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o ACORDO DO BRASIL 
COM A ARGENTINA 
SOBRE A DivIDA* 

Ap6s a eclosao da crise internacional da divida em 1982, os 
credo res do mundo todo se prepararam para 0 pior: urn cartel 
por parte dos devedores. Talvez nao houvesse fantasma mais as
sustador do que 0 repudio, em unissono, dos paises pobres aos 
emprestimos em multibilh6e~ de d6lares devidos aos paises ri
cos, impelindo assim 0 sistema financeiro global para 0 caos. 

Mas, seis anos mais tarde, 0 cartel de devedores permanece 
urn mero espantalho de bancos, uma ideia murmurada nos basti
dores das reuni6es de cupula do Terceiro Mundo, mas nunca 
materializada como urn corpo com conteudo e forma politica. 

Entretanto, segundo revela~6es recentes de urn ex-ministro da 
Fazenda do Brasil, 0 indizivel quase acontece. 0 enredo foi cria
do por Luiz Carlos Bresser Pereira, que ocupou por urn curto es
pa~o de tempo 0 Ministerio da Fazenda do Brasil em 1987, e seu 
colega Juan Sourrouille, ministro da Economia da Argentina. 
Os dois ministros deram 0 toque final ao plano num almo~o em 
Acapulco, em novembro de 1987, quando os presidentes latino
americanos estavam publicamente se irritando com suas socieda
des corroidas pel a divida. 

o plano, que deveria ser simultaneamente anunciado em Bue
nos Aires e Brasilia, exigia uma decisao unilateral dos paises pa-

* Reportagem de Mar Margolis, no Washington Post, de 12.11.1988. 
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ra abandonar as negocia~oes convencionais da divida, e declarar 
urn teto sobre os pagamentos e ditar os termos e prazos de repa
gamento. 

Juntos, os dois paises sul-americanos devem aos credores ex
ternos US$ 170 bilh6es, 40070 da divida global da America Latina. 

Bresser falou pela primeira vez sobre 0 plano numa entrevista 
publicada em novembro (1988) na Gazeta Mercantil, urn jornal 
brasileiro sobre finan<;as. Nao falou antes, quando saiu do Mi
nisterio da Fazenda, "porque poderia prejudicar a Argentina". 

Segundo Bresser, 0 presidente do Brasil, Jose Sarney, eo pre
sidente da Argentina, Raul Alfonsin, aprovaram pessoalmente 0 

plano, e ate decidiram sobre a data em que deveria ser anuncia
do: logo ap6s 29 de janeiro de 1988, prazo que 0 Brasil havia es
tabelecido para as negocia<;oes finais sobre a divida com os 
bancos credores, que haviam se prolongado durante meses sem 
qualquer conclusao. 

"0 presidente Sarney sempre me apoiou neste plano. Nao s6 
me apoiou como muitas vezes pediu-me mais informa~oes e deta
lhes", disse Bresser numa entrevista telefOnica. "Ele concordou que 
a data deveria ser ap6s 29 de janeiro, caso os bancos ainda nao tives
sem chegado a urn acordo sobre a nossa proposta para a divida". 

Urn porta-voz da presidencia do Brasil disse ontem que 0 pre
sidente Sarney "nao tinha conhecimento" de tal plano e nao fez 
nenhum comentario sobre as afirma<;oes de Bresser. 

Na Argentina, funcionarios tambem negaram acordo sobre 0 

plano. 
Daniel Marx, principal representante financeiro da Argentina 

nos Estados Unidos, disse em Buenos Aires que "nunca houve 
tal pacto" e que estava "surpreso" com as observa~oes de Bres
ser. Roberto Frenkel, principal assessor econ6mico de Sorrouil
Ie, disse que os relatos constituiam urn nonsense. 

No entanto, fontes dentro do governo brasileiro disseram que 
Sarney estava informado sobre 0 plano, e confirmaram as dis
cussoes no Mexico sobre uma estrategia mais radical para 0 pro
blema da divida. 

"Aquela altura, 0 presidente via algumas perspectivas de su
cesso da forma (tradicional) negocia<;ao da divida.Os do is pres i
dentes autorizaram a continua<;ao das discussoes sobre 0 assun
to, mas Sarney nunca deu sua aprova~ao", disse uma fonte em 
Brasilia. 

Segundo Bresser, a estrategia exigia que 0 Brasil e a Argentina 
enviassem telex em separado para cada banco credor anuncian-
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do a serie de medidas. Primeiro, dispensava 0 comite assessor 
dos bancos, orgao que coordenava as negocia~oes com os credo
res para 0 assunto da divida. 0 comite, disse Bresser, eo agente 
"do cartel dos bancos" e opera com "despesas pagas pelos pai
ses devedores". Em vez disso, os dois devedores continuariam 
negociando separadamente com cada banco credor. 

Segundo, 0 plano limit aria os pagamentos da divida a niveis 
compativeis com a manuten~ao de uma taxa de crescimento eco
n6mico de 6070 ao ano." 

Terceiro, e mais importante, 0 plano implicava a redu~ao uni
lateral do valor devido aos bancos comerciais a longo prazo (cer
ca de 70 bilhoes de dolares). A redu~ao deveria ser de 40 a 50%, 
correspondendo ao "desconto" oferecido sobre 0 papel em cir
cula~ao da divida brasileira no conhecido mercado secundario. 
A teoria era que se os emprestimos brasileiros valiam realmente 
metade do valor de face, 0 Brasil teria de pagar de volta somente 
a metade. Em vez de pedir aos bancos novos fundos para efetuar 
o pagamento dos juros sobre a divida, Bresser explicou, "eu 
queria liquidar 0 assunto de uma vez por todas" at raves de uma 
redu~ao no pagamento dos servi~os da divida, "de forma a tor
nar 0 pagamento do servi~o da divida compativel com 0 cresci
mento e estabilidade de pre~os no Brasil" . 

"0 mercado diz que nossa divida nao vale 100% de seu valor, 
entao por que deveriamos paga-Ia integralmente?", disse retori
camente. 

Outro aspecto importante· do plano era uma campanha de 
austeridade no Brasil para reduzir 0 exacerbado dHicit publico. 
"Eu jamais cortaria unilateralmente nossas dividas com os cre
dores sem urn severo ajuste fiscal intemo", disse Bresser. "Seria 
injusto e ineficiente, seria populismo." 

Bresser disse que 0 plano abortou em dezembro de 1987, vir
tualmente na vespera de seu anuncio, quando demitiu-se do Mi
nisterio depois de urn conflito com 0 presidente sobre a reforma 
economica intema que demandava profundos cortes nas despe
sas govemamentais. 

Bresser foi sucedido por Mailson da Nobrega, urn conserva
dor fiscal que apaziguou as rela~oes conflitantes com os credo
res, finalizou uma longa moratoria da divida e em setembro de 
1988 concluiu urn acordo convencional sobre a divida com os 
bancos credores. Bresser considera esse acordo prejudicial ao 
Brasil, condenando-o it estagna~ao e a infla~ao. 

Bresser disse que 0 plano do Brasil e da Argentina originou-se 



166 CARLOSALBERTOSARDENBERG 

da frustra~ao com a comunidade financeira internacional. Du
rante todo 0 ana de 1987, a Argentina sofreu uma perda em suas 
reservas e enfrentou obriga~oes sobre a divida maiores que 0 do
bro de seu supenlvit comercial. 

No Brasil, prossegue, "Eu esperei para desenvolver esse pla
no por tanto tempo porque queria tentar uma negocia~ao con
vencional, porque queria demonstrar a boa-fe do Brasil em ne
gociar, mas era praticamente impossivel qualquer progresso. Os 
bancos nao concordavam com nada. Tudo 0 que queriam era 
seu dinheiro de volta". 

Bresser disse que 0 Mexico, 0 segundo maior devedor da 
America Latina, nao estava informado sobre 0 plano por causa 
"da grande fronteira e das rela~oes dificeis" com os Estados 
Unidos. 
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