMI e do governo Coreano, o total dessas dívidas teria aumentado para 
157 bilhões de dólares, desse total, 92 bilhões em menos de um ano, antes de 28 de 
dezembro de 1997 (CHANG et alli, 1998, p. 738). A progressão dessa dívida teria sido 
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então extremamente rápida: para o período de 1990 a 1995, as estimativas são de uma 
média de 86 bilhões de dólares.

A parcela da dívida de curto prazo sobre o montante total e as reservas aumenta 
consideravelmente na maior parte dos países asiáticos, como mostra a tabela abaixo:

Tabela 6
Dívida a curto prazo nos cinco países asiáticos

% sobre a dívida total e sobre as reservas internacionais
%  das dívidas totais % das reservas

Países 1990 1996 1990 1996 Jun 1997 Jun 1998
Coréia 30,87 50,2 73,13 203,23 207,3 81,2
Indonésia 15,52 24,98 149,28 176,59 170,4 154,1
Malásia 12,43 27,83 19,54 40,98 61,2 56,8
Filipinas 14,48 19,34 479,11 79,45 84,8 90,24
Tailândia 29,63 41,41 62,55 99,69 145,3 107,7
Taiwan 88,31 68,43 21,56 21,31 24,4 22,3
Fonte: BRI et FMI, In:  CORSETTI, G.;  PESENTI, P.;  ROUBINI, N. (1998), para as quatro primeiras 
colunas e RADELET, S. e SACHS, J. (1999), para as duas últimas. 

A composição em termos de perfil da dívida também evoluiu na América Latina. 
No Brasil, por exemplo, a parte do endividamento de curto prazo aumentou ao mesmo 
tempo em que a dívida tornava-se cada vez mais privada. Em 1997, para uma dívida de 
curto prazo avaliada em 41 bilhões de dólares, 9,7 bilhões de dólares correspondiam à 
dívida pública; em 1998, do total de uma dívida de 220 bilhões de dólares, apenas 90 
bilhões de dólares eram da dívida pública, o restante privado. 

A composição do endividamento em termos de credores também se modificou 
na América Latina. O endividamento, durante os anos noventa, não aumentou em razão 
de  uma  expansão  do  crédito  internacional  (como  ocorrera  nos  anos  oitenta).  Nesse 
sentido, ele difere daquele das economias asiáticas, porém delas se aproxima na medida 
em que o endividamento é cada vez mais produto da iniciativa privada. No entanto, na 
Ásia, os devedores são exclusivamente agentes privados e o Estado geralmente está com 
o orçamento equilibrado, enquanto na América Latina, o déficit é profundo e resulta 
essencialmente  do  peso  da  dívida  interna.  Essa  particularidade  distingue  os  dois 
conjuntos econômicos, sendo o grande déficit na conta de corrente o que os aproxima. 

No entanto, atualmente a dívida interna é o principal problema com o qual as 
economias  latino-americanas  são  confrontadas.  Esse  se  tornou  praticamente 
incontrolável em razão da importância de seu volume e de sua composição. Na América 
Latina, a dívida interna freqüentemente é bem maior do que a dívida externa, fato que, 
hoje em dia, é novamente muito preocupante (isto também ocorreu no fim dos anos 
oitenta, o que levou ao congelamento da dívida). Ela estava, no caso do Brasil, em fins 
de  1998,  em  torno  de  320  bilhões  de  dólares,  sendo  63,8  bilhões  diretamente  em 
dólares, a maior parte a taxas flutuantes e apenas uma pequena parcela a taxas fixas. 
Esse nível extremamente elevado explica-se sobretudo pela alta desmesurada das taxas 
de juros, que atingiram quase 50% em termos reais no final de 1997, caindo a 30 % e 
subindo em seguida a níveis astronômicos em setembro de 1998 e início de 1999. Ela 
deve ter crescido ainda mais por conta da forte depreciação da moeda nacional, já que 
uma boa parte dos títulos é indexada ao dólar. Em percentagem do PIB, a dívida interna 
cresce bastante, passando de 17,6% em 1994, para 26,4% em 1997 (o percentual para 
1998 não está disponível, porém deve ter sido bem mais elevado por causa da alta das 
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taxas de juros em fins de 1997 e da grande desvalorização da moeda nacional em 1998). 
A dívida externa pública, diferentemente da dívida externa privada, decresce em termos 
relativos, passando de 8,4% para 4,3% no mesmo período. No total, a dívida externa 
representa 24% do PIB em 1995, contra mais de 31% em 1980. 

B. Alguns traços marcantes dos regimes de acumulação.
 
As trajetórias  econômicas  dos  últimos  trinta  anos  são diferentes  na  América 

Latina  e  na  Ásia  do  Norte  e  do  Sudeste.  No  primeiro  caso,  o  crescimento  foi 
impulsionado a partir  do interior,  graças ao crescimento do mercado interno,  depois 
comprometido  pela  crise  e  alta  inflação,  até  mesmo  hiperinflação  latente  nos  anos 
oitenta, para finalmente ser estimulado pela abertura aos mercados internacionais, quase 
que sem reservas. No segundo caso, o crescimento foi impulsionado a partir do exterior 
pela “substituição de exportações” e de um controle explícito das importações até o 
início dos anos noventa9, pelo menos no que diz respeito às economias chamadas de 
primeira geração (Coréia do Sul, Taiwan e Cingapura). Em seguida, esse crescimento 
alimentou-se da ampliação do poder de compra, possibilitado justamente pelo aumento 
anterior, ao ponto de, por vezes, durante os anos noventa, o crescimento do mercado 
interno  poder  assegurar  o  incremento  do  mercado  externo.  Em ambos  os  casos,  os 
regimes de acumulação foram fortemente marcados pelo aspecto financeiro, porém de 
formas diferentes. Os efeitos sobre as formas de gestão da força de trabalho na América 
Latina (diferentes nos anos oitenta e noventa) e na Ásia também são distintos entre si.

1. Da abertura ou proteção controlada a uma abertura descontrolada.
As economias da Ásia do Norte e do Sudeste e da América Latina não tiveram o 

mesmo percurso nesses últimos trinta anos. Certas economias asiáticas, após seguir um 
modelo baseado na substituição de importações, como na América Latina, optaram nos 
anos sessenta por um modelo “extrovertido”, chamado de substituição de exportações. 
O crescimento foi contínuo, intenso e uma segunda geração de países adotou, nos anos 
setenta e oitenta, o mesmo caminho que os primeiros. Como na América Latina, com 
exceção de Hong Kong, o Estado interveio fortemente na atividade econômica, direta e 
indiretamente. O Estado freqüentemente precedeu, diferentemente da maior parte das 
economias  latino-americanas  -  com  exceção  do  Brasil,  as  tendências  da  economia 
mundial e procurou impor as mudanças necessárias ao aparelho produtivo10, mantendo 
uma política de pesquisa e de formação ambiciosa (PEIX e  RIVIÈRE D'ARC, 1997). 
Também diferindo dos países latino-americanos,  as desigualdades de renda em geral 
não são acentuadas – com exceção da Tailândia – e a melhoria do poder de compra 
permitiu que a dinâmica do crescimento repousasse no mercado interno no momento em 
que a exportações sofreram uma queda. No entanto, essa fase intervencionista do Estado 
termina  abruptamente  no  início  dos  anos  noventa.  Em  1993,  na  Coréia,  diversos 
economistas viam nessa desregulamentação a origem do super investimento e do super 
endividamento das empresas (CHANG et alli, 1998,  p. 741e seguintes). 

As economias latino-americanas foram rapidamente industrializadas,  primeiro, 
graças  ao  aumento  dos  mercados  internos,  fortemente  protegidos  e  com importante 
intervenção do Estado nos setores pesados e semipesados. No início dos anos oitenta, 
elas  sofreram  plenamente  o  isolamento  em  relação  aos  mercados  financeiros 
internacionais  e  tiveram de financiar  o  serviço  de suas  dívidas  a  partir  de  recursos 
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próprios. As transferências de capital tornaram-se negativas na medida em que as saídas 
de capital excediam as entradas. As medidas adotadas para financiar o serviço de suas 
dívidas  tiveram  conseqüências  negativas  em  termos  de  aceleração  da  inflação,  de 
crescimento, de pobreza e desigualdade de renda, a ponto da CEPAL qualificar esse 
período como “década  perdida” para a  América  Latina.  Os anos  noventa são os  de 
retomada econômica, do fim da inflação e de abertura para o exterior. A liberalização 
foi brutal em quase todos os mercados: os direitos aduaneiros e os contingenciamentos 
foram  bem  reduzidos,  as  subvenções  e  todos  os  tipos  de  ajuda  do  Estado  foram 
suprimidas,  as  privatizações  desenvolveram-se  e  os  mercados  financeiros  foram 
liberados em numerosos e diversos segmentos, principalmente no que diz respeito ao 
movimento internacional de capitais. Contudo, se a taxa de poupança e de investimento 
cresceram um pouco, com exceção do Chile, elas atingiram níveis que ainda estão longe 
dos observados nos anos cinqüenta, sessenta e setenta, e encontram-se a três quintos dos 
verificados na Ásia do Norte e do Sudeste.

2. Em direção a um aumento dos custos unitários do trabalho.
Produtividade, salário e taxa de câmbio compõem o custo unitário relativo do 

trabalho. Quando a competitividade está baseada nos preços, portanto sobre os custos 
unitários, e muito pouco sobre a qualidade, dado que a variação de qualidade de cada 
produto é pequena, o custo unitário assume uma grande importância. Observamos uma 
diminuição da defasagem tecnológica em relação aos países centrais, recente para as 
economias latino-americanas e mais antiga para as economias asiáticas, chamadas de 
primeira geração. No entanto, seria um erro limitar a análise à progressão mais rápida da 
produtividade do trabalho. O que importa, acima de tudo, é analisar o nível relativo da 
produtividade do trabalho em relação aos países centrais, posicionando-o em relação à 
defasagem salarial  e  à  evolução diferenciada  das  taxas  de câmbio.  A produtividade 
média  no setor industrial  é  mais  fraca nessas economias  do que nas economias  dos 
países  centrais.  A  defasagem  tende  a  diminuir.  Mas,  por  um  lado,  a  dispersão 
permanece elevada, até mesmo acentuando-se entre os setores de baixa produtividade, 
onde predomina o emprego informal – “ameaçados” pela abertura11 -, e os setores com 
alta produtividade onde o emprego precário e a flexibilidade crescente da mão-de-obra 
tendem a se desenvolver. Por outro lado, a dispersão – isto é, a heterogeneidade – no 
seio de certos setores também é importante.  Na medida em que o custo relativo do 
trabalho,  em certos  segmentos  da  linha  de  produção,  é  inferior  aos  das  economias 
centrais, as economias têm uma vantagem relativa e é possível que se desenvolva uma 
substituição  de  exportações  nesses  segmentos.  É  o  que  ocorreu  na  Ásia. A 
produtividade do trabalho aumentou muito nas economias de primeira geração porque o 
investimento não só aumentou consideravelmente, como mudou de forma, incorporando 
tecnologias novas, deixando os produtos simples às economias de segundo geração a 
fim de especializar-se na produção de bens mais complexos com elasticidade renda mais 
alta12. Os salários reais seguiram o aumento de produtividade, sendo que sua progressão 
ultrapassou, nos últimos anos, o aumento da produtividade, em particular na Coréia. A 
busca da intensificação de combinações produtivas mais intensivas em capital e trabalho 
qualificado, juntamente com a substituição da fabricação de bens simples por produtos 
mais  sofisticados,  cria  necessariamente  o problema de passagem da competitividade 
baseada no preço para uma competitividade centrada sobre a qualidade do produto. A 
concorrência com os países desenvolvidos nesses segmentos torna-se mais difícil e a 
pressão  sobre  as  evoluções  dos  salários  será  tanto  maior  quanto  mais  forem  os 
obstáculos gerados por essa substituição. 
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O aumento do custo unitário do trabalho foi agravado pela vinculação da moeda 
nacional  ao  dólar,  divisa  em  valorização,  como  se  pôde  observar  na  Ásia.  Essa 
vinculação ao dólar solapa a competitividade das empresas asiáticas quando exportam 
para os países asiáticos e/ou para a Europa. O comércio intra-regional intensificou-se 
nesses últimos vinte anos – entre esses países e o Japão, entre as economias de primeira 
geração e as de segunda geração – e a apreciação do dólar (e das demais moedas a ele 
vinculadas) em relação ao yen13 reduziu drasticamente a competitividade das empresas, 
com exceção das economias que possuem principalmente uma atividade de montagem 
internacional como é o caso da Tailândia. Esta particularidade das trocas está menos 
presente nas economias latino-americanas: ou elas exportam quase que exclusivamente 
para os EUA (85% do comércio do México, em valor, destina-se para esse país) ou, de 
forma mais  equilibrada,  têm suas  exportações  divididas  entre  o  comércio  intrazona, 
norte americano e europeu. Contudo, a vinculação ao dólar levou a uma apreciação 
importante das moedas locais em termos reais devido à queda da inflação, à ausência de 
depreciação que compensasse a taxa de câmbio nominal  no conjunto dos países em 
questão e à entrada maciça de capitais.

Nível de produtividade insuficiente em um contexto de liberalização econômica 
e apreciação da taxa de câmbio real realçam a importância das restrições sobre o nível 
de salários e sua evolução. Esta variável, e a busca de novas formas de organização do 
trabalho, tornam-se então centrais para a lógica dos regimes de acumulação baseados no 
aumento das exportações, em um contexto de liberalização crescente da economia e de 
uma maior autonomia, em relação ao passado, dos grandes grupos indústrias frente ao 
Estado.  Esta  restrição  pesa  mais  quanto  maior  for  o  envelhecimento  do  aparelho 
produtivo, em razão de investimentos insuficientes em quantidade e qualidade, como foi 
o  caso  das  economias  latino-americanas  nos  anos  oitenta  “a  década  perdida”.  O 
exemplo oferecido pela Argentina é caricatural, pois nela observou-se, nos anos oitenta, 
uma tendência à diminuição dos salários médios reais, uma dispersão maior em relação 
ao passado e um aumento substancial da produtividade do trabalho.

3.  Do  sub-investimento  latino  americano  às  mudanças  de  forma  do  
investimento.

Nas  economias  latino-americanas,  a  taxa  de  formação  bruta  de  capital  fixo 
permaneceu modesta após a “década perdida” dos anos oitenta.

O investimento cresce pouco em relação aos anos oitenta  na América Latina 
(excetuando-se o Chile e, um pouco, a Argentina em 1997-1998)14, porém ele muda de 
forma na medida  em que incorpora tecnologias  de ponta,  diferenciando-se dos anos 
oitenta.  O conseqüente aumento da produtividade reduz a defasagem tecnológica em 
relação aos países desenvolvidos. No entanto, o investimento cresce muito pouco para 
permitir um aumento suficiente da produtividade do trabalho e tornar competitivas as 
indústrias afetadas pela retirada do Estado e pela apreciação das respectivas moedas em 
relação  ao  dólar.  As  novas  tecnologias  exigem  novas  formas  de  organização  do 
trabalho,  mas  não  implicam  necessariamente  que  estas  sejam  adotadas.  Não  há 
determinismo  tecnológico  nesse  campo  como  diversos  estudos  mostraram15. 
Inversamente,  pode-se  considerar  que  a  insuficiência  de  investimento,  portanto  de 
equipamentos,  pode  ser  compensada,  em  termos  de  produtividade  do  trabalho,  por 
formas  específicas  de  dominação  do  trabalho.  A  flexibilidade  adquire,  então,  mais 
importância. Em condições de concorrência acirrada pela abertura, a redução dos custos 
unitários do trabalho,  por falta de investimentos suficientes,  passa,  em grande parte, 
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pela busca de aumento importante da flexibilidade da força de trabalho, sem que essa 
esteja  necessariamente  ligada  à  natureza  das  tecnologias  utilizadas.  Dado  que  a 
insuficiência de investimentos explica-se em boa parte pela arbitragem em favor das 
atividades  financeiras,  o  peso  mais  elevado  da  finança  no  balanço  das  empresas 
incentiva uma busca de maior flexibilidade do trabalho em relação ao passado.

Quando  essas  economias  baseiam  o  próprio  crescimento  na  mobilidade 
internacional do capital, a apreciação da taxa de câmbio real em relação ao dólar não 
resulta de uma política econômica errônea. Ela é produto direto das escolhas efetuadas 
para promover a saída da crise inflacionária na qual se achavam esses países. Isto é, a 
própria lógica desse novo regime de acumulação, caracterizado por uma forte influência 
do  financeiro  sobre  o  produtivo,  que  conduz  inevitavelmente  a  uma  apreciação  da 
moeda nacional e a desvalorizações brutais quando ocorrem as crises, salvo se, no lugar 
de uma flexibilidade no câmbio, os salários puderem diminuir fortemente e as condições 
de trabalho aumentarem rapidamente em direção a uma flexibilidade crescente e uma 
precarização  pronunciada.  A Argentina  oferece  um caso quase  puro,  onde o salário 
médio  real  diminui,  a  produtividade  cresce  fortemente  e  o  desemprego  mantém-se 
muito elevado, apesar  de, às vezes, as taxas de crescimento do PIB serem substanciais. 
A Argentina  é  o  único  grande  país  no  qual  a  defasagem entre  a  renda  média  dos 
trabalhadores  não  qualificados  e  dos  trabalhadores  qualificados  cresce  de  modo 
peculiar: as duas diminuem, mas uma mais rapidamente do que a outra16. 

De forma geral, embora os regimes de acumulação das economias asiáticas da 
primeira  geração  e  da  segunda geração,  e  das  grandes  economias  latino-americanas 
sejam diferentes,  a apreciação das moedas nacionais  aparece,  em todas elas,  mais  
como o reflexo da lógica de seus respectivos regimes de acumulação, atualmente de 
dominância financeira,  do que como produto de políticas errôneas. Sejam elas muito 
abertas ao comércio internacional ou não, a inserção na finança internacional as coloca 
em uma armadilha  em termos  de  taxa  de  câmbio,  pressionando no sentido  de  uma 
evolução  moderada  dos  salários  reais  médios  (até  mesmo  uma  baixa  nos  casos 
extremos), seguida de queda após uma crise, e reforçando a necessidade de aumentar a 
exportação quando a diferença comercial aumenta, após os efeitos da apreciação sobre 
as importações, o que tende a acentuar ainda mais a pressão sobre os rendimentos do 
trabalho e incita à flexibilidade. 

II. A natureza diferente das crises
A. Finança e valorização ou o retorno das finanças sobre o trabalho na Ásia.
A. 1. Uma valorização insuficiente.

Os conglomerados praticaram a não transparência em suas contas. É difícil, no 
momento, fazer uma análise completamente confiável da valorização de seus capitais e 
de sua evolução nos principais setores. No entanto, existem alguns dados grosseiros, 
mas reveladores da profundidade dessa crise. O BRI, em seu relatório de 1998, calculou 
a evolução do coeficiente marginal do capital, mensurado como a relação entre a taxa 
real de crescimento do PIB e a taxa de investimento em relação ao próprio PIB. Dos 
cinco países estudados (Coréia,  Indonésia,  Malásia,  Filipinas  e Tailândia)  somente a 
Indonésia obteve um aumento (pequeno) desse coeficiente entre os períodos 1986-1990 
e 1991-1996. No restante, o coeficiente diminuiu, passando, na Coréia, de 32,9% para 
20,2%; na Malásia, de 25,1% para 22,1%; nas Filipinas, de 20,5% para 12,2%; e na 
Tailândia de 32,6% para 12,9% (BRI, 1998, p. 38 e  seguintes), traduzindo assim uma 
nova fase de rendimentos decrescentes, mais ou menos pronunciada, dos investimentos, 
considerada sob um ponto de vista macroeconômico. Sem dúvida alguma, a evolução da 
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relação entre o investimento direto estrangeiro e a expansão das exportações é ainda 
mais significativa.(idem, p. 39). Esta relação enfraqueceu-se nos anos noventa (mais 
exatamente  no  período  1992-1996)  no  conjunto  dos  países,  particularmente  na 
Tailândia. Segundo Corsetti  et alli (1998), a lucratividade dos chaebols coreanos, cuja 
falência ocorreria em 1997, teria diminuído significativamente nos anos noventa, como 
pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 8
Rentabilidade de alguns chaebols – em %

Chaebols Média 1992-1996 1996
Hanbo* 3,0 1,7
Sammi* 2,9 3,2
Jinro* 2,7 1,9
Kia* 18,9 8,7
Dainong 6,8 5,5

            Fonte: LG Economic Research Institute. In: CORSETTI et alli (1998).
      * estes chaebols faliram em 1997

A pequena transparência das contas e a baixa desagregação dos dados tornam 
difícil  definir  as  causas  da  diminuição  da  valorização  do  capital.  Será  que  ela  é 
provocada principalmente pelos rendimentos decrescentes, eles próprios resultantes do 
super investimento, ou será que é resultante da amputação crescente dos ganhos devido 
ao  aumento  do  coeficiente  de  endividamento  e,  por  conseguinte,  dos  serviços 
financeiros? Segundo Chang  et alli (1998), a margem operacional líquida dos custos 
financeiros em relação às vendas é, para a Coréia, de 2,8% em média entre 1973 e 1996 
e de 1% em 1996, (os custos financeiros em relação às vendas são, respectivamente, 
5,5% e 5,8%). É interessante contrapor esses dados aos de Taiwan, que evitou a crise e 
tem conhecido uma diminuição de seu crescimento, e aos Estados Unidos. Os custos 
financeiros  são  menores.  Em  1995,  eles  eram  de  2,2%  em  Taiwan  e  as  margens 
operacionais líquidas desses custos eram superiores às da Coréia: 5,1% em Taiwan e 
7,9% nos Estados-Unidos.

Tabela 9
 Comparação internacional da lucratividade

Discriminação Coréia
1973-1996

Coréia
1996

Taiwan
1995

USA
1995

Margem operacional/venda 7,4 6,5 7,3 7,7
Custos financeiros/venda 5,5 5,8 2,2 n.d.
Margem operacional líquida de custos 
financeiros e diversos/venda 

2,8 1,0 5,1 7,9

Fonte: Banco da Coréia. In: CHANG, H.  et alli. 1998, p. 742.

Na Coréia, a margem operacional sem levar em conta os custos financeiros é 
comparável, embora em ligeiro declínio, àquelas de Taiwan e dos Estados Unidos. Uma 
vez contabilizados os custos financeiros, a diferença é bem mais pronunciada. Pode-se, 
portanto, atribuir a diminuição da lucratividade ao peso dos custos financeiros, logo ao 
comportamento do endividamento. Porém, é interessante salientar que a lucratividade, 
antes da dedução desses custos, também diminui na Coréia. Este comportamento traduz 
uma  baixa  da  eficiência  do  capital,  ela  mesma  produzida  pelo  declínio  da 
competitividade da indústria.
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O  declínio  relativo  da  competitividade  traduz-se  pelo  enfraquecimento 
considerável das exportações a partir de 1995 e pela baixa, em termos absolutos, em 
1996. Esse enfraquecimento, e a baixa que se segue, advém do aumento intenso dos 
salários (superior ao aumento da produtividade do trabalho na Coréia), da apreciação 
sensível do câmbio, da flexibilidade do aparelho industrial menor do que no passado e, 
provavelmente,  de  uma  deslocalização  não  suficientemente  rápida  dos  segmentos 
industriais  em direção  aos  países  asiáticos  chamados  de  segunda  geração,  onde  os 
salários são sensivelmente mais baixos e as possibilidades de se dispor mais livremente 
da  força  de  trabalho  maiores17.  Embora  o  aumento  da  produtividade  tenha  sido 
importante, pode-se considerá-lo insuficiente em relação ao ritmo do aumento salarial e 
da apreciação da moeda nacional.  A flexibilidade do aparelho  de produção, embora 
importante,  foi  insuficiente  e  os  países  asiáticos  tiveram,  com  algumas  exceções, 
dificuldades crescentes para alterarem suas especializações e para se direcionarem para 
produtos com elasticidade da demanda alta, em relação à renda e ao preço,  e para bens 
com  alto  componente  tecnológico,  cuja  competitividade  baseia-se  mais  sobre  a 
qualidade do que sobre o preço18. 

Com o enfraquecimento da demanda externa, os encargos financeiros aumentam 
em termos relativos, de maneira desmesurada, e as empresas, fortemente endividadas 
viram-se frente às conseqüências de um financiamento descuidado. O aumento do peso 
do  serviço  da  dívida  da  empresas  torna-se  demasiado  a  partir  do  ponto  em que  o 
crescimento da produção começa a diminuir. Não é somente a elevação da taxa de  
juros que torna mais difícil conciliar o grau de liquidez com o endividamento – como se  
pode deduzir da contribuição de Minsky sobre o financiamento Ponzi – mas também a 
baixa da rentabilidade  produzida pelo encolhimento relativo  dos mercados de bens  
exportados pelas economias asiáticas.  Esse encolhimento decorre do declínio relativo 
da competitividade e da saturação dos mercados desses produtos e, conseqüentemente, 
da incapacidade para intensificar a flexibilidade, já elevada, de seu aparelho produtivo e 
de modificar, assim, a gama de produtos destinados à exportação. 

A  forma  conglomerado  pôde,  num  primeiro  momento,  favorecer,  em  países 
como a Coréia, as economias de “conglomerados”, permitindo a socialização das perdas 
iniciais de projetos recentes através dos ganhos de outros mais antigos, criando uma 
posição suficientemente forte para negociar com o Estado e obter as ajudas necessárias. 
Em um segundo momento, essa forma complexa, pouco transparente, pôde gerar custos 
de transação mais elevados e frear a externalização necessária de certas produções. Por 
ser provocada, em parte, pela crise de valorização, é que essa crise financeira é mais 
importante do que a ocorrida no México em 199419. 

O ritmo das exportações deve ser mantido a um nível elevado. Se esse não é 
mais o caso, a vulnerabilidade financeira das empresas é ameaçada e, com ela, a dos 
bancos.  Foi  o  que  ocorreu  em 1996 e  em 1997.  A crise  financeira  desenvolveu-se 
primeiro na Tailândia, depois em Hong Kong, na Coréia e, enfim, na maior parte das 
economias asiáticas.

2. Do financiamento “Ponzi” à crise financeira.
As  empresas  na  Ásia  financiaram  seus  investimentos  maciços  a  partir  de 

recursos próprios e tomando emprestado de modo excessivo. Esses últimos anos, quanto 
mais  avançava  a  liberalização,  mas  facilmente  realizavam  empréstimos  maciços, 
levando  os  bancos  a  conceder  créditos  sem  analisar  os  riscos  envolvidos.  Com  a 
liberalização,  os  bancos  entregam-se a  uma concorrência  mais  forte.  A conseqüente 
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redução das margens, acentuada pela alta da taxa de juros sobre os depósitos, e a maior 
volatilidade das taxas de juros provocada pelo fim da regulamentação do crédito e das 
taxas, fazem com que os bancos aceitem mais riscos que no passado. Outras duas razões 
explicam esse comportamento “imprudente”. Por um lado, o contexto macroeconômico 
torna-se super líquido, os capitais afluindo do estrangeiro, atraídos pelas altas taxas de 
juros no momento em que diminuem nos países desenvolvidos; por outro, os bancos 
lançam-se em novas atividades, para as quais não tinham necessariamente a experiência 
requerida. O BRI, em seu relatório de 1998 (p. 126 e seguintes), utiliza diversas vezes a 
expressão  “extraordinário”  para  qualificar  a  expansão  do  crédito,  direcionado  não 
apenas  para  empresas,  mas  também  para  o  setor  imobiliário  em  plena  expansão. 
Segundo Miotti et alli (1998), os bancos asiáticos, ao final de 1996, são mais líquidos e 
mais eficazes do que os bancos latino-americanos, porém menos rentáveis, com menor 
solvabilidade e principalmente menos capitalizados. Os riscos de falência têm, então, 
mais possibilidades de se concretizarem, uma vez que a garantia do Estado diminui à 
medida que avança a liberalização.

Graças a esse comportamento da instituições financeiras, os grupos industriais 
puderam  facilmente  praticar  a  estratégia  de  “fuga  para  frente,  diversificando  suas 
produções, super dimensionando suas capacidades de oferta e apostando na baixa de 
custo  decorrente  das  economias  de  escala  e  de  conglomerado.  Elas  também 
diversificaram  suas  atividades,  não  hesitando,  em  certos  casos,  em  especular  com 
valores  mobiliários  e  a  conceber  projetos  de  investimentos  cujo  objetivo  oculto  era 
legitimar  demandas  de empréstimos para pagarem empréstimos  passados,  praticando 
assim um financiamento “Ponzi”20. A relação das dívidas sobre os fundos próprios das 
empresas  atinge  níveis  muito  elevados,  bem  superiores  aos  observados  nos  países 
desenvolvidos. Segundo The Economist, de 29 de novembro de 1997, dentre trinta dos 
mais  importantes  chaebols da  Coréia,  25  apresentavam uma  relação  dívidas/fundos 
próprios superior a três e 10 acima de cinco, contra uma relação normalmente próxima a 
um nos países desenvolvidos21. 

Nossa tese atribui ao super investimento a responsabilidade maior da crise. Os 
comportamentos  imprudentes  das  instituições  financeiras  facilitaram  esse  super 
investimento e acentuaram sua fragilidade. Esta abordagem da crise não é partilhada por 
numerosos economistas (para uma apresentação dos debates veja PARK e SONG, 1998 
e GEOFFRON e PLIHON, 1999). Por exemplo, Radelet e Sachs (1998, 1999) insistem 
no  papel  da  relação,  muito  elevada,  das  dívidas  de  curto  prazo  sobre  as  reservas 
internacionais  para  explicar  a  fragilidade  financeira.  As  medidas  de  liberalização 
adotadas de modo muito rápido têm, por certo, uma responsabilidade  importante, como 
já  vimos.  A  instabilidade  intrínseca  dos  mercados  financeiros  internacionais,  a 
apreciação das moedas ligadas ao dólar, a conjuntura desfavorável do Japão jogaram um 
papel  importante.  Yung  Chul  Park  e  Chi-Young  Song  (1998)  procuram  medir  a 
importância  do  contágio  na  ocorrência  das  crises  testando  uma  relação  em  que  a 
predição de uma crise cambial é decorrente do desequilíbrio dos fundamentos ou de um 
pânico financeiro22. O teste conclui pela impossibilidade de determinar quais dos dois 
são responsáveis, ambos o são. Os mesmos autores procuram, então, testar o papel do 
contágio, uma vez a crise financeira desencadeada, estabelecendo uma relação entre a 
taxa de câmbio da Coréia no tempo t e as da Malásia, Tailândia e Indonésias no tempo 
t-1 e,  enfim,  da Coréia  no tempo  t-1.  A Coréia  parece ter  sido afetada  pelas  crises 
ocorridas na Indonésia e, mais particularmente, na Tailândia. No entanto, esse teste não 
pode mensurar o papel jogado pela queda profunda da bolsa de Hong Kong em 23 de 
outubro de 1997, já que o dólar de Hong Kong não se desvalorizou. Os observadores 
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consideram que a Coréia foi  particularmente sensível a essa queda (SGARD, 1999), 
mais do que com a crise do bath em julho. Não importa o que seja, a relação entre as 
taxas de câmbio,  supondo que seja pertinente,  não explica as causas desse contágio. 
Viria  de  um  pânico  dos  investidores,  havendo  pouca  importância,  ou  nenhuma,  a 
diferença entre os países asiáticos ou o desequilíbrio dos fundamentos? Pode parecer 
lógico que o contágio de um país para outro será tanto mais forte quanto: 1)  os critérios 
macroeconômicos (os “fundamentos”) sejam próximos, 2) as relações comerciais sejam 
estreitas  (CORSETTI et  alli,  1998),  já  que  a  desvalorização  de um país  ameaça  as 
exportações de outro e conduz a se precaver contra essas mudanças nas condições da 
concorrência23, e 3) a integração entre os países, mesmo “silenciosa”, seja importante no 
nível comercial, mas também financeiro. Esses três critérios são analisados por Yung 
Chul Park e Chi-Young Song. 

Os resultados são interessantes. Quatro países: Indonésia, Malásia, Filipinas e 
Tailândia possuem fundamentos próximos. Doze variáveis24 referentes a oito países são 
analisadas  entre  1994  e  1996,  tanto  em  valores  absolutos  ou  relativos,  quanto  em 
relação a seu desvio padrão. Dá-se a cada variável um escore segundo a importância de 
seu desvio padrão em relação à média entre  1 e 9. Quanto melhor  a situação,  mais 
elevado  é  o  escore.  O escore  máximo  para  cada  país  é  108.  Estabeleceu-se  quatro 
grupos de países em 1995 e 1996. Os resultados obtidos segundo esse método mostram 
que,  em 1995,  Cingapura  e  Taiwan  tiveram  bons  “fundamentos”,  contrariamente  a 
Indonésia e Filipinas. A classificação é a mesma em 1996, embora para certos países 
seus escores sejam ligeiramente piores.

Tabela 10
Avaliação comparada dos “fundamentos”

Grupos 1995 1996
Grupo 1 Cingapura

(91)
Taiwan

77
Cingapura

82
Taiwan

78
Grupo 2 Coréia

      67
Malásia

71
Coréia

57
Malásia

62
Grupo 3 Hong Kong

     50
Tailândia

57
Hong Kong

54
Tailândia

50
Grupo 4 Indonésia

      37
Filipinas

35
Indonésia

41
Filipinas

42
Fonte: PARK e SONG, p. 24, 1998.

Embora as diferentes  variáveis  não tenham recebido ponderações específicas, 
essa classificação mostra que os países asiáticos estão distantes de conhecer a mesma 
situação. Não se pode, com base nessa classificação, considerar que a crise tailandesa 
pudesse provocar efeitos de contágio sobre as economias do grupo 1, até mesmo do 
grupo  2.  O  contágio  explica-se  por  outras  razões.  A  integração  financeira  e  a 
necessidade  de saldar  as  diversas  posições  pôde exercer  seu papel.  A mesma  coisa 
ocorreu em relação às relações comerciais estreitas. 

Como já mencionamos, o contágio da crise financeira de um país a outro só é 
possível de maneira duradoura se as condições são favoráveis. Nossa análise insistiu 
sobre uma variável que geralmente é omitida – a diminuição da rentabilidade – estudada 
indiretamente pelos seus efeitos sobre o saldo da balança comercial, até mesmo da taxa 
de endividamento. Os exemplos fornecidos pela difusão da crise mexicana no final de 
1994 confirmam esse ponto de vista. A crise estendeu-se à Argentina, porém não ao 
Brasil. Atualmente, a crise brasileira estende-se à Argentina, porém pouco ao México. 
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O contágio de uma crise de um país a outro depende dos patamares atingidos por certos 
"fundamentos". Ela pode precipitar uma crise latente, mas não pode criá-la. 

Uma vez que a crise se desenvolve, a flexibilidade do trabalho aumenta com a 
projeção da crise financeira sobre o nível de produção. Produto da crise, o aumento da 
flexibilidade  do  trabalho  (demissões,  diminuição  dos  salários,  precarização, 
intensificação através de outras formas de dominação do trabalho) é então procurada 
como condição de superação da própria crise. (LEE e  RHEE, 1999). As recuperações 
das cotações da bolsa, como um retorno das cinzas, são pagas pela queda dos salários. A 
reorganização das empresas enfraquecidas por essa crise, se traduz pela introdução de 
modos de gestão da força de trabalho mais flexíveis. Trabalho precário, intensidade do 
trabalho, desemprego, desenvolvem-se com a adoção de organizações de trabalho que 
visam reduzir os tempos mortos e melhor valorizar os equipamentos instalados. Se o 
aumento da finança não teve efeitos sobre a forma de organização do trabalho na Ásia 
do  Norte  e  do  Sul  durante  a  fase  longa  de  crescimento25,  a  crise  financeira  age 
fortemente sobre as formas de gestão do trabalho.

B. Em direção a uma economia cassino na América Latina. 
1. Um regime de acumulação específico à dominância financeira.
A financeirização das empresas, na época da “década perdida” dos anos oitenta, 

pesou muito sobre os rendimentos do trabalho (SALAMA e VALIER, 1994). Modos de 
dominação arcaicos sobre o trabalho ressurgiram: a jornada de trabalho prolongada dos 
trabalhadores  como  forma  de  atenuar  os  efeitos  da  diminuição  drástica  das  rendas 
restitui a atualidade para a mais-valia absoluta “à antiga” (SALAMA, 1996). Com o fim 
da crise, nos anos noventa, a situação altera-se. A finança não exerce mais exatamente o 
mesmo  papel  e  seus  efeitos  sobre  o  trabalho  são  diferentes.  A abertura  rápida  das 
fronteiras leva a uma destruição-reestruturação do aparelho produtivo, a destruição em 
parte predominando sobre a reestruturação, contrariamente às predições dos paladinos 
da liberalização rápida e da retirada do Estado da economia. O intenso aumento das 
exportações  e,  por vezes,  a  transformação de seu conteúdo não são suficientes  para 
compensar o aumento das importações. A reestruturação do aparelho industrial não é 
suficientemente  rápida  e  importante  para  que  as  empresas  modernizadas  possam 
exportar  maciçamente  e  transformar  positivamente  e  de  modo  durável  o  saldo  da 
balança comercial, pois os investimentos não aumentam o bastante em relação ao PIB. 
As bolsas conhecem um aumento considerável, não somente porque os capitais fluem 
do exterior por conta das privatizações, mas também porque as empresas arbitram em 
favor de localizações lucrativas. A fraqueza relativa de suas taxas de investimento pesa, 
então,  sobre  a  gestão  do  trabalho.  Formas  originais  de  dominação  do  trabalho  são 
procuradas a fim de compensar as perdas em razão do baixo investimento.  É o que 
iremos demonstrar.

A saída das crises hiperinflacionárias foi bem sucedida porque a taxa de câmbio 
tornou-se crível. A estabilidade relativa das taxas nominais de câmbio e o fim rápido da 
inflação traduziram-se por uma forte apreciação da moeda nacional em termos reais. 
Desde  então  estamos  frente  ao  seguinte  paradoxo:  por  um  lado,  a  liberalização 
financeira impõe uma relação mais ou menos estável da moeda vis-à-vis ao dólar e a 
entrada maciça de capitais tende a apreciar a taxa de câmbio real, já bem valorizada pela 
redução da inflação; por outro lado, a apreciação da taxa de câmbio real em relação ao 
dólar  freia  o  aumento  das  exportações  e  estimula  as  importações,  quanto  mais  o 
comércio for diversificado geograficamente (Brasil, Argentina) e o dólar se valoriza em 
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relação às outras divisas-chave. Em tais condições, a brecha comercial está condenada a 
se desenvolver e com ela o déficit em conta corrente, quanto mais o aparelho produtivo, 
tornado obsoleto por anos de baixo investimento e de hiperinflação, for abruptamente 
submetido à restrição externa sem uma política industrial que a acompanhe. O déficit 
em conta corrente cresce fortemente, não somente porque o saldo da balança comercial 
torna-se profundamente negativo, mas também porque aumentam significativamente as 
despesas  com turismo,  com envio  dos  lucros  e  dividendos  das  multinacionais,  com 
pagamento de royalties, cuja progressão acompanha a internacionalização crescente do 
capital (CEPAL, 1998), e as despesas ligadas ao serviço da dívida externa. O déficit da 
balança de transações correntes exprime apenas parte da necessidade de financiamento, 
pois a este convém acrescentar a amortização da dívida.

Por  um  lado,  a  manutenção  ou  mesmo  alta  das  taxas  de  juros,  condição 
necessária mas não suficiente para atrair os capitais, torna os bancos mais vulneráveis 
ao  diminuir  o  valor  de  seus  ativos,  levando-os  a  conceder  créditos  duvidosos, 
aumentando o risco de insolvência dos devedores. (MISHKIN, 1995,  GOLDSTEIN e 
WEATHERSTONE,  1997);  por  outro  lado,  aumenta  consideravelmente  o  custo  dos 
empréstimos e incentiva a revisão, para baixo, dos projetos de investimento por duas 
razões, uma ligada ao custo, a outra ligada à possibilidade de arbitragem a favor da 
compra dos títulos do tesouro, mais rentáveis que o investimento.

A vulnerabilidade dos bancos, já fragilizados pela liberalização muito rápida dos 
mercados financeiros e pelo aumento dos empréstimos duvidosos, aumenta quando os 
depósitos  não  seguem  o  mesmo  ritmo  de  crescimento  da  taxa  de  juros,  e  sua 
capitalização torna-se imperativa quando surge a crise (GAVIN e HAUSSMAN, 1995). 
O custo para recapitalizar os bancos e socializar suas perdas, menores na Ásia, atinge 
proporções importantes no México após as grandes desvalorizações de 1994 e 1995 
(GIRON e CORREA, 1997). Segundo avaliação do BID, isso correspondeu a 15% do 
PIB no caso mexicano, com conseqüente aumento considerável da dívida interna.

A superação dos déficits em conta corrente implica entrada de capitais cada vez 
maiores26.  O  funcionamento  da  economia  orienta-se  em  direção  ao  que  Keynes 
denominava uma “economia cassino”. As taxas de juros elevadas aumentam o déficit 
orçamentário (aumento do peso do serviço da dívida interna, recessão e diminuição da 
progressão das receitas) e freiam os investimentos A partir de certos níveis – difíceis de 
definir, mas que se pode estimar pela experiência entre 6% e 8% do PIB – o tamanho 
dos déficits (orçamentário e em conta corrente) provoca uma queda da credibilidade na 
política econômica dos governos, saídas maciças de capitais, queda drástica das bolsas 
nacionais e, na maior parte dos casos, queda da moeda em relação ao dólar, seguindo-se 
uma recessão como resultado desse conjunto de fatores27. Uma metáfora permite ilustrar 
a lógica da economia cassino: as velocidades são subtraídas quando dois trens vão, na 
mesma direção, a velocidades diferentes; elas são somadas quando esses trens vão em 
sentido contrário. Enquanto o funcionamento da economia cassino não provoca temores 
de insolvência, os déficits são camuflados pelas entradas de capitais. Déficits e entradas 
de capitais seguem na mesma direção, os segundos mais rápidos que os primeiros, e o 
crescimento das reservas é o resultado da diferença entre suas taxas de crescimento. 
Quando os déficits continuam a aumentar, mas cessam as entradas de capitais e estes 
passam a deixar o país, déficits e saídas de capitais são somados, sem acharem meios de 
financiamento internacional, como se pôde observar no Brasil: em março de 1997, as 
reservas  elevavam-se  a  74  milhões  de  dólares  e,  em janeiro  de  1998,  caíram a  29 
milhões. Esse refluxo explica tanto a seriedade da nova situação, como o tamanho da 
necessidade de capitais.
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A persistência dessas políticas pode parecer suicida. Ela explica-se por diversos 
fatores.  O  primeiro  diz  respeito  ao  sucesso  dessas  políticas  na  luta  contra  a 
hiperinflação  e  na  retomada  da  atividade  econômica.  Em  alguns  casos  (Brasil  e 
México), as fases de crescimento permitiram uma pequena elevação dos rendimentos 
do  trabalho,  modesta  para  os  empregos  formais,  mais  altas  para  os  empregados 
informais  não  assalariados  (Salama,  1996,  1998);  em outros  casos  (Argentina),  os 
salários reais tiveram certa redução, os dos trabalhadores não qualificados mais do que 
dos trabalhadores qualificados (BID,1998), mas provavelmente baixaram menos do que 
se  a  inflação  tivesse  prosseguido.  Essa  evolução  dos  rendimentos  do  trabalho  e  a 
ameaça menos premente de vê-los diminuir em razão de uma retomada da hiperinflação 
constituem a base da legitimidade elevada dos governos. A redução, por vezes drásticas 
(Argentina) dos níveis de emprego, a redução do nível de vida dos trabalhadores e das 
aposentadorias  enfraquecem essa  legitimidade.  No entanto,  paradoxalmente,  a  crise 
financeira  pode  restabelecer  uma  nova  legitimidade  aos  governos  (Brasil)  que 
mostraram, no passado, capacidade para lutar contra a inflação, embora eles tenham 
responsabilidade por essa situação de crise.  A segunda razão da persistência  dessas 
políticas  decorre  do peso adquirido  por  aqueles  que se  beneficiaram da política  de 
privatização  adotada  e  dos  ganhos produzidos  pela  financeirização  da  economia.  A 
terceira razão que explica a inércia decorre provavelmente do fato de que o sucesso de 
uma política parece condenar ao fracasso qualquer outra política na medida em que 
essa  seria  identificada  com  o  retorno  ao  passado  e,  portanto,  com  as  crises  de 
hiperinflação. Assim, o reino do “pensamento único” nutre-se paradoxalmente de seus 
próprios fracassos e da grande dificuldade em conceber políticas econômicas diferentes 
e outras formas de desenvolvimento do capital. Finalmente, seria um erro negligenciar 
a  influência  das  instituições  internacionais  na  definição  de  políticas  liberais, 
compreendidas  como as únicas compatíveis  com a modernização dessas economias. 
Por  essas  razões  é  difícil  prognosticar  a  superação  dessas  políticas  sem  que  se 
desenvolva uma crise social e política.

 

A lógica financeira introduzida pelo funcionamento de uma economia cassino 
tende  a  impor  uma  grande  instabilidade  e,  portanto,  flutuações  importantes  na 
economia. Trata-se de um verdadeiro círculo vicioso. Seria necessário, para diminuir o 
peso dessas restrições,  mudar o regime de acumulação e romper desse modo com a 
liberalização  excessiva  dos  mercados.  Não  fazê-lo  significa  condenar-se  a  uma 
repetição  das  conseqüências28,  como  demonstram  os  exemplos  do  México  e  da 
Argentina29. Mas não fazê-lo significa também evitar as conseqüências políticas, de alto 
custo social, que uma outra política econômica poderia provavelmente provocar. Isso 
explica por que os governos são levados a praticar a “política do avestruz”, procurando 
se  legitimar  ao  invocar  a  leis  econômicas  inexoráveis,  concebidas  pelo  prisma  do 
“pensamento  único”.  Isso  também  explica  por  que  uma  crise  econômica  não  é 
suficiente, e que seja necessário passar por crises políticas, para que outros caminhos, 
críveis, sejam imaginados e postos em prática.

As conseqüências sobre o trabalho.

O dinheiro parece produzir naturalmente dinheiro e as relações entre o mercado 
financeiro  e  o  mercado de trabalho aparecem como relações  interdependentes.  Mais 
precisamente, os dois mercados apresentam-se separados e dependentes: o que se passa 
em um mercado  pode  ter  conseqüências  no outro.  Uma diminuição  do desemprego 
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pode, por exemplo, ser mal percebida pela Bolsa na medida em que possa significar 
uma retomada da inflação, provocando uma alta das taxas de juros. 

Com o crescimento dos mercados financeiros, a origem dos ganhos financeiros 
torna-se fluida e misteriosa. O dinheiro parece produzir dinheiro e o mercado financeiro 
capaz de criar o valor dele mesmo. O capital financeiro, como o são a terra, o trabalho e 
o capital físico, no paradigma neoclássico, torna-se um “fator de produção” remunerado 
por  aquilo  que  produz  Os  mercados  de  trabalho  e  financeiro  parecem,  entretanto, 
coexistir de maneira conflituosa: o que é bom para um parece ruim para o outro, e vice 
versa. Na verdade, as relações entre eles é mais complexa. A finança é paga pela mais-
valia,  mas  ela  pode  permitir  a  produção  de  mais  mais-valia.  Quando  ela  ajuda  à 
produção de mais-valia, seja porque permite a aquisição de capital suficiente para o 
investimento, seja porque diminui o risco de operações de cobertura, ela é “virtuosa”, 
pois ela contribui mais do que custa. Se devemos fazer uma comparação, ela de ser 
feita  com  os  trabalhadores  do  comércio.  Improdutivos  segundo  Marx,  eles  são 
indiretamente  produtivos  porque  permitem  a  realização  das  mercadorias  e  podem 
acelerar  a  rotação  do  capital.  Quando a  finança  leva  à  arbitragem desfavorável  ao 
investimento, porque os lucros esperados são superiores aos esperados na produção, ela 
pesa sobre as condições de trabalho. O “milagre dos pequenos pães” é uma ilusão; o 
dinheiro não produz dinheiro sozinho. Se parece que não é pelo trabalho e se parece 
produzido no setor financeiro, é porque o dinheiro vem do trabalho por múltiplas vias e 
através de mecanismos dificilmente perceptíveis. 

Nossa hipótese de trabalho é que o aumento de um (o financeiro) pode ser mais 
ou menos favorável ao aumento do outro (o trabalho),  mas que uma relação inversa 
pode igualmente se desenvolver e que ela tende a dominar atualmente, e que as relações 
entre a finança e o trabalho vão além de simples relações de interdependência e, nesse 
sentido,  possuem  um  caráter  orgânico. Essas  relações,  difíceis  de  apreender  em 
períodos de crescimento,  são mais visíveis em períodos de crise e manifestam-se de 
formas diferentes. Que a crise financeira tenha por origem uma valorização insuficiente 
do capital comprometido – como pode-se observar em alguns países asiáticos – ou que 
ela  seja  diretamente  financeira,  conseqüência  de  uma  desconfiança  dos  mercados 
financeiros  internacionais  provocado, por exemplo,  por um desequilíbrio  profundo e 
crescente da balança de transações correntes – como pode-se observar na maioria das 
economias latino-americanas –, o resultado é sempre uma reestruturação industrial  e 
bancária, e um aumento da flexibilidade do trabalho sob uma forma ou outra, numérica 
inicialmente, funcional em seguida30.

Parece claro que as relações entre a finança e o trabalho são diferentes na Ásia e 
na  América  Latina,  pelo  menos  nas  fases  de  crescimento.  Na  América  Latina,  o 
aumento impetuoso das bolsas e sua volatilidade importante constituíram um atrativo 
conseqüente para as empresas industriais. Longe de aumentar de modo importante seus 
investimentos  no  setor  produtivo,  elas  mantiveram,  relativamente,  o  comportamento 
rentista  que haviam desenvolvido durante  a “década perdida”.  A arbitragem entre  a 
finança e o investimento conduz a uma financeirização das empresas relativamente alta. 
É a arbitragem entre o investimento e a finança que pesa sobre os modos de gestão da 
força de trabalho em um contexto de abertura e de liberalização elevada e rápida do 
conjunto dos mercados. Dito de outro modo, a flexibilidade numérica e funcional mais  
acentuada;  a  estabilização,  até  mesmo  regressão  de  salários  reais  através  da 
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contratação  em  condições  mais  precárias  do  que  no  passado;  e  o  aumento  do  
desemprego facilitado pela desregulamentação do mercado de trabalho, não podem ser  
compreendidos  sem  que  seja  considerado,  em  primeiro  lugar,  o  comportamento  
restritivo das empresas em um contexto de liberalização da economia e de aumento da 
finança (SALAMA, 1998). Capitalização bursátil em franco crescimento e distribuição 
funcional  da renda mais  concentrada  são produtos de um mesmo processo:  um não 
podendo ser compreendido sem o outro.

 

2.  O  retorno  das  grande  flutuações,  uma  comparação  das  crises  na 
Argentina, Brasil e México.

A globalização financeira e a liberalização dos mercados facilitam a propagação 
da crise. Vimos qual poderia ser o papel do contágio financeiro na eclosão de uma crise, 
porém ressaltamos  que,  em geral,  precipitava  uma  crise  latente,  em suspensão.  No 
entanto,  é  necessário  reconhecer  que a  difusão da crise  pôde servir  de pretexto  aos 
governos para deslocar a responsabilidade da crise para os países onde ela apareceu em 
primeiro lugar. Foi isso o que aconteceu no Brasil. Submetido a uma forte especulação 
em fins de 1997, o governo brasileiro só a quis considerar como conseqüência da crise 
asiática.  Desse  modo,  a  política  definida  para  frear  a  especulação  esteve  longe  de 
corresponder  aos  riscos  em questão:  aumento  desmesurado das taxas  de juros reais, 
aproximando-se de 50% anuais com a convicção de que pudessem abaixar uma vez que 
terminasse  a  fuga  de  capitais  e  estivesse  assegurado  seu  retorno;  economias  no 
orçamento e manutenção da taxa de câmbio real. Por um lado, a alta das taxas de juros 
devia, ao mesmo tempo, provocar um crescimento considerável do serviço da dívida 
interna  -  a  taxas  flutuantes  e  composta  de  títulos  de  curto  prazo  freqüentemente 
indexados ao dólar -, acima das economias orçamentárias planejadas (que além disso 
eram  quase  impossíveis  de  se  concretizarem),  e  precipitar  a  recessão  econômica, 
aumentando ainda mais o déficit orçamentário. Esse devia atingir rapidamente 7% a 8% 
do  PIB  e  provocar  nova  desconfiança  dos  especuladores  com  relação  ao  risco  de 
desvalorização ou não pagamento por parte das autoridades. Por outro lado, o afluxo 
considerável  de capitais  devia  provocar  uma euforia  por parte  do governo,  certo  da 
correção de sua política,  conduzindo-o a subestimar  o aspecto estrutural  da crise.  A 
idéia de que a entrada maciça de capitais, com uma parte importante constituindo-se de 
investimentos  diretos,  permitiria  cobrir  os  déficits  atuais  e  impulsionar  novas 
exportações  no  futuro  impunha-se  quanto  mais  parecia  corresponder  a  uma 
interpretação (simplista) do ciclo do balanço de pagamentos: os déficits preparando os 
excedentes de amanhã. A crise que eclode em setembro de 1998, às vésperas da eleição, 
também foi atribuída a causas externas. Dessa vez foi a moratória russa a responsável e 
uma política mais ou menos idêntica foi definida com o aval das instituições financeiras 
internacionais, que deveriam ajudar financeiramente a superação dessa crise definida 
pelo governo e pelo FMI como “injusta” (… ?). A cegueira atingiria seu ápice quando, 
uma vez reeleito, o Presidente decidiu prosseguir sua política econômica enquanto todos 
os indicadores assinalavam a iminência de uma nova crise financeira. Essa eclodiu com 
força.

Esse regime de acumulação de dominância financeira torna-se progressivamente 
uma armadilha, do qual é cada vez mais difícil sair sem crise. Duas conclusões podem 
ser tiradas. A primeira diz respeito à natureza da crise quando ela ocorre.  Ela não é  
necessariamente  uma  crise  de  superprodução,  produto  de  uma  acumulação  muito 
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grande do capital e de uma rentabilidade insuficiente. Ela é sobretudo, salvo alguma 
exceção, resultado da lógica financeira desse regime de acumulação. Isso explica por 
que  a  crise  durou pouco  tempo  e  que  pudesse  haver  o  retorno  de  um crescimento 
elevado. Se o limite financeiro ao crescimento é superado, por uma desvalorização e/ou 
ajuda maciça dos bancos e instituições internacionais e dos governos estrangeiros, então 
após uma recessão profunda, porém de curta duração, o crescimento pode ser retomado, 
como pôde-se observar a partir de 1996 no México e na Argentina. A rápida melhoria 
da balança comercial e a entrada maciça de capitais autorizam a superação da crise e o 
retorno ao crescimento por um certo tempo, sem que o regime de acumulação tivesse 
que ser modificado. Para retomar a metáfora utilizada sobre a direção dos trens, volta-se 
a um sistema de “subtração”, até que a restrição externa imponha novamente a “adição” 
e  que  a  crise  retorne  com  brutalidade.  A  lógica  financeira  desses  regimes  de  
acumulação altamente abertos ao exterior, sem estarem preparados para tal, imprime  
ao crescimento um perfil de “montanha russa”. 

A dependência muito alta em relação aos mercados financeiros internacionais 
contém outros aspectos complementares, cujos efeitos sobre o investimento, a alteração 
dos ativos em favor dos ativos financeiros e a fragilização dos bancos, são importantes. 
O temor  de  entradas  insuficientes  de  capitais  leva  à  manutenção  de  taxas  de  juros 
elevadas. De modo geral, o nível das taxas de juros, fora das fases de especulação sobre 
a moeda nacional, depende do regime de câmbio. Em um sistema de  currency board 
(Argentina), as taxas de juros podem não ser muito elevadas (elas o serão mais para os 
produtos transacionados em moeda local do que para aqueles em dólar); em um sistema 
com  taxas  de  câmbio  flutuante  sem  banda  definida  e  com  uma  intervenção  não 
sistemática do Banco Central (sistema chamado de “não sujo”, México), as taxas de 
juros serão superiores, porém menores do que em um sistema de câmbio fixo, sobretudo 
se esse último inclui, como no Brasil até início de 1998, desvalorizações programadas. 
Em geral, a política de taxas de juros altas é, como já vimos, um freio ao investimento e 
pesa muito sobre o serviço da dívida interna dos Estados, aprofunda rapidamente os 
déficits  orçamentários  destes  e  é  fonte  de  ceticismo  crescente  quanto  à  política 
econômica do governo.

No total, esse tipo de crescimento repousa sobre o “fio da navalha”. A duração 
desse crescimento é problemática. Quando a crise advém, o temor de ver os capitais 
saírem leva a aumentar as taxas de juros a um nível tal que ela torna-se um obstáculo 
quase  impossível  de  ultrapassar  para  os  projetos  de  investimentos  que  necessitam 
crédito  e torna muito  difícil  o pagamento  dos créditos  anteriores,  o que fragiliza  os 
bancos, mas também o governo altamente endividado. Sendo essa medida considerada 
insuficiente  para  restabelecer  a  confiança  dos  mercados,  segue-se  uma  política  de 
austeridade, como observou-se no Brasil com a sucessão de planos que tiveram o aval 
do FMI ao final de 1997 e início de 1998. Novas fontes de receita são previstas, assim 
como cortes nas despesas públicas (outras que não sejam o serviço da dívida interna) e a 
legitimidade do governo pode ser enfraquecida por tais medidas. As despesas públicas 
são reduzidas quanto mais aumentam exponencialmente aquelas relativas ao serviço da 
dívida interna e externa, a medida que as taxas de juros aumentam e que se necessita um 
excedente  orçamentário  –  descontado o serviço da dívida  – de modo que,  uma vez 
assegurado o serviço da dívida, o déficit não seja muito alto. Dado que é difícil criar 
novos impostos, que a redução significativa das despesas é também difícil em razão de 
seu caráter incomprimível31, a aposta na redução da taxa de juros uma vez restabelecia a 
confiança dos mercados internacionais e a entrada de capitais é altamente arriscada32. O 
déficit orçamentário aumenta desmesuradamente, acentuado pelo efeito recessivo sobre 
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o crescimento provocado pela alta das taxas de juros. Paralelamente, o déficit em conta 
corrente tende a aumentar, embora a recessão freie as importações.

Estamos assim na presença de um ciclo particular:  as flutuações  do PIB são 
expressivas, tanto em caso de alta como de baixa. A duração da recessão é curta. Os 
períodos de retomada tendem a diminuir, manifestando assim uma volatilidade muito 
pronunciada das taxas de crescimento. As flutuações são muito importantes. O exemplo 
da  Argentina,  e  do  México  em  menor  escala,  o  demonstram:  em  1994,  forte 
crescimento; em 1995, forte recessão e em 1996, retorno a um forte crescimento, No 
entanto, tal não é o caso do Brasil durante esse período. A crise financeira espasmódica 
- iniciada no Brasil ao final de 1997 em um contexto de início de recessão, superada e 
depois de volta em 1998, atenuada em seguida e reaparecendo com força em janeiro de 
1999 – acentua e acelera a recessão, projeta-se sobre a Argentina, afetada pela queda 
das  cotações  das  matérias  primas  e  pelo  retorno  dos  déficits  na  balança  comercial, 
traduzindo-se em uma recessão importante. No entanto, o contágio de um país a outro 
não afeta, ou pouco afeta, o México, que conhece, contudo, uma lógica análoga em seu 
regime de acumulação. A diminuição da atividade econômica é mais o produto de uma 
política de austeridade posta em prática para compensar os efeitos negativos da queda 
dos preços de petróleo sobre as receitas orçamentárias do que o resultado de uma fuga 
maciça e duradoura dos capitais. Os desequilíbrios na conta corrente não atingiram o 
patamar dos déficits  misteriosos,   a partir  do qual os comportamentos  especulativos 
mudam radicalmente. O nível do desequilíbrio dos “fundamentos” não é suficiente para 
que  o  contágio  se  desenvolva  com  força.  Porém  o  aumento  do  déficit  prepara  a 
fragilidade atual e as especulações do amanhã, ceteris paribus.

Parece que essas flutuações assemelham-se àquelas conhecidas nas economias 
européias no século passado, quando a intervenção do Estado era pequena e o “salário 
indireto”  (seguro  desemprego)  inexistente.  A  retirada  do  Estado  e  a  flexibilidade 
acentuada  da  força  de  trabalho,  com a  possibilidade  de  demitir  sem indenização  – 
somente uma parcela pequena da população economicamente ativa beneficia-se de uma 
proteção  social  significativa  –,  legitimam  esse  tipo  de  comparação.  Mas  dois 
argumentos limitam a pertinência dessa observação. 

O primeiro refere-se à natureza da crise e o segundo à volatilidade das taxas de 
crescimento. É difícil, no caso presente, qualificar essas crises de superprodução, como 
já observamos. Essa caracterização pode ser feita para numerosos países asiáticos nos 
quais a taxa de investimento, tendo atingido níveis extremamente elevados, tornaram-se 
menos eficazes, como vimos. Esse não é o caso das economias latino-americanas. Suas 
taxas de investimento, embora com crescimento pequeno nos anos noventa, situa-se a 
três quintos daquelas das economias asiáticas e não alcançam o nível dos anos setenta. 
Pode-se considerar que essas crise são fundamentalmente o produto direto da lógica 
financeira desses regimes de acumulação. É o temor de saída dos capitais e essa retirada 
em si  que conduz à prática  de políticas  profundamente recessivas.  O paradoxo está, 
então, no seu auge: a retirada do Estado é ainda mais responsável que no passado pela  
instabilidade profunda do nível de atividade.

O segundo argumento refere-se à volatilidade das taxas de crescimento. Trata-se 
mais de uma dedução lógica do que de uma prova estatística, já que esses regimes de 
acumulação foram estabelecidos durante os anos noventa, que estamos em presença da 
segunda crise,  após  a  de  1994,  e  que  é  difícil  estabelecer  relações  estatisticamente 
confiáveis.  A  lógica  financeira  desse  regime  de  acumulação  tende  a  criar  crises 
financeiras  que  se  projetam  no  mundo  real,  produzindo  recessão.  A  superação  da 
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recessão  ocorre  quando  os  ativos  financeiros  ameaçados  acham  uma  garantia 
internacional e quando as condições para o retorno dos capitais  parecem novamente 
satisfeitas. Fenômenos de histerias se manifestam: taxa de desemprego que permanece 
elevada, apesar da retomada do crescimento; taxa de juros alta traduzindo ao mesmo 
tempo  a  persistência  da  desconfiança  e  a  necessidade  de  capitais  externos  (LEE e 
RHEE,  1999).  As  desigualdades  sociais  acentuam-se  e  as  possibilidades  de  um 
dinamismo  do  mercado  interno  alimentar  o  crescimento  são  mais  limitadas  Essa 
limitação  das  fontes  de  crescimento  pode  ser  contrabalançada  pela  perspectivas 
positivas  oferecidas  pela  construção de um mercado comum.  Porém,  no conjunto,  é 
provável que as fases de crescimento sejam limitadas pela ocorrência cada vez mais 
rápida  de obstáculos  financeiros  cada  vez mais  difíceis  de  serem superados  em um 
contexto econômico mundial também cada vez mais instável. 

Enquanto  não  forem  modificadas  as  condições  em  que  está  baseado  esse 
crescimento e, portanto, enquanto forem preservados esse regime de acumulação e o 
tipo de inserção liberal na divisão internacional do trabalho, os riscos sistêmicos serão 
grandes. O contágio de crises asiáticas  e russa para a América Latina é tanto maior 
quanto  mais  a  economia  financeira  internacional  torna-se  frágil,  particularmente 
instável, e as latino-americanas permaneçam com regimes de acumulação permissivos 
ao crescimento da crise. Em outros termos, é errôneo considerar que as crises asiáticas e 
russa perturbam os esforços de estabilização empreendidos há alguns anos e que elas 
sejam “injustas”,  como os  responsáveis  pela  política  econômica  e  os  dirigentes  das 
instituições internacionais gostam de frisar. A crise tem origens internas. Ela é produto 
da  fragilidade  intrínseca  dos  regimes  de  acumulação  estabelecidos,  de  sua  lógica 
financeira. Ela é responsabilidade dos governos. Ela é precipitada,  até agravada pela 
crise internacional. Não são medidas de prudência, necessárias, visando a uma maior 
transparência da ação dos bancos e ao respeito de certas relações que, sozinhas, evitarão 
a alternância dessas fases de crescimento e crise, como gostam de acreditar aqueles que 
vêem apenas a árvore e não a floresta.

Além disso  não  se  pode  reduzir  a  explicação  das  crises  a  uma  só  causa:  a 
dominância financeira dos regimes de acumulação, por duas razões. A primeira é que as 
causas clássicas das crises (valorização insuficiente do capital) não desaparecem e pode-
se considerar que a duração da crise aberta depende em parte do estado da valorização 
do capital. Se as premissas de uma crise de valorização existem e se desenvolvem, a 
eclosão da crise por razões financeiras conduzirá a fases de reestruturação do aparelho 
industrial  mais  longas.  No caso contrário,  se  essas  premissas  estão  ausentes  ou são 
negligenciáveis, pode-se considerar que a crise, embora profunda, será de curta duração, 
como  se  pôde  observar  no  México  e  na  Argentina  em 1995.  A segunda razão  diz 
respeito  às  especificidades  dos  regimes  de  acumulação  e,  portanto,  às  diferentes 
modalidades de inserção das economias latino-americanas na divisão internacional do 
trabalho.  Três  casos  podem  ser  considerados.  O  primeiro  caracteriza-se  por  uma 
primarização da economia (Argentina e Chile); o segundo por um aprofundamento da 
inserção  internacional,  mas  mantendo  da  natureza  dos  produtos  exportados  (Brasil); 
finalmente,  o  terceiro,  por  uma  profunda  modificação  da  natureza  das  exportações 
graças ao aumento da produção das empresas “maquiladoras” (México). Nos três casos 
a  aposta  é  a  mesma:  a  abertura  brutal  da  economia  destrói  segmentos  inteiros  do 
aparelho industrial e as importações aumentam, principalmente aquelas concernentes a 
produtos intermediários e de bens de capital. Uma “dês-substituição das importações” 
tem lugar com a ruptura e desverticalização do tecido industrial. Mas a abertura deveria 
favorecer  uma reestruturação  desse  aparelho  industrial.  O  catching  up das  técnicas, 
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graças  à  importação  maciça  de bens  de equipamento  modernos,  e  o  capital  saving, 
provocado pela apreciação da moeda, acarretam altas importantes da produtividade do 
trabalho e da eficácia do capital. Essa transformação deveria, quando terminada, levar a 
uma  aceleração  do  crescimento  das  exportações,  tanto  maior  quanto  as  firmas 
multinacionais  aumentam  sua  presença  e  são  mais  exportadoras,  se  comparadas  às 
empresas nacionais de mesmo porte. 

A aposta feita pelos governos reside na avaliação do prazo entre a acentuação do 
déficit  comercial  (destruição) e sua diminuição (reestruturação).  É evidente  que essa 
aposta não é a mesma nos três casos. No primeiro, o aumento das exportações repousa 
muito no aumento das exportações de produtos primários, que são mais elaborados que 
nas economias menos desenvolvidas, o são menos do que nos EUA e na França. O valor 
das exportações torna-se fortemente dependente da cotação das matérias primas.Uma 
parte da recessão na Argentina e no Chile explica-se pela diminuição do valor das suas 
exportações decorrente da deterioração dos termos de troca há dois anos. No segundo 
caso, as firmas multinacionais tendem hoje a se orientar em direção ao setor de serviços, 
menos  exportador  do  que  o  setor  manufatureiro.  Além  disso,  não  somente  as 
importações dessas empresas são maiores do que as das empresas nacionais, como elas 
exportam,  em percentagem de  suas  vendas,  ainda  relativamente  pouco e  elas  são a 
origem das transferências de divisas cada vez maiores a título de  royalties, patentes e 
dividendos. Portanto,  a aposta está longe de ser ganha.  Finalmente,  no terceiro caso 
(México),  as  firmas  multinacionais  são  exportadoras,  fortemente  importadoras  e  a 
aposta  reside,  inicialmente,  na  capacidade  de  desenvolver  o  tecido  industrial  de  tal 
modo  que  se  desenvolvam  os  distritos  industriais  para  aumentar  a  parte  do  valor 
adicionado produzido localmente;  em seguida,  a aposta  baseia-se na manutenção da 
competitividade ameaçada por países de baixos salários (Ásia e América Central). Essa 
manutenção passa pela capacidade em atrair empresas de alta tecnologia, favorecendo o 
processo de relocalização. Esse processo está em curso, mas a diferença comercial está 
longe  de  ser  reabsorvida;  sua  evolução  não  se  inverte  duradouramente  com  as 
desvalorizações e a solução macroeconômica depende da capacidade de atrair sempre 
mais capitais do exterior. A corrida desencadeada pela liberalização brutal da economia 
entre,  de  um  lado,  os  efeitos  positivos  esperados  pela  reestruturação  do  aparelho 
econômico  e,  de  outro,  os  efeitos  negativos  produzidos  pela  destruição  parcial  do 
aparelho produtivo, está longe de ser ganha pelos defensores do liberalismo. Os efeitos 
negativos  prevalecem  de  modo  durável  sobre  os  efeitos  positivos  e  a  chegada  a 
determinados  patamares,  tanto  do  déficit  em  conta  corrente  quanto  do  orçamento, 
descredibilizam essa política junto aos mercados financeiros internacionais e provocam 
crises financeiras, cujos efeitos recessivos sobre a produção são de grande amplitude e 
duração, mais ou menos importantes segundo os diferentes modos de inserção dessas 
economias à economia mundial e o estado da valorização de seu capital.

(Tradução de Luiz Jorge V. P. Mendonça)
Abstract
This paper develops the argument that the relationship between productive sector and 
financial one is more complex than considered by the main stream. Instead of seeing the 
crisis only as a financial problem, we show the effects of financial globalization upon 
work market. Capital movement and stock market development are linked with work 
flexibility, evolution of real wage and productivity. It is also emphasized the diferences 
between  financial  crisis  in  Latin  America  and  the  South-East  Asia  according  their 
particularities.
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1 Diz-se que há financeirização quando o diferencial de rentabilidade entre o setor produtivo e o setor financeiro, em 
favor  desse  último,  leva  as  empresas  a  frearem  os  investimentos  em  sua  atividade  principal  em  benefício  dos 
investimentos financeiros. Lembremos que o grau de financeirização de uma nação ou de uma empresa mede-se pela 
relação  onde  os  ativos  financeiros,  é  o  numerador,  e  a  soma  dos  ativos,  financeiros  e  reais,  é  o  denominador. 
(SALAMA, 1990,1994; AGLIETTA, 1995).
2 É insuficiente dizer que ocorreu uma ruptura nas economias latino americanas entre as décadas de oitenta e noventa. A 
partir de 1982, a ruptura caracteriza-se por um distanciamento dos países latino-americanos dos mercados financeiros 
internacionais. É com seus próprios recursos que esses países asseguram, parcialmente, o serviço de sua dívida. Desde o 
fim dos anos oitenta, para alguns, ou do início dos anos noventa, para outros, o fluxo de capitais inverte-se claramente e 
os países latino americanos recebem maciçamente capitais do exterior. 
3 Os capitais,  então,  deixam as economias emergentes.  No entanto,  é interessante observar  que,  após ter sofrido o 
“contágio asiático”, as economias latino-americanas beneficiaram-se, durante alguns meses (até a explosão da crise 
russa no segundo semestre de 1998), de uma entrada maciça de capitais à procura de aplicações vantajosas. 
4 O México oferece o exemplo de um caso de internacionalização especialmente de rapina de sua praça financeira. A 
capitalização da bolsa, sob controle estrangeiro, passa de 3% do total, em 1989, para 10% em 1990; aumenta fortemente 
em seguida e estabiliza-se em torno de 27-28% ao final de 1994. (GRIFFITH-JONES, 1996).
5 Considera-se que aproximadamente 70% dos empréstimos na Coréia e na Tailândia são para menos de um ano. 
Desses, grande parte tem prazo de menos de uma semana. A importância relativa do endividamento de curto prazo 
expressa um financiamento do tipo roll over, que se aproxima consideravelmente das situações teorizadas por Minsky 
sobre o financiamento Ponzi. A relação entre as dívidas de curto prazo e as reservas era, às vésperas da crise, de 2,1 na 
Coréia. Essa situação lembra àquela passada pelo México em 1994, com a emissão dos tesobonos, títulos indexados ao 
dólar e a curto prazo. A única diferença, e ela é importante, é que no México tratava-se de um endividamento público, 
enquanto que, na Coréia, são as empresas que estão devedoras.  Voltaremos a essa questão quando apresentarmos a 
estrutura de endividamento externo.
6 A  participação  da  Ásia,  no  conjunto  dos  fundos  de  renda  fixa  emitidos  pelas  economias  em desenvolvimento, 
incluindo a Europa Central, situa-se em torno de 4% nos anos 1995 e 1996, diminuindo, em seguida,  para 3%. A 
participação da América Latina está em torno de 60%, nos mesmos períodos. A situação é fundamentalmente diferente 
para o mercado de ações, já que a parcela da Ásia é de mais ou menos 43% e a da América Latina 30%. (SOBEET, n°3, 
Julho 1997, p. 14). 
7 Esse não é o caso da capitalização das obrigações, onde, embora tenha havido uma progressão importante tanto na 
América Latina quanto na Ásia, a capitalização está longe daquela dos Estados-Unidos, do Japão ou da Alemanha.
8 Medida pelo desvio padrão das variações mensais do período compreendido entre janeiro de 1993 a novembro de 1994 
e, depois, entre janeiro de 1995 a novembro de 1996. O mês de dezembro de 1994 não foi considerado para não incluir 
a crise mexicana e o “efeito tequila” sobre as outras bolsas.
9 Na verdade, é assim que demonstra Rodrik (1995); o modelo asiático é um pouco mais complexo. A retomada do 
crescimento não foi puxada pelas exportações (sua participação no PIB era muito pequena),  mas pela alta taxa de 
acumulação.  Disso se deduz a importância do papel do Estado, responsável em grande parte por esse  big push, mas 
também a  responsabilidade  das  importações  maciças  de  bens  de  capital  que  incorporam  progresso  técnico  nesse 
crescimento.
10 Excluímos do nosso campo de estudo a China e a Índia e quando nos referimos à Ásia do Norte e do Sul, trata-se, 
sobretudo, dos “tigres”, antigos e novos.
11 Esse movimento é complexo: por um lado, os empregos informais são ameaçados em diversos segmentos da indústria 
pela abertura crescente,  em razão de sua baixa produtividade relativa e devido ao custo unitário do trabalho muito 
elevado, apesar dos baixos salários; por outro, as atividades de sobrevivência tendem a se multiplicar, especialmente 
nos  serviços,  e  o  informal  tende  a  se  informalizar  ainda  mais,  segundo  o  Seminário  de  Cartagena  do  Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (1998). A taxa de informalidade passa, na América Latina de 51,6% em média, em 
1990, para 57,4%, em 1996 (p. 10). Além disso, observa-se uma diminuição na criação de empregos [com redução dos 
empregos públicos, cuja participação no total dos empregos passa de 15,3%, em 1990, para 13,2%, em 1995. Mas, 
ocorre  um aumento dos empregos  nos setores  não expostos à  concorrência  internacional,  como a construção  e os 
serviços, cujas percentagens passam de 58,4%, em 1990, para 63%, em 1995. (Op. cit, p. 10-11)].
12 Nós privilegiamos, aqui, a análise em termos de produtividade do trabalho, mais do que aquela da produtividade total 
dos fatores. No entanto, sabe-se que inúmeros economistas, após os trabalhos de Young, retomados e desenvolvidos por 
Krugman, consideram que o crescimento dos países asiáticos deveria rapidamente encontrar seu limite. Isso porque 
baseia-se sobretudo na utilização do trabalho e do capital e bem pouco sobre o progresso técnico. A demonstração é 
dada pela fragilidade da produtividade total dos fatores e pela consideração de que a crise atual seria a manifestação de 
uma incapacidade para passar de um crescimento extensivo para um crescimento intensivo. Nós não compartilhamos 
este ponto de vista, mas não é  nosso objetivo discuti-lo aqui. No entanto, é necessário relembrar que esta conclusão é o 
resultado direto da utilização de uma função de produção “bem comportada” (SINGH, 1995). 
13 Lembremos que a cotação do yen aumentou de 80 para 147 yens por dólar, em 1997.
14 No entanto, ele aumenta mais do que as estatísticas mostram. As importações são principalmente de bens de capital e 
de produtos intermediários. A apreciação relativamente forte das moedas nacionais, que se segue ao fim do período de 
alta  inflação,  reduz  o  valor  relativo  dos  bens  de  produção  em relação  aos  bens  de  consumo.  Há,  portanto,  uma 



subapreciação do valor dos investimentos. Em geral, essa valorização é avaliada, aproximadamente, em dois pontos 
percentuais do PIB. Essa baixa relativa do valor dos bens de produção exerce o mesmo papel que um progresso técnico 
capital  saving no  sentido  de  Mrs.  Robinson  (1956):  ela  aumenta  a  eficiência  do  capital.  Finalmente,  poder-se-ia 
adicionar que as importações de bens de capital incorporam tecnologias novas, de tal modo que, para retomarmos uma 
expressão de Kaldor, a forma do investimento altera-se. Esses novos bens de investimento tendem a modificar bastante 
os  aparelhos  produtivos  (tornados  obsoletos  pela  crise  de  endividamento  e  pela  insuficiência  que  se  segue  nos 
investimentos e nas importações) e aumentam a eficiência do capital e a produtividade do trabalho, suscitando modos 
diferentes de organização do trabalho e uma relação entre trabalho qualificado e não qualificado em favor do primeiro 
(FEENSTRA,  e  HANSON,  1997).  A  abertura,  sobre  esse  ponto  preciso,  permite  que  as  indústrias  nacionais  se 
beneficiem de economias externas de escala internacional e obtenham rendimentos crescentes.
15 Ver,  por  exemplo,  o  conjunto  das  pesquisas  apresentadas  na  revista  Tiers  Monde,  no  número  coordenado  por 
HIRATA, LAUTIER, SALAMA (1998) e/ou o número do World Development editado por HUMPHREY, 1995.
16 O que não quer dizer que a renda dos trabalhadores muito qualificados, do setor privado, não aumentem.
17 O que não quer dizer que a renda dos trabalhadores muito qualificados, do setor privado, não aumentem.
18 Esta abordagem sobre a crise de valorização latente, confirmada pela evolução menos favorável das exportações, 
difere da realizada por Krugman, pois não se baseia no mesmo tipo de demonstração (os cálculos de produtividade total 
dos fatores implícitos na função de produção testada) e não considera que a crise de valorização seja o produto da 
incapacidade,  à  semelhança  dos  países  do  Leste,  em passar  de  uma  acumulação  extensiva  para  uma  acumulação 
intensiva, incorporando o progresso técnico. 
19 A recessão profunda provocada por esta crise  durou pouco tempo (um ano) e suas conseqüências sociais foram 
importantes, mas o México pôde se restabelecer, depois de uma desvalorização maciça, através do aumento importante 
de suas importações para os Estados Unidos, em pleno crescimento (WEINTRAUB, 1997), e do aumento do peso de 
seu endividamento, mantendo o mesmo regime de acumulação. Pode-se pensar que esse não seria o caso para a maior 
parte  das  economias  asiáticas,  e  que  o  retorno  ao  crescimento  passará  por  uma reestruturação  importante  de  seu 
aparelho produtivo e por outra relação da esfera financeira com a produtiva. 
20 Esse desvio dos financiamentos, em relação aos objetivos declarados, era tão facilitado que os bancos habituaram-se a 
conceder créditos, na década precedente,  sem análise da situação financeira das empresas e a partir de uma decisão 
tomada pela administração pública,  quando os projetos de investimentos correspondiam aos objetivos planejados e 
quando a concorrência entre os bancos se acentuava devido à liberalização.
21 Essas relações eram quatro vezes menores em Taiwan (PARK, 1998, p. 32).
22 Nesse modelo, foram levados em consideração o déficit em conta corrente, como percentagem do PIB, dos quatro 
anos anteriores à crise; a taxa de crescimento dos créditos privados em três anos; a sobrevalorização e a relação entre as 
reservas e os compromissos a curto prazo mais as importações.
23 As mudanças na paridade ocorridas em Singapura e Taiwan podem ser assim interpretadas..
24 As variáveis são as seguintes: taxa de crescimento do PIB, taxa de poupança, taxa de crescimento das exportações, 
número de meses de importação cobertos pelas reservas internacionais, taxa de inflação, taxa de crescimento de M2, 
relação entre as dívidas de curto prazo e as reservas, relação entre a dívida externa e o PIB, relação entre o saldo em 
conta corrente e o PIB, relação entre o saldo do orçamento e o PIB, taxa de valorização e taxa de desemprego. As 
variáveis não receberam uma ponderação particular, assim, todas elas têm o mesmo peso.
25 A busca por uma maior flexibilidade do trabalho e de uma moderação salarial não é o produto de uma financeirização 
importante das empresas. Estas mantêm taxas de investimentos muito elevadas, cerca do dobro daquele observado na 
América Latina.  A flexibilidade desejada pelas empresas  tem por origem certas mutações técnicas,  mas também, e 
sobretudo,  pela  busca  de  meios  para  contrabalançar  a  perda  de  competitividade  sofrida.  Ela  constitui  um  meio 
importante para restabelecer a valorização do capital, sendo que os outros são considerados insuficientes (segmentação-
deslocalização das produções mais simples em direção às economias asiáticas de segunda geração, seguindo em direção 
aos produtos mais sofisticados, com um coeficiente de pesquisa mais importante), como nós já vimos. A incapacidade 
para impor uma flexibilidade mais elevada sobre a força de trabalho e para frear a expansão dos salários diminui a 
valorização  do  capital  e  expõe  os  problemas  financeiros  analisados,  tanto  que  o  regime  de  acumulação  do  tipo 
“substituição de importações” não é modificado e o contexto de liberalização, no qual ele se desenrola, não é colocado 
em causa.
26 Esta política obteve grande “sucesso” durante anos. No Brasil, por exemplo, mais de 121 bilhões de dólares foram 
captados de janeiro de 1994 a março de 1998, cobrindo os 84 bilhões de déficit no saldo das transações correntes. Esse 
afluxo maciço de capitais explica o aumento, em torno de 37 bilhões de dólares, das reservas internacionais.
27 Lembremos que não é necessário ter déficits “gêmeos”. A crise asiática eclodiu quando os déficits orçamentários 
eram inexistentes.
28 Os déficits em conta corrente, em percentagem do PIB, tornam-se muito importantes e comprometem a credibilidade 
da política econômica do governo, os capitais fogem procurando preservar-se de uma desvalorização cambial e de uma 
interrupção do pagamento dos bancos e, desse modo, provocam a crise financeira. As trajetórias econômicas tornam-se, 
então,  profundamente irregulares,  o crescimento não é sucedido por uma simples recessão, mas por uma crise,  um 
pouco como no século XIX, nas economias européias.
29 Após os enormes déficits da balança comercial e da crise financeira deles resultante, as grandes desvalorizações em 
1994 e 1995 provocaram grandes superávits comerciais, que logo foram transformados em déficits, em fins de 1997, no 



México.  Na  Argentina,  o  “efeito  tequila”,  que  seguiu  à  crise  financeira  mexicana,  interrompeu  o  processo  de 
deterioração do comércio exterior, o que contribuiu para uma profunda recessão. Não tendo desvalorizado a taxa de 
câmbio (pois é inconstitucional ... ),  a Argentina apresenta,  com o retorno do crescimento,  novamente, importantes 
déficits, e superiores àqueles previstos.
30 Lembremos  que  a  flexibilidade  “numérica”,  segundo  a  OCDE,  diz  respeito  a  todas  as  formas  quantitativas  de 
flexibilidade, internas e externas à empresa, e tem por objeto os salários e o emprego. A flexibilidade “funcional” é de 
ordem  qualitativa  e  refere-se  à  adaptabilidade  da  mão-de-obra  empregada,  isto  é,  à  organização  do  trabalho  e  a 
possibilidade de modificá-la.
31 Reduzir as despesas com saúde, como é freqüentemente proposto, não é somente problemático do ponto de vista 
ético, quando se conhece a magnitude da demanda insatisfeita, mas também é ineficaz frente ao aumento do serviço da 
dívida. Como sabemos, o peso das despesas com saúde é pequeno em relação àquelas com o serviço da dívida interna 
dos estados.
32 As medidas tomadas em novembro de 1997, no Brasil, não permitiram uma redução suficientemente rápida das taxas 
de juros.  Estas  diminuíram após alguns meses,  mas permaneceram, no entanto,  muito elevadas.  As economias  em 
termos de redução dos gastos, excluindo aquelas relacionadas ao serviço da dívida, não se realizaram completamente. 
Dessa forma, o déficit orçamentário cresceu bastante, apesar das grandes receitas provenientes das privatizações. Como 
os déficits são considerados insustentáveis, os especuladores são levados a aplicar seus ativos no exterior. Calcula-se 
que, dos 45 bilhões de dólares em fuga, de março de 1997 a janeiro de 1998, 30 bilhões eram de brasileiros. 
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