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1. De vento em popa
Por trás das turbulências atuais na economia mundial
está a ausência de capacidade política e institucional de
fazer frente ao crescimento cada vez mais acelerado dos
ativos financeiros.
Esta causa pouco mencionada durante a crise provocada pela chuva torrencial de apostas em títulos complexos desencadeou, em março de 2008, na quebra do
Bear Stearns, um grande banco de investimento de Nova
York, seguida por uma intervenção maciça do Federal
Reserve e bancos centrais de outros países no socorro ao
setor financeiro. Uma expansão internacional rápida do
crédito habitacional, alimentada por baixas taxas de juros, levou a quebras financeiras em vários países, incluindo o socorro prestado pelas autoridades a Fannie Mae e
Freddie Mac, duas empresas privadas patrocinadas pelo

governo que absorvem metade dos US$12 trilhões de
dívidas hipotecárias nos Estados Unidos. Num horizonte mais amplo, a proliferação de ativos financeiros inflou
a demanda industrial e do consumo, agravando a preocupação com a capacidade de oferta da economia mundial, especialmente de petróleo, alimentos e água.
O Global McKinsey Institute (MGI) produziu uma
série de estudos sobre a proliferação dos ativos financeiContinua na página 2
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ros nas últimas décadas. Os números são
dramáticos. O estoque financeiro mundial – o total de depósitos bancários,
títulos de dívida privada, dívidas governamentais e participações acionárias
— passou de US$10 trilhões em 1980,
próximo do valor do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, para US$167
trilhões em 2006, quase quatro vezes o
PIB mundial. Apenas em 2006, os ativos
financeiros globais tiveram um aumento de US$25 trilhões, ou quase 18%,
um crescimento três vezes maior que o
PIB, liderados por aumentos nos ativos
dos Estados Unidos (US$5,7 trilhões) e
China (US$2,8 trilhões). Enquanto isso,
as reservas de divisas dos governos passaram de US$910 bilhões em 1990 para
US$5 trilhões em 2006, tendo dobrado
desde 2000. Este aumento grande e acelerado faz parte da globalização financeira. Os ativos internacionais dos bancos
subiram de US$6 trilhões em 1990 para
US$37 trilhões em 2007, o equivalente
a mais de 70% do PIB mundial, com
operações com mercados emergentes ultrapassando os US$4 trilhões. O volume
diário dos negócios nos mercados internacionais de divisas cresceu de $200
bilhões na década de 1980 para $3,9
trilhões hoje. Essas negócios incluem o
chamado “carry trade”, em que investidores tomam empréstimos em mercados
com juros baixos, como Japão e Suíça, e
depois aplicam esse dinheiro em países
de juros altos, como o Brasil e a Turquia.
Em 2007, cerca de $1 trilhão tem sido
emprestado no Japão, onde os juros ficaram perto de zero desde o começo da
década de 1990.
Bons tempos
Até pouco tempo atrás, o aumento da
escala das atividades financeiras, aliado à
queda dos custos das transações, atuou
como o vento que empurrou nosso
barco adiante em uma poderosa onda
de crescimento econômico, criação de
novas riquezas, disseminação de novas
tecnologias, melhora dos níveis de vida,
expansão do comércio, integração da
economia mundial e consolidação de valores de justiça social em muitos países.
Não obstante os distúrbios pontuais, ve-

rificava-se uma tendência geral em direção à estabilidade política e econômica.
Os benefícios da expansão econômica nesta década foram amplamente
distribuídos. O PIB per capita mundial
cresceu mais nos últimos cinco anos que
em qualquer quinquênio já registrado.
Quase metade da humanidade, espalhada por mais de 40 nações, vive em países
cujas economias vêm crescendo ao ritmo
de 7% ou mais ao ano, um índice que
dobra o tamanho de uma economia em
uma década. É o dobro do número de
nações que cresceram a essa velocidade
entre 1980 e 2000. A revista The Economist anunciou em 2006: “Com a adoção
do capitalismo de mercado pela China,
Índia e antiga União Soviética, a força de
trabalho global efetivamente dobrou”.
De acordo com um “Relatório de Segurança Humana” redigido por acadêmicos das universidades de Uppsala e da
Colúmbia Britânica, o número de conflitos civis e internacionais caiu de 50,
no início dos anos 90, para 30 em 2005.
A estabilidade política e econômica,
aliada ao crescimento econômico, facilitou o crescimento da classe média em
vários países, elevando os padrões de
vida de muitos milhões de pessoas em
comunidades formadas como loteamentos clandestinos nas décadas recentes.
No Brasil, Patricia Mota Guedes e Nilson Vieira Oliveira, de nosso Instituto,
realizaram pesquisa de campo na periferia de São Paulo sobre a “Democratização do Consumo” (Braudel Papers No.
39/2006), que constatou:
Nos últimos dez anos, as famílias brasileiras de baixa renda passaram a consumir cada vez mais bens e serviços antes
exclusivos das classes média e alta. Geladeiras duplex, telefones celulares, carros, passagens aéreas e pacotes turísticos,
cartões de crédito e produtos de marca
já não são mais sonhos impossíveis para
as famílias pobres. Com o controle da
inflação, a expansão do crédito e o barateamento dos alimentos e da tecnologia,
a democratização do consumo é parte de
um processo histórico de adaptação que
começa a redefinir as fronteiras de classe
e status no Brasil e muitos outros paí-
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ses. Entretanto, as famílias de baixa
renda estão ficando perigosamente
expostas ao endividamento pessoal,
devido ao crescimento acelerado do
crédito ao consumidor, com juros
altíssimos e publicidade enganosa.
O baixo investimento em educação
ameaça as conquistas e o futuro desenvolvimento destas comunidades.
Mas os moradores da periferia estão se tornando consumidores cada
vez mais exigentes e frustrados com
a qualidade dos serviços públicos,
como as escolas de seus filhos.
Nos últimos dois anos, mais de
20 milhões de brasileiros ascenderam dos degraus mais baixos da escala econômica – as classes D e E, no
jargão do marketing— para ingressarem na classe C, que hoje abrange 86 milhões de pessoas com renda
familiar média de US$600, formando o maior segmento da população
brasileira e o que cresce mais rapidamente. Embora essas rendas possam
parecer baixas pelos padrões dos países ricos, a propensão dessas famílias para o consumo vem inspirando
novas estratégias de marketing de
cadeias de lojas, bancos e empresas
de bens de consumo. Com financiamentos de automóveis que chegam
a 72 meses, a classe C está impulsionando o rápido crescimento da
indústria automotiva no Brasil, que
dobrou sua produção desde 2000 e
vendeu mais carros no primeiro semestre de 2008 que em todo o ano
de 2003, além de milhões de motos
vendidas à credito. Os novos consumidores também impulsionam a
enorme expansão do uso de computadores no Brasil, com vendas que
quadruplicaram desde 2003. Alguns
economistas afirmam que o consumo tomou o lugar das exportações
como principal motor do crescimento econômico do Brasil.
Esse consumo crescente vem navegando num mar de crédito fácil,
que faz parte da proliferação mundial de ativos financeiros. Desde
1999, os empréstimos pessoais con-

A Odisseia

As sereias do crédito

cedidos por bancos se multiplicaram por nove, passando de R$40
bilhões (US$22 bilhões) para R$357
bilhões (US$224 bilhões). Os cartões de crédito passaram de 119
milhões em 2000 para 466 milhões
em 2008, chegando à média de mais
de três cartões para cada um dos
140 milhões de adultos brasileiros.
As pessoas usam cartões de crédito
para comprar alimentos e remédios,
sendo metade dessas compras pagas em prestações. Em um mercado
que movimenta US$150 bilhões por
ano e cresceu 17% no ano passado,
a competição por novos clientes
leva os bancos e as administradoras
de cartões de crédito a oferecer incentivos como eletrodomésticos,
passagens aéreas e brindes no valor
de 2,5% das compras efetuadas em
um ano e até mesmo ações do banco
emissor do cartão.
“Trabalhar com pessoas de baixa
renda significa que é preciso escala”,
disse Luis Minori, da firma de pesquisas de mercado Ipsos. “Os preços
baixos requerem vendas em quantidade para que se possam recuperar os
investimentos, com vendas apoiadas
por programas sociais do governo e
crédito fácil.” Os bens de valor mais
alto, como geladeiras e televisores,
frequentemente são vendidos abaixo

do custo “porque ganhamos muito
mais com o financiamento”, disse
um especialista em varejo. Os juros
anuais sobre as compras feitas a prazo chegam a 102%. A inadimplência
nos financiamentos de carros vem
subindo porque muitos dos novos
clientes que jamais tinham adquirido um automóvel deixaram de levar
em conta os custos adicionais, como
o emplacamento, o seguro, o combustível e a manutenção, ao mesmo
tempo em que suas rendas reais estavam sendo erodidas pela inflação.
Os juros anuais sobre empréstimos pessoais estão em 48%, contra
76% há dez anos, segundo o Banco Central, com um spread médio
35%. Taxas especiais e menores
(40% ao ano mais comissões e impostos) podem ser obtidas no chamado “crédito consignado”, um
programa originalmente destinado
a aposentados e pensionistas que
logo se estendeu aos funcionários de
grandes empresas, com as prestações
deduzidas dos salários e pensões na
fonte. Essas taxas são de fato muito mais baixas quando comparadas
com as do cheque especial (144%)
e os empréstimos de financeiras
(257%). A inadimplência vem subindo para 7% sobre empréstimos
pessoais e 13% sobre bens de con-
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sumo duráveis. Pode aumentar ainda mais à medida que a inflação vai
forçando as famílias de baixa renda a
optar entre satisfazer suas necessidades básicas e saldar suas dívidas.
As pessoas pobres medem o tamanho de suas prestações comparado
a sua renda mensal, ignorando que,
quando as prestações tiverem sido
saldadas, terão pago duas ou três
vezes o preço à vista dos bens. O
economista Eduardo Giannetti argumenta que esse tipo de crédito ao
consumidor “é uma prática abusiva
que tira vantagem da incapacidade
de pessoas de baixa escolaridade de
compreender realidades mais complexas”.
Os juros astronômicos protegem os bancos brasileiros contra a
inadimplência ampla, já que eles
recuperam seus empréstimos com
grandes lucros. Em relação ao PIB,
a dívida privada no Brasil é baixa (35%) comparada à da zona do
euro (116%), dos Estados Unidos
(201%) e do Japão (419%). Mas o
crescimento acelerado do crédito e
os grandes aumentos nos gastos públicos vêm alimentando a inflação,
que o governo está enfrentando com
muita conversa mas pouca ação efetiva. O Banco Central do Brasil lidera o mundo na elevação das taxas reais de juros, mas a política monetária
segue refém da frouxa política fiscal.
Desde 2002 o governo contratou
mais de 100 mil novos funcionários
e ofereceu grandes aumentos salariais. No último ano, a inflação dos
preços ao atacado chegou a 14%, três
vezes a meta oficial de 4,5% sobre os
preços ao consumidor. Segundo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco
Central e membro de nosso Instituto: “Essa onda de endividamento
do consumidor no Brasil começa a
ser preocupante e há pouco foco nas
questões que devem ser responsáveis
pelo crescimento mais acelerado e
sustentável. Eu me refiro à qualidade
da educação, ao desenvolvimento da
infra-estrutura, ao aumento da taxa
de investimento”.

O aumento dos ativos financeiros
em proporção ao PIB espalhou-se
para muitos países. Em 1990, apenas 33 países possuíam ativos financeiros que superavam seus PIBs. Em
2006 esse número mais que dobrara,
chegando a 72 países. Os ativos no
Brasil se multiplicaram por sete desde que sua economia se estabilizou,
em 1995, chegando a 257% do PIB.
Os quatro maiores países em desenvolvimento – Brasil, Rússia, Índia
e China– geraram dois quintos do
crescimento econômico do mundo
em 2007. Esses quatro países ganharam 133 mil novos milionários (em
dólares) em 2007, elevando seu total para 817 mil, contra três milhões
nos Estados Unidos. Entretanto,
como acontece com outras coisas
boas quando se tornam excessivas,
a proliferação implacável de ativos
financeiros em todo o mundo está
criando novos desafios que podem
causar mudanças no funcionamento
da política e dos mercados.
Grandes novos atores apareceram
nos mercados financeiros mundiais.
Desde 2000, os bancos centrais asiáticos triplicaram suas reservas em
divisas, chegando a US$3,9 trilhões.
Desde 2001, a China ampliou suas
reservas de US$200 bilhões para
US$1,8 trilhão, tornando-se uma
grande investidora internacional.
Os fluxos de capital dos países exportadores de petróleo quadruplicaram, de US$108 bilhões em 2002
para US$484 bilhões em 2006. A
US$100 por barril, seus ativos internacionais eram projetados pelo MGI
para crescer de US$4,6 trilhões em
2007 para até US$12,2 trilhões em
2013. Os governos e pessoas ricas
dos países exportadores de petróleo
são pressionados a enviar seu dinheiro ao exterior pela escassez de oportunidades em seus mercados domésticos. Timothy Geither, presidente
do Federal Reserve Bank de New
York e figura de destaque no socorro
aos bancos de investimento, descreveu todo o processo em termos sucintos:

O mundo viveu um boom financeiro. O boom alimentou a demanda
de risco. Foram criados produtos
para atender a essa demanda, incluindo hipotecas complicadas, de
alto risco. Muitos ativos foram financiados com risco significativo de
alavancagem e liquidez, e muitas
das maiores instituições financeiras
do mundo se expuseram em demasia ao risco de uma retração global.
A quantidade de ativos não líquidos de longo prazo financiados com
obrigações de curto prazo tornou o
sistema vulnerável a uma trajetória
clássica. À medida que aumentava
a preocupação com os riscos, os investidores foram se retraindo, desencadeando um ciclo auto-alimentado
de liquidação forçada de ativos,
mais execuções de garantias, e aumento da volatilidade.
O boom financeiro dos últimos
anos nasceu do afrouxamento crescente do marco institucional restritivo e cauteloso das primeiras décadas
após a Segunda Guerra Mundial. As
transações financeiras internacionais
eram rigidamente regulamentadas
pela maioria dos países. As empresas
ainda estavam traumatizadas pelas
falências da Grande Depressão dos
anos 1930. Mais que o lucro ou o
crescimento, a preocupação principal era a segurança. Nos Estados
Unidos, as leis congelavam a estrutura de operação dos bancos. O volume de crédito, em relação às dimensões da economia, era muito menor
do que é hoje, com mais garantias e
sem cartões de crédito. O boom começou com a reciclagem dos petrodólares e a enorme expansão da concessão de crédito internacional nos
anos 1970, levando à crise da dívida
latinoamericana da década de 1980,
que ameaçou erodir o capital de
grandes bancos dos EUA e Europa.
As intervenções de bancos centrais e
instituições monetárias internacionais salvou os bancos naquela época
e de novo nas crises da Ásia, Rússia
e Brasil em 1997-98. Enquanto isso,
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era eliminada a maioria das restrições regulamentares aos bancos, que
datavam da era da Depressão. Mais
recentemente, sob novas regras de
adequação de capital, negociadas
pelos bancos centrais sob os acordos
de Basiléia II, os bancos comerciais
foram autorizados a classificar sua
própria exposição a riscos, mediante
fórmulas inventadas por seus próprios matemáticos.

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, da sigla em inglês), sediado em Basiléia (Suíça)
e conhecido como o banco central
dos bancos centrais, identificou
“paralelos entre este período de turbulência financeira e econômica e
muitos períodos anteriores. Os historiadores recordarão a prolongada
recessão que teve início em 1873,
a retração global iniciada no final

dos anos 1920, e as crises japonesa
e asiática, respectivamente do início
e do final dos anos 1990. Em cada
um desses episódios, um longo período de forte crescimento do crédito coincidiu com uma alta grande
e cada vez mais eufórica tanto da
economia real quanto dos mercados financeiros, seguida por uma
crise inesperada e uma queda prolongada.”

2. Capacidade
Os ventos trazidos pela intensificação da atividade financeira
animaram o superaquecimento da
economia mundial, somando-se a
diversas limitações de capacidade
que foram se multiplicando nos
últimos anos. A demanda crescente e os investimentos insuficientes
em infra-estrutura levaram a episódios cada vez mais frequentes de
falta de eletricidade e de congestionamentos em portos, aeroportos e nas ruas das cidades. A falta de contêineres e de espaço nos
navios oceânicos elevou os custos
e engarrafou os canais comerciais.
A indústria da aviação não conta
com suficientes controladores de
tráfego aéreo, pilotos e técnicos de
manutenção formados. O barateamento das passagens aéreas provocou excesso de construções e afluxo de turistas trazendo degradação
para destinos como Machu Picchu, no Peru, Cancún, no México, as ilhas gregas, e a Costa Brava e Costa del Sol, na Espanha. A
escassez de água atinge a Austrália, o oeste e sudeste dos Estados
Unidos, Índia, China e África, em
alguns casos colocando em risco a
sobrevivência humana. A escassez
de água também na China, impõe
ao país a ameaça de uma catástrofe muito maior que o terremoto
recente na província de Sichuan,
com ramificações em toda a economia mundial.

Em São Paulo, assim como em
muitas outras cidades do mundo, o avanço da pavimentação de
ruas, abertura de novas artérias
para o tráfego e contínua construção de novos túneis e trevos
não consegue fazer frente à proliferação dos carros, cujo número
saltou de um milhão em 1980
para seis milhões hoje –um para
cada dois habitantes–, tendo a
velocidade média do trânsito caído 32% nos últimos dez anos.
A cada mês são licenciados cerca
de 40 mil novos veículos, intensificando os monumentais congestionamentos anunciados diariamente nos noticiários de TV
e nas manchetes dos jornais. À
medida que o consumo cresceu
mais rapidamente que a produção, os aumentos repentinos nos
preços de alimentos, petróleo e
outros produtos básicos geraram
novas tensões sociais e políticas,
especialmente nos países mais
pobres que vinham desfrutando
progresso econômico notável nos
últimos anos. Incentivos perversos regem os subsídios agrícolas, a
regulamentação e o protecionismo
nos países ricos, distorcendo os
mercados, enquanto os governos
dos países mais pobres procuram
proteger com subsídios as centenas de milhões de novos consumidores urbanos que deixaram
o campo, especialmente as novas

classes médias que vêm comendo mais e melhor. Um aumento
de 83% nos preços mundiais dos
alimentos nos últimos três anos
vem provocando tumultos e outras perturbações no Haiti, Egito, Costa do Marfim, Camarões,
Senegal, Etiópia, Paquistão e Tailândia. Enquanto o Fed reduzia
agressivamente as taxas de juros
para abaixo dos índices de inflação, para evitar uma recessão nos
Estados Unidos, os juros eram
elevados pelos bancos centrais do
Brasil, Chile, Peru, México, Austrália, China, Índia, África do Sul,
Colômbia, República Dominicana,
Polônia, Rússia, Guatemala, Jamaica, Hungria, Suécia, Taiwan e
Trinidad e Tobago, todos tentando proteger-se do ressurgimento
da inflação mundial. O ex-diretor
do Banco Central do Brasil, Ilan
Goldfajn, explicou que “há razões
fundamentais para a subida dos
preços: a economia está cobrando
o preço do longo ciclo de prosperidade. A desaceleração vinda dos
EUA sinaliza o fim desse ciclo.”
Na última década, a economia
mundial acelerou seu crescimento
para 4,4% ao ano. O crescimento
maior (6,5% ao ano) se deu nos
países em desenvolvimento. Agora
essa expansão está parando. Em
muitos países, a esperança vem
dando lugar ao medo. A principal
tarefa agora para a maioria deles é
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preservar os avanços conquistados
nos últimos anos.
Petróleo
A limitação mais dramática de
capacidade está relacionada ao petróleo. A Agência Internacional
de Energia está revendo para baixo sua previsão anterior de que a
produção mundial de petróleo e
outros combustíveis líquidos poderia aumentar dos atuais 87 milhões de barris por dia (MBD)
para 116 MBD até 2030. Hoje
seus representantes dizem que o
envelhecimento dos campos petrolíferos e a insuficiência de investimentos podem limitar a produção
nas próximas duas décadas para
pouco mais que 100 MBD. Contribuem para a alta dos preços do
petróleo as quedas na produção
de grandes países exportadores:
México, Nigéria, Rússia, Noruega
e Venezuela. A produção britânica do Mar do Norte caiu cerca
de 40% em relação ao seu pico
de 1999, tornando o Reino Unido importador líquido de petróleo
pela primeira vez desde 1980. O
Goldman Sachs calcula que entre
2001 e 2007 aproximadamente
US$3 trilhões em riqueza foram
transferidos dos consumidores de
petróleo para os produtores e que
essa transferência está se acelerando, chegando hoje ao valor anual
de US$1,8 trilhão, ou 3% do PIB
mundial.
Os preços altos normalmente
estimulam a exploração mais intensiva, mas, no curto prazo, as
petrolíferas estão tendo dificuldade em contratar equipamentos de perfuração, engenheiros e
geólogos – outras limitações de
capacidade. Os custos de desenvolvimento de um novo campo
de petróleo ou gás mais que dobraram nos últimos quatro anos.
O custo de locação de um naviosonda em águas profundas subiu de US$125 mil por dia em
2004 para US$600 mil hoje, isto

quando existe algum disponível. “Verifica-se uma escassez de
tudo – pessoas, equipamentos,
engenheiros qualificados”, observou Daniel Yergin, presidente da
Cambridge Energy Associates.
“Devido às contrações [da atividade exploratória] que acompanharam as quedas de 1986 e 1998
nos preços, uma geração ficou
faltando na indústria petrolífera.
A concorrência por profissionais e
equipamentos elevou os custos de
maneira dramática. Esses custos e
essas escassezes estão provocando
atrasos em novos projetos.”
Dami

A alta dos preços dos combustíveis vem atingindo o setor
da aviação com força e provocou
protestos, bloqueios de estradas e
por caminhoneiros e pescadores
na Europa, que lembram a reação
aos choques do petróleo dos anos
70. Nos Estados Unidos, caminhoneiros autônomos ameaçados
de falência pelo preço de diesel
vêm exportando seus veículos para
outros países. “A maioria dos ca-

minhoneiros está a apenas uma
grande pane – um eixo quebrado
ou um motor danificado– de distância da bancarrota”, disse um
deles. Com a alta dos preços do
petróleo, criminosos nos Estados
Unidos vêm roubando óleo de
cozinha usado em restaurantes de
fast-food para vendê-lo como biodiesel para ser usado como combustível de carros e caminhões. A
alta dos preços do petróleo provocou uma alta dos custos dos
fertilizantes, tornando mais difícil
aos agricultores aumentar sua produção para fazer frente à escassez
global de alimentos. China e Índia são os maiores consumidores
mundiais de fertilizantes, que são
fortemente subsidiados; juntos
consomem dois terços da produção total. Embora absorva apenas 6% da demanda mundial, o
boom agrícola brasileiro provocou
um aumento de 178% no consumo de fertilizantes no país desde 1990, tendo os preços subido
mais de 83% no último ano. A
escassez mundial de fertilizantes
à base de petróleo reativou a indústria de guano nas ilhas na costa do Peru, no Pacífico, onde o
acúmulo de excrementos de aves
gerou um dos booms de exportação da América do Sul no século
19. As pessoas e os governos dos
países pobres estão sofrendo porque suas economias são incapazes
de suportar o petróleo aos preços
atuais, levando a conflitos políticos em torno de cortes nos subsídios, que levam a déficits fiscais
crescentes. Reduções nos subsídios já foram decretadas na Índia,
Indonésia, Malásia, Taiwan, Sri
Lanka e Bangladesh, enquanto a
China procura amortecer o impacto fiscal dos subsídios, reduzindo o fornecimento de combustível
à rede de distribuição. A alta dos
custos dos combustíveis vem restringindo as exportações chinesas.
Algumas empresas estão transferindo sua produção de volta aos
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Estados Unidos, depois de constatar que operar fábricas fora do
país custa mais caro. Os preços
do transporte marítimo de cargas
vêm subindo tão rapidamente que
o custo do envio de um contêiner
de 40 pés da Ásia à costa Atlântica dos EUA subiu de US$3.000
para US$8.000 desde 2000. Segundo um novo estudo, aumentos
nos custos com transporte marítimo equivalem a uma tarifa comercial de 9%.
O tipo de dificuldades técnicas
e financeiras a serem superadas
para elevar a capacidade mundial
de produção de petróleo e gás se
revela nas novas e enormes descobertas feitas na bacia de Santos,
que se estende por cerca de 800
quilômetros pela costa brasileira.
Nas últimas três décadas, a Petrobrás tem sido pioneira no desenvolvimento de tecnologias de
exploração e produção petrolífera em águas profundas. A estatal
encontrou um volume estimado
em 50 bilhões de barris de óleo
equivalente (BOE) em três campos situados a cerca de 300 quilômetros na costa Sul do país, no
Atlântico, em grandes profundidades, sob 2.140 metros de água,
1.000 metros de areia e rocha
dura e, abaixo desta, uma camada de 2.000 metros de espessura
de estruturas frágeis e complexas
de sal, as reservas mais profundas
descobertas até agora em qualquer
parte do mundo. Consta que o
campo Tupi, onde desde 2006 já
foram perfurados dois poços de
exploração, conteria entre 5 e 8
bilhões de barris recuperáveis de
óleo e gás equivalente –a maior
descoberta mundial desde 2000 e
a maior nas Américas desde 1976.
Antes que estes recursos possam
ser injetados na economia mundial, será preciso superar enormes
obstáculos financeiros, técnicos e
logísticos. A Petrobrás já emprega
uma grande parte da frota mundial de perfuração em águas pro-

fundas, além da maior parte dos
dutos flexíveis do mundo e da
capacidade mundial de instalação de equipamentos submarinos.
Agora se prevê que essas demandas de capacidade industrial aumentem radicalmente, tanto em
termos de escala quanto de novas tecnologias para oleodutos,
navios, equipamentos e plataformas de perfuração. A expectativa
é que nas próximas duas ou três
décadas a Petrobrás, seus parceiros e seus fornecedores gastem
cerca de US$600 bilhões na exploração, no desenvolvimento e
na produção no campo Tupi e
outros campos descobertos na Bacia de Santos (Júpiter, Carioca,
Parati, Caramba, Bemte-vi), que
vão envolver a perfuração de cerca de 1.500 poços. Apenas o desenvolvimento do campo Tupi vai
exigir mais de 200 poços, cada
um dos quais custando US$150
milhões. A Petrobrás alugou, por
US$500 mil por dia, 80% dos
naviossonda de perfuração em
águas profundas disponíveis no
mundo, a serem entregues em
2009-11. Para atender às necessidades futuras da bacia de Santos, ela arrendou 59 petroleiros,
navios de fornecimento e outras
embarcações especializadas e pretende encomendar outros 175 dos
estaleiros mundiais. Entre os muitos desafios técnicos a serem superados estará o desenvolvimento
de dutos, válvulas e revestimentos
capazes de resistir à corrosão e às
pressões e temperaturas extremas,
por muitos anos e a grandes profundidades oceânicas. Para levar
aos mercados o óleo e o gás produzidos pelos poços perfurados
nessas reservas, será preciso criar
uma enorme infra-estrutura de
oleodutos submarinos semelhante à que opera no Mar do Norte,
mas em escala muito maior, para
bombear o gás para a superfície
e dali até o litoral, cobrindo uma
distância de mais de 250 quilô-

metros. Para facilitar a retirada do
gás enquanto essa rede está sendo
construída, e para servir de combustível à atividade de exploração
e desenvolvimento, o gás pode ser
congelado em gás natural liquefeito em plantas de GNL instaladas em navios, ao custo de US$1
bilhão cada, nas proximidades de
grupos de poços.
“A geometria dos poços é um
desafio, a logística também”, disse
José Formigli, chefe das operações
“pré-sal” da Petrobrás. “O sal é
quase líquido, é preciso revestir e
cimentar o poço. O perigo do sal
é ele colapsar, ele incha e desmorona. Então, quando se perfura
sem a geometria correta e os fluidos adequados, os poços podem
desmoronar. Precisamos decidir
se serão horizontais, ligeiramente inclinados, com grande desvio
ou verticais. O desafio logístico
é fazer o suprimento de sondas,
plataformas, gente, diesel e comida. Para chegar às plataformas e
sondas será preciso viajar até duas
horas de helicóptero. É preciso
analisar a economicidade disso
tudo”.
Além do petróleo e dos alimentos, a proliferação mundial de ativos financeiros ajuda a gerar outra
forma de limitação de capacidade.
Esses ativos não poderão multiplicar-se indefinidamente, no ritmo
dos últimos anos. Todas essas limitações demandam uma consolidação e uma melhor gestão.
Como os sistemas financeiros são
administrados por um pequeno
número de pessoas, eles poderiam
ser consolidados para melhorar
a segurança mais facilmente que
em outras áreas com limitação de
capacidade. Em vista das urgentes necessidades não satisfeitas de
investimento na economia real,
perguntamo-nos como foi possível que tanto dinheiro, crédito,
talento e esforço pudesse ser gasto
na invenção da espuma financeira
descrita nestas páginas.
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3. A tempestade
“Dólares! Dólares, senhor. Todos os baús podres deles arrebentaram e abriram. O maldito
dinheiro derramando por toda parte, e eles, tropeçando e caindo, tentando pegá-lo –
arrancando e mordendo com toda força. É um verdadeiro pequeno inferno lá dentro.”
Joseph Conrad, Tufão (1902).

As dificuldades da situação financeira atual são uma reencenação, em
escala muito maior, da crise asiática
de uma década atrás, que também
envolveu ativos financeiros inflados,
mas em locais diferentes. Em dois
ensaios sobre “Dinheiro, ganância
, tecnologia”, o Braudel Papers descreveu a crise asiática, seguida pelos
pânicos financeiros na Rússia e no
Brasil, como “um novo videogame sobre um velho tema. Na época
das monções de 1997, um tufão irrompe no Mar da China, atacando
os costumes e artefatos da sociedade organizada, num raio de países
emergentes que vai da Tailândia,
Malásia e Indonésia, até mais ao
norte, Hong Kong, Coréia do Sul
e Japão. Esse tufão não resulta simplesmente na clássica destruição da
terra pela natureza. É uma destruição súbita e auto-infligida de sistemas financeiros e políticos, com redemoinhos. Faz isso através de uma
complexa interação entre dinheiro,
ganância e tecnologia, colocada em
movimento pela incansável aposta
em ativos que inexoravelmente vão
se acumulando à procura de rendimentos mais altos.” Em todas essas
emergências, o naufrágio foi contido pelo apoio em escala inusitada
dado pelas autoridades monetárias
internacionais, abrindo o caminho
para uma expansão financeira ainda
mais acelerada na década que se seguiu a 1998. As dificuldades de hoje
pedem intervenções de apoio em
escala ainda maior, ampliando as incertezas quanto a seu efeito último.
Após a crise asiática de 19971998 houve discussões em tom

grandioso entre banqueiros e autoridades públicas sobre a reestruturação da “arquitetura financeira internacional”. Falou-se em aumentar
a capacidade do Fundo Monetário
Internacional (FMI) de antecipar
e solucionar crises financeiras, em
fortalecer os sistemas financeiros nacionais, em passar das taxas de câmbio fixas para flutuantes, para que os
países pudessem melhor absorver os
choques econômicos e melhorar a
governança das empresas. Algumas
dessas metas foram alcançadas: os
mercados emergentes melhoraram
a supervisão dos bancos, adotaram
taxas de câmbio flexíveis, reduziram
sua dependência dos empréstimos
de curto prazo e acumularam superávits de conta corrente. Com os
superávits conquistados com a rápida expansão do comércio mundial
nos últimos dez anos, os países em
desenvolvimento até agora vinham
sofrendo menos crises financeiras.
Suas reservas oficiais hoje chegam a
várias vezes mais que a capacidade
de empréstimo do FMI, tanto que
vários deles se tornaram credores
líquidos. O Brasil se tornou uma
nação credora pela primeira vez no
início deste ano, quando sua reserva de divisas (US$200 bilhões) superou sua dívida externa (US$198
bilhões). De fato, diante da prosperidade repentina e da grande disponibilidade de crédito privado, discutiu-se cada vez mais se o FMI ainda
tinha um papel a cumprir. Entretanto, apesar da aceleração da atividade
financeira, as autoridades bancárias
relaxaram seus controles. Permitiram que os grandes bancos medis-

sem sua exposição a riscos segundo
seus próprios modelos econométricos. Concederam poderes decisivos
nos mercados de crédito a agências
de classificação de riscos que ganhavam grandes comissões dos bancos
de investimento para atribuírem
classificações AAA a derivativos exóticos. Comentando esse ambiente
mais frouxo, o ex-presidente do Federal Reserve Paul Volcker (197987) observou: “Não havia pressão
para mudanças –não em Washington, que estava gastando dinheiro e
mantendo os impostos em nível baixo, não em Wall Street, que estava
nadando em dinheiro, e não entre
os consumidores, com indivíduos desfrutando de crédito fácil e os
preços dos imóveis residenciais em
alta.”
Trata-se de uma velha história.
Em 1934, no pior momento da
Grande Depressão, o economista
britânico Lionel Robbins escreveu:
“Rejeitamos o purgativo forte. Preferimos a doença prolongada. Em
toda parte, no mercado de capitais,
nos mercados de commodities e no
amplo campo das finanças empresariais e do endividamento público,
os esforços dos bancos centrais e dos
governos têm sido direcionados a
apoiar posições de negócios insustentáveis.”
Em sua grande obra Business
Cycles (1939), pouco lida hoje, Joseph Schumpeter definiu o capitalismo como “a forma de economia
de propriedade privada em que as
inovações são realizadas por meio de
dinheiro emprestado que, de modo
geral, embora não por necessidade
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lógica, implica na geração de crédito”. No século 19, o financiamento
das inovações através da geração de
crédito levou ao que Schumpeter
chamava de reckless banking (atividade bancária temerária) –“conceder
empréstimos sem levar em conta a
capacidade de restituição dos tomadores de empréstimos”--, pela qual
“os bancos cumpriam sua função
às vezes de maneira desonesta e até
mesmo criminosa, mas cumpriam
uma função que pode ser distinguida de sua desonestidade ou criminalidade”. Em outras palavras, embora
os tomadores de empréstimos não
pagassem o que deviam, e os investidores às vezes fossem fraudados, essas perdas tinham importância menor que a construção de ferrovias e
canais, portos e elevadores de grãos,
siderúrgicas e infra-estrutura urbana, tudo isso financiado pela “atividade bancária temerária” do século
19. Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York, diz que muitos
ciclos anteriores de crescimento
acelerado seguido por queda abrupta “foram movidos por inovações
tecnológicas –quer fossem a ferrovia ou a Internet— e podem gerar
bolhas, fraudes e eventuais perdas.
Mas também são movidos pela inovação real. Esta crise mais recente à
qual estamos assistindo difere desses
exemplos históricos porque, no caso
habitacional, não houve revolução
tecnológica de nenhuma espécie. A
inovação, neste caso, foi financeira.
Passamos de um sistema em que os
bancos guardavam hipotecas para
outro em que os bancos originam
hipotecas e então as ‘securitizam’ e
distribuem.”
Desde 1993, os valores vendidos em securitizações subiram de
US$1 trilhão para US$12 trilhões,
formando pacotes de hipotecas residenciais, imóveis comerciais e empréstimos corporativos – até mesmo
financiamentos de automóveis e empréstimos para pagamento de cursos
universitários. Os ativos dos bancos
de investimento foram multipli-

cados por 100, à medida que seus
negócios deixaram de ser limitados
a seu papel tradicional de assessoria
e de levantar dinheiro para grandes
empresas, tornando-se também gigantescos originadores e intermediários em todos os tipos de ativos de
crédito. A securitização pode elevar
a eficiência do capital, aumentando
a liquidez dos que emprestam, que
podem transferir seus riscos, embalando e vendendo dívida a investidores que ganham um fluxo futuro
de pagamentos, isto se as dívidas
usadas como garantia são de boa
qualidade. Mas, se a securitização
é feita em grande escala e os ativos
deixam de ser confiáveis, então os
problemas podem multiplicar-se rapidamente no sistema financeiro.
A quebra, em março de 2008,
do banco de investimento Bear Stearns, um grande intermediário no
modelo de negócio “originar para
distribuir” hipotecas de alto risco
e outros derivativos, foi um episódio que marcou um clímax no que
o FMI descreveu como “o maior
choque financeiro desde a Grande Depressão”. “Sabíamos que era
uma tempestade, mas não sabíamos
que era a tempestade”, disse Fares
Noujaim, um dos vice-presidentes
do Bear Stearns, falando em meio
ao pânico depois de investidores
assustados terem drenado US$17
bilhões do banco em dois dias. Em
abril de 2008 o FMI estimou que
o choque está provocando “perdas e depreciações agregadas e potenciais” de US$954 bilhões entre
as grandes instituições financeiras
internacionais, além de perdas de
US$720 bilhões em capitalização de
mercado dos bancos em nível mundial. O FMI observou que “a crise
que se originou num pequeno segmento do mercado hipotecário dos
EUA chegou ao crédito internacional e aos mercados mais amplos, por
meio de canais diretos (através da
exposição aos mercados de hipotecas
de alto risco) e indiretos (através de
perturbações na atividade bancária

e nos mercados de financiamento).
Uma crescente deterioração do crédito provavelmente vai intensificar
a pressão sobre as instituições financeiras sistemicamente importantes.”
O superboom chegou ao clímax enquanto os ativos financeiros
nos Estados Unidos, com 56% do
total mundial, cresceram de cerca de 450% do PIB em 1980 para
1.000% em 2007. No auge desse
boom, a parcela da indústria financeira em todos os lucros corporativos nos EUA subiu de 10%,
no início da década de 1980, para
40% em 2007, apesar de gerar apenas 15% do valor adicionado pelas
grandes empresas e não mais que
5% de todos os empregos no setor
privado. A especulação altamente
alavancada alimentou uma proliferação de instrumentos financeiros
exóticos e a aceleração do boom
imobiliário. Entre 1993 e 2006, o
passivo financeiro das famílias subiu de 89% para 139% da receita
pessoal disponível. As pessoas tomavam segundas hipotecas sobre suas
casas e também contraíam empréstimos, dando o valor de suas casas
como garantia, acreditando que a
valorização dos imóveis residenciais
continuaria por tempo indeterminado. Os saques contra o valor de
suas propriedades chegaram a quase
US$1 trilhão em 2006, ou seja, 8%
do PIB, um valor superior ao déficit
de conta corrente dos EUA. Agora
a inadimplência sobre empréstimos
imobiliários residenciais, dívida de
cartões de crédito, financiamentos
de construtoras e de automóveis está
subindo. Os mais afetados são os
bancos locais e regionais.
A maior parte da atenção do
mundo financeiro foi voltada à bolha imobiliária residencial e à crise
das hipotecas nos Estados Unidos.
Os clientes de alto risco, com históricos de crédito fracos, obtiveram
hipotecas fáceis, sem pagamento
inicial à vista ou verificação de seu
crédito, para que suas dívidas pudessem ser revendidas a bancos de
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Wall Street. Lá eram juntadas ou
“empacotadas” como papéis novos
para ser revendidas a investidores
estrangeiros e domésticos, incluindo grandes instituições financeiras
que mais tarde sofreram sérias dificuldades. Os preços dos imóveis residenciais tinham mais que dobrado
durante a última década, mas no último ano os preços residenciais médios caíram 14%, em termos nominais, e 18% em termos reais –uma
queda maior do que em qualquer
ano desde a Grande Depressão, estando uma queda adicional de 15%
prevista para 2009.
Nos Estados Unidos, a securitização das hipotecas foi alimentada
por comissões em cima de comissões e pela transferência dos riscos
para uma série de investidores cada
vez mais distantes do banco originador. Os corretores recebiam comissões de bancos por arranjar hipotecas sem precisar verificar a renda ou
o emprego dos clientes. Os bancos
contratavam avaliadores, que inflavam o valor de uma casa porque
suas comissões aumentavam segundo o valor da hipoteca. Os bancos
não tinham interesse em verificar a
qualidade ou o valor real do risco,
porque vendiam as hipotecas a bancos de investimento que ganhavam
gordas comissões por embalar grande número delas em “títulos garantidos por hipotecas”, que eram “fatiados e recortados” em “obrigações
de garantias de dívidas” (CDOs, da
sigla em inglês), com diferentes faixas de risco vendidas aos investidores. Grandes comissões eram pagas
a agências de classificação de riscos
que atribuíam “grau de investimento” aos CDOs e outros derivativos.
Um analista de classificação disse
em e-mail: “Esperemos que estejamos todos ricos e aposentados
quando este castelo de cartas balançar.” Mais comissões eram recebidas
pelos bancos de investimento para
fatiarem e recortarem os CDOs em
CDOs de CDOs, ou CDOs “quadrados” e CDOs “cubados”. En-

quanto isso, a administração das
hipotecas originais era confiada a
“servidores”, normalmente grandes
bancos, que ganhavam comissões
para tratar com os devedores no diaa-dia, ganhando comissões maiores
em casos de inadimplência. Anna
J. Schwartz, com Milton Friedman
co-autora do clássico História Monetária dos Estados Unidos (1963),
explicou a confusão e o acúmulo piramidal das perdas:

Irlanda (240%), Espanha (190%),
Nova Zelândia (123%), Suécia
(149%), Austrália (159%), França
(144%), Dinamarca (128%). Enquanto a inflação permaneceu baixa
na maioria desses países, o crédito
viveu um crescimento rápido que
chegou a 15% ao ano na Espanha,
17% na Irlanda, 19% na Suécia,
28% na Dinamarca, 12% na África
do Sul, 10% na Austrália e 9% no
Reino Unido.

A crise do crédito foi propagada
pela securitização e, especialmente,
pela adoção do modelo “originar
para distribuir” de concessão de crédito bancário, em substituição ao
modelo tradicional “originar para
guardar”. Essas inovações bancárias, e, especialmente, as práticas
da indústria de derivativos, agravaram os problemas. A transferência
de riscos que é a propriedade básica dos derivativos já se tornou tão
complexa que, ao que parece, nem
os idealizadores, nem os compradores dos derivativos compreendem os
riscos, com isso implicando os proprietários de derivativos em riscos
que estes não sabiam que estavam
assumindo. A avaliação dos derivativos é uma arte que os mercados
ainda não dominaram. Os principais culpados pela crise atual são os
engenheiros financeiros que inventaram a securitização dos empréstimos hipotecários e também o empréstimo hipotecário de alto risco. A
securitização passou do setor de empréstimos hipotecários para a emissão de papéis comerciais, para o de
contas de cartão de crédito a receber
e outras categorias de empréstimos.

Ressacas
Nos países europeus que tiveram
os booms imobiliários mais espetaculares, as fases de queda podem
ser tão severas quanto nos Estados
Unidos, ou ainda piores. No Reino
Unido as vendas de imóveis residenciais novos podem ter caído para até
65% abaixo do nível de 2007, com
as construtoras oferecendo descontos grandes sobre casas e apartamentos não vendidos e vendo-se com
grandes estoques de terrenos nas
mãos, em alguns casos o equivalente
ao que seria necessário para dez anos
de construção.
Espanha e Irlanda, que nos últimos anos estiveram entre os países
da zona do euro que apresentaram
o crescimento mais acelerado, são
os que estão sofrendo as piores ressacas. Em 2005, perto do auge do
boom, cerca de 18 casas por cada
1.000 habitantes foram erguidas na
Espanha, contra a média européia
de menos de seis. Desde 2000, a
construção civil gerou um quinto
de todos os empregos novos na Espanha. A construção residencial alcançou 10% do PIB na Espanha e
16% na Irlanda, os níveis mais altos da Europa, enquanto nos EUA
chegava a 6,5%. A dívida familiar
na Espanha subiu de 45% em 1996
para mais de 115% da renda disponível, próxima do nível dos Estados
Unidos. Um terço das casas e dos
apartamentos construídos desde
2005 não foi vendido, chegando
a 69% nas províncias centrais que
cercam Madri. Os fechamentos de

A euforia inspirada pelos juros
baixos animou construtoras, proprietários e especuladores em muitos outros países. A duplicação dos
preços dos imóveis residenciais nos
EUA nos últimos dez anos foi pequena, comparada aos aumentos
vistos em outros países: África do
Sul (393%), Reino Unido (213%),
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fábricas e as falências vêm aumentando – mais recentemente, ocorreu a quebra da maior construtora
imobiliária da Espanha, a MartinsaFadesa, com dívidas de €5,2 bilhões
(US$8,3 bilhões).
A Irlanda, o chamado “tigre celta”, cresceu em 1995-2000 numa
média anual de 9,5% e, desde então, de 5,6%. Agora os bancos e as
construtoras têm nas mãos €100
bilhões (US$150 bilhões) em empréstimos imobiliários, enquanto o
estoque de casas não vendidas subiu
e os preços tiveram queda de 9%
no último ano. No auge do boom,
em 2006, foram construídas 90 mil
moradias, mais que na Espanha, ou
seja, 22 por cada 1.000 habitantes.
Desde 2000, os empréstimos bancários na Irlanda aumentaram em
25% ao ano, o dobro do índice em
toda a área do euro. Dois grandes
bancos irlandeses foram penalizados, sofrendo rebaixamento de crédito, com 70%-80% de seus ativos
concentrados no mercado imobiliário irlandês e britânico.
O economista Morgan Kelly, do
University College em Dublin, observou que “à medida que a economia irlandesa passou de movida pelas exportações para ser baseada na
venda de casas, sua competitividade
internacional sofreu queda acentuada”. Uma agência governamental
estimou que até o final de 2009, um
quarto dos trabalhadores na construção perderão seu emprego. De
acordo com o consultor de pensões
Jim Power, “a economia irlandesa
está passando por um ajuste habitacional incrivelmente doloroso e que
não poderia deixar de ser doloroso,
porque tínhamos nos apegado totalmente ao setor habitacional como
motor de tudo na economia, desde
o emprego até a receita fiscal e a atividade econômica”.
Os bancos europeus sofreram
mais perdas que os americanos com
o arrocho do crédito de alto risco,
em grande medida devido ao êxito
dos bancos americanos na securiti-

zação das hipotecas. Dos US$387
bilhões em perdas creditícias anunciados pelos bancos globais em
2007-08, US$200 bilhões foram
absorvidos por bancos europeus e
US$166 bilhões por instituições dos
EUA, que venderam grandes blocos
de dívida de alto risco a grupos europeus, segundo o Instituto de Finanças Internacionais.
A busca de rendimento
A liquidez em excesso geralmente implica uma escassez de oportunidades de investimentos lucrativos na economia real, conduzindo
a apostas arriscadas e exóticas para
aumentar os rendimentos. Algumas
pesquisas mostram a tendência dos
profissionais do mercado financeiro
de exagerar seus conhecimentos sobre as finanças e na acuidade de suas
previsões, induzindo ao excesso de
operações. Muitos fundos de pensão
e outros investidores institucionais
fizeram apostas arriscadas porque os
rendimentos dos investimentos convencionais, com os juros baixos prevalecentes, eram insuficientes para
fazer frente aos seus compromissos
fixos.
“É indiscutível que o excesso global de liquidez exerceu um papel no
fenômeno ‘busca de rendimento’, e
que essa busca de rendimento levou
a uma forte demanda de produtos
estruturados complexos e de oferta
dos mesmos”, disse Gerald Corrigan, sócio do Goldman Sachs e expresidente do Federal Reserve Bank
de Nova York. Co-autor de um plano esboçado mais tarde por grandes
bancos para encolher o mercado
para ativos complexos, Corrigan
acrescentou: “Custosas vão ser essas reformas, mas esses custos vão
ser minúsculos comparados com as
centenas de bilhões de dólares de
perdas incorridas pelas instituções
financeiras nos meses recentes, sem
falar nas transferências econômicas
e nas distorções provocadas pela crise”.
A contabilidade de ativos finan-

ceiros globais feita pela McKinsey
exclui os derivativos, que são acordos para transferir os riscos entre
participantes de mercado, em troca de uma comissão. De acordo
com o BIS, os mercados globais de
derivativos cresceram anualmente
em 32% desde 2000. Desde então,
acordos privados conhecidos como
derivativos de mercado de balcão
(“over-the-counter”, ou OTC) se
multiplicaram de maneira radical,
passando de menos de US$100 trilhões para US$500 trilhões, ou três
vezes o valor de todos os ativos financeiros registrados. Os OTCs
são negociados fora das bolsas de
valores e são sujeitos a pouca regulamentação e nenhuma exigência de
reservas. A maioria não aparece nos
balanços dos bancos. As oportunidades para negociar derivativos alimentaram o que hoje é conhecido
como “sistema financeiro nas sombras”, em grande medida fora do
alcance da regulamentação, com o
crescimento dos fundos hedge, das
firmas de participações privadas, dos
fundos de capital de risco e “fundos
urubu” (vulture capital). Os ativos
de fundos hedge triplicaram desde
2000, chegando a US$1,8 trilhão
em meados de 2007 e recebendo
comissões enormes de investidores,
enquanto os fundos administrados
por firmas de participações privadas
(private equity) mais que dobraram
para chegar a US$700 bilhões. Os
empréstimos overnight e os negócios de derivativos aumentaram para
US$2,5 trilhões. Os ativos combinados dos cinco maiores bancos de
investimento de Nova York, operando no “sistema financeiro nas sombras”, totalizaram US$4 trilhões,
contra US$6 trilhões dos cinco
maiores bancos regulamentados.
Alavancagem
Cada vez mais, os contratos de
derivativos são criados usando fórmulas matemáticas exóticas que,
com frequência, não são plenamente compreendidas por muitos com-
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pradores e vendedores. Ademais,
eles são comprados com dinheiro
emprestado. Em alguns casos, os
comitês de créditos tiveram apenas
dois dias para decidir se participariam de um negócio complexo. De
acordo com Martin Mayer, o decano dos jornalistas financeiros americanos e membro de nosso Instituto:
Como exemplo do que acontece diariamente, a grande mudança vem
sendo a ênfase nova e dominante
sobre a probabilidade e a diversificação, ambas as quais são pelo
menos aparentemente suscetíveis de
serem objetos de modelos matemáticos. Mais de metade das compras
e vendas realizadas hoje nos mercados maiores é “algorítmica”, com
computadores programados para
localizar e executar possibilidades
de arbitragem, aperfeiçoar hedges,
calcular cenários de marcação para
o futuro em um contexto de riscos
de valor variado, ajustar pacotes de
ativos para satisfazer pontos de referência desejados. Tudo isso é feito
automaticamente, hora após hora,
sem a participação de mãos humanas ou mesmo de cérebros humanos.
Correlações são traçadas constantemente entre movimentos nos mercados de participações acionárias,
mercados de renda fixa, índices de
commodities e o que se pode chamar de instrumentos derivativos
segundos, trocas (swaps e swaptions), e obrigações avalizadas em
que a garantia é uma fatia de outra
amálgama de divida avalizada. Os
cálculos são incessantes, incluindo,
por exemplo, o risco de liquidez associado à escolha de contraparte nos
hedges do investimento principal,
a diferença de preços de um risco
entre mercados de seguro/resseguro
e mercados baseados em títulos de
crédito, e a diferença entre o tipo de
evento-risco que domina os modelos
de seguros e o risco contínuo precificado nos modelos de títulos de créditos e commodities. Perguntamos
ao fundo hedge quão alavancado

ele é. Isso não é tão mau – mas não
sabemos, e não podemos descobrir,
a alavancagem dos instrumentos de
propriedade do fundo hedge.
Quando os mercados estão em
alta, os empréstimos maciços contraídos por investidores podem
render lucros enormes sobre spreads pequenos entre juros e taxas,
ao mesmo tempo empregando
pouco capital próprio dos investidores. A alavancagem ficou tão
grande que o Goldman Sachs usou
cerca de US$40 bilhões em capital
para suportar US$1,1 trilhão em
ativos, enquanto o Merrill Lyn-
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ch usou US$30 bilhões como base
para US$1 trilhão em ativos. Desde 2000, a especulação no mercado
desregulado de trocas de garantias
contra calotes (CDSs, da sigla em
inglês) cresceu exponencialmente
de US$900 bilhões para US$62 trilhões no início de 2008, duas vezes
a capitalização do mercado acionário dos EUA e quase o equivalente
a totalidade da riqueza das famílias
dos Estados Unidos e dez vezes o
valor de todos os títulos de dívida

que podiam ser protegidos por seguro. Nessas trocas, nenhuma das
partes precisa possuir a dívida subjacente para fechar um contrato.
Ademais, as trocas são sujeitas ao
que o mercado chama de “novação”:
a transferência do risco para um
terceiro, sem o conhecimento ou o
consentimento das partes originais.
Bear Stearns
O pânico começou em meados
de 2007, quando os investidores
temeram que o Bear Stearns não
conseguisse suportar perdas como
contrapartida aos CDOs e outros
derivativos vendidos. Em agosto a
American Home Mortgage, grande
provedora de financiamentos imobiliários residenciais, entrou com
pedido de falência. A Countrywide,
maior originadora de hipotecas do
país, usou toda sua linha de crédito de US$11,5 bilhões, enquanto
o banco francês BNP Paribas suspendeu os pagamentos sobre três
fundos de investimentos no valor
de €2 bilhões, devido aos seus problemas no mercado hipotecário dos
EUA. O Banco Central Europeu
reagiu injetando mais de €200 bilhões nos mercados monetários e o
Fed e o Banco do Japão tomaram
medidas semelhantes. Em setembro,
o Northern Rock, grande banco britânico de hipotecas, protagonizou o
primeiro caso em 100 anos em que
os clientes de um banco britânico
correram para sacar seu dinheiro,
levando o Banco da Inglaterra a lhe
estender um apoio maciço, conduzindo a sua nacionalização pouco
depois com suas obrigações somadas
à dívida pública.
A quebra do Bear Stearns foi um
lembrete doloroso da fragilidade e
ferocidade de um sistema financeiro
erguido em grande medida sobre a
base da confiança. Bilhões de dólares em títulos de crédito são comprados e vendidos todos os dias sem
nada mais que um acordo implícito
de que os parceiros comerciais pagarão quando lhes for pedido que
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o façam. Quando os investidores
pressentiram que o Bear Stearns
não conseguiria saldar seus negócios
com seus clientes, a confiança evaporou em um segundo. Com medo
de perdas, os parceiros de negócios
sumiram de uma hora para outra.
Esse sumiço alimentou mais rumores. Identificando uma chance para
lucrar, alguns sócios de Bear Stearns apostaram contra a empresa,
ajudando a acelerar sua queda. Os
reguladores estão investigando se
houve um esforço coordenado para
difundir rumores por aqueles que
apostaram no colapso do Bear Stearns.
Quando o Bear Stearns quebrou,
era o segundo maior negociador de
papéis de Wall Street, envolvido no
cuidado e alimentação de fundos
hedge, custodiando títulos de crédito, organizando crédito e até mesmo
alugando escritórios para eles. Era a
contraparte em 750 mil contratos
de derivativos com valor nominal
de US$10 trilhões negociados com
cerca de 5.000 outras firmas, principalmente em CDSs e swaps de taxas
de juros, provocando medo e pânico
entre os investidores. A circulação
desses títulos de crédito entre investidores era tão rápida, e a compensação tão descuidada, que, com Bear
Stearns como principal intermediário, os investidores não tinham a
garantia da validez dessas demandas e obrigações de seguro contra
inadimplência, nem conhecimento
das contrapartes.
Às 7h30 da segunda-feira, 17 de
março, US$80 bilhões em empréstimos de curto prazo feitos ao Bear
Stearns iriam vencer. Se o Bear Stearns entrasse com pedido de falência, os credores receberiam papéis
em lugar de dinheiro e poderiam
ter entrado em pânico, promovendo a venda maciça das garantias
e cortando trilhões de dólares em
empréstimos a outros bancos de
investimento. “Avaliamos que a falência desordenada do Bear teria
sido acompanhada por consequên-

cias imprevisíveis, mas graves, para
o funcionamento do sistema financeiro mais amplo e a economia mais
ampla, levando à queda dos preços
das participações acionárias, a mais
pressões para baixo nos valores imobiliários e à dificultação do acesso
a crédito para empresas e famílias”,
disse o presidente do Fed de Nova
York, Timothy Geither, ao Comitê
Bancário do Senado. O Fed avalizou US$29 bilhões das dívidas do
Bear para facilitar a aquisição emergencial da corretora falida pelo J.P.
Morgan e anunciou que daria empréstimos emergenciais a outros
bancos de investimento. Após a falência do Bear, agentes da Comissão de Valores Mobiliários (SEC,
da sigla em inglês) e do Fed se instalaram nos escritórios dos bancos
de investimento, para monitorar as
atividades de compra e venda.
A inadimplência sobre dívidas de
alto risco se multiplicou em meio a
previsões de que 2 milhões de americanos suspenderiam os pagamentos de suas hipotecas em 2008. A
agência de classificação Standard &
Poor’s previu perdas de US$285 bilhões sobre US$1,4 trilhão em títulos de crédito de alto risco emitidos
desde 2005. Os principais bancos
e seguradores que vêm declarando
baixas contábeis incluem o UBS,
da Suíça (US$42 bilhões), Merrill
Lynch (US$42 bilhões), Citigroup
(US$48 bilhões), AIG (US$17 bilhões), Morgan Stanley (US$13
bilhões), Bank of America (US$16
bilhões), Deutsche Bank (US$7 bilhões) e Societé Génerale (US$9 bilhões). Os investidores estrangeiros
que injetaram US$65 bilhões nas
firmas financeiras americanas desde
outubro de 2007, especialmente de
fundos soberanos da China, Cingapura e do Golfo Pérsico, vêm incorrendo em perdas sobre papéis de
quase US$10 bilhões, ou 15% de
seu capital. “Era duvidoso que os
governos ocidentais pudessem prover socorro aos bancos na mesma escala, financiado pelos contribuintes,

sem provocar um tumulto público”,
observou o relatório da McKinsey.
Nos 12 meses que se estenderam
até julho de 2008, os bancos dos
EUA perderam metade de seu valor
de mercado. Os bancos enfrentam
a ameaça de outros US$10 bilhões
em dívidas anuladas, após a desvalorização de crédito das tradicionais
seguradoras de dívidas de Estados e
governos locais, conhecidas como
monolinhas, que não apenas tinham
feito o seguro contra inadimplemento de seus derivativos exóticos,
como tinham comprado esses títulos de crédito, eles próprios. Uma
multidão de ações judiciais relativas a transações com derivativos,
incluindo ações coletivas e de acionistas, acusaram a originadores de
hipotecas, bancos de investimento
e assessorias financeiras de fraude e
má aplicação de recursos. As prefeituras de Cleveland e Baltimore estão
processando bancos de investimento e emprestadores por prejuízos
de “dano público”, como serviços
policiais e de bombeiros e custos
de demolição ligados à concessão
de hipotecas de alto risco, segundo
acusou Cleveland, a “tomadores de
empréstimos não qualificados, que
não possuíam meios realistas de se
manter em dia com o pagamento de
suas dívidas no longo prazo”.
Alan Greenspan, que presidiu o
Federal Reserve Board por duas décadas (1987-2006), tenta defenderse de acusações de que teria estimulado a bolha dos preços imobiliários
e da expansão excessiva do crédito,
pelo fato de manter os juros baixos
demais (1% ao ano) desde 2001 e,
especialmente, por sua política de
autorizar as contrapartes em negócios com derivativos a regulamentarem umas às outras, em lugar de
serem submetidas ao escrutínio e
regulamentação das autoridades
monetárias. “Houve muito mais falências aqui do que eu previa”, ele
disse. “Estou mortificado diante dos
erros de julgamento cometidos por
alguns investidores muito sofistica-
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dos com relação aos riscos, porque
minha visão fundamental é que a
fiscalização das contrapartes é crucial para o sistema financeiro global.
Não existem alternativas realistas.”
Greenspan subscreveu a visão tradicional de que os mercados devem
regular a si mesmos: “Em minha experiência, os responsáveis pela concessão dos créditos bancários sabem
muito mais do que os reguladores
sobre os riscos e o funcionamento
de suas contrapartes.”
No dia 8 de abril, em discurso
proferido diante do Clube Econômico de Nova York, o antecessor
de Alan Greenspan no comando do
Fed, Paul Volcker (1979-87), criticou o socorro prestado aos clientes
de Bear Stearns: “O novo e brilhante sistema financeiro, com todos
seus participantes talentosos, com
todas suas ricas recompensas, foi
reprovado no teste do mercado. ...
A extensão dos empréstimos feitos
diretamente a instituições financeiras não bancárias –enquanto sob a
autoridade de poderes emergenciais
‘temporários’— certamente será interpretada como promessa implícita
de ações semelhantes em tempos de
turbulência futuros. .... O que aparenta ser, substancialmente, uma
transferência direta de hipotecas e
títulos de crédito de questionável
valor de um banco de investimento
ao Federal Reserve parece contestar
a palavra de ordem dos bancos centrais em tempos de crise, comprovada pelo tempo: ‘Empreste livremente, a juros altos, contra garantias
sólidas’.”
Volcker se referia ao ditado sobre
empréstimos concedidos por bancos
centrais em tempos de pânico enunciado por Walter Bagehot, editor
da The Economist no século 19, em
seu clássico Lombard Street (1873):
“Primeiro. Que esses empréstimos
sejam concedidos apenas a juros
muito altos. Isso funcionará como
multa pesada sobre a timidez não
justificada e vai impedir o maior
número de pedidos por pessoas que

não precisam delas. .... para que a
reserva do banco central possa ser
protegida ao máximo. Segundo.
Que, a essa taxa de juros, esses empréstimos sejam feitos sobre todos
os bons títulos de crédito bancários,
e em medida tão grande quanto o
público os solicitar. A razão disso é
clara. O objetivo é acalmar o medo,
e nada, portanto, deve ser feito para
causar alarme. ... A teoria sugere, e
a experiência comprova, que em um
pânico os detentores da reserva [do
banco central] (quer seja um ou sejam muitos) devem emprestar a todos os que tragam bons títulos de
créditos de maneira pronta, livre e
rápida. Com essa política eles acalmarão o pânico; com qualquer outra, a intensificarão.”
A lenda do Emprestador de Última Instância está sendo evocada
para nos tranquilizar durante a falência atual do mercado nos Estados
Unidos. Bagehot fazia referência à
pequena mas rica comunidade financeira de Londres, onde a maioria dos banqueiros se conhecia pessoalmente. Era uma época em que
a vergonha tinha uma influência
mais importante no reforço da confiança, em contraste com os mercados financeiros mais complexos
e anônimos de hoje, que operam
globalmente, 24 horas por dia, em
escala muito maior, comprando e
vendendo esquemas de débito e crédito, criando obrigações que, com
frequência, são mal compreendidas.
Os esforços recentes do Fed para
socorrer o mercado se chocam com
os preceitos de Bagehot quanto às
intervenções de bancos centrais, em
dois pontos: (1) Em lugar de fazer
empréstimos a bancos e não bancos,
aceitando “bons títulos de crédito bancários” como garantia, o Fed
está concedendo empréstimos contra títulos de crédito de valor duvidoso. (2) Em lugar de fazer apenas
empréstimos emergenciais, como
propôs Bagehot, “a juros muito altos”, o Fed vem concedendo empréstimos baratos a juros negativos,

abaixo do índice de inflação. Ademais, não sabemos se o Emprestador de Última Instância, conforme
concebido na Londres do século
19, é capaz de operar com eficácia
em escala muito maior para corrigir
as enormes distorções surgidas nos
mercados financeiros de hoje.
Schumpeter, que escreveu muito antes do uso dos computadores,
provavelmente nunca imaginou novidades como programas de negociação por computador, arbitragem
imediata em flutuações de juros e
câmbio, o desdobramento dos juros da parte principal da securitização de títulos de crédito de hipotecas de alto risco, e uma grande
gama de derivativos complexos. Mas
Schumpeter entendia tudo isso, observando “a maneira como os meios
financeiros são fornecidos com o
objetivo de fornecer meios financeiros, acomodação com o fim de
acomodação”, através dos quais “nos
afastamos mais ainda das forças motoras de nosso processo”. Em outras
palavras, o motor da atividade econômica vira uma dança financeira
exótica.
Antes mesmo de a crise atual ter
estourado com força total, as incertezas com relação ao futuro foram
destacadas no relatório anual do
BIS, em junho de 2007: “A Grande Inflação dos anos 1970 pegou
completamente de surpresa a maioria dos comentaristas e responsáveis
pelo traçado das políticas, assim
como fez o ritmo da desinflação e
a subsequente recuperação econômica, depois de o problema ter sido
efetivamente tratado. Do mesmo
modo, ninguém previu a Grande
Depressão da década de 1930, nem
as crises que afetaram o Japão e o
sudeste asiático, respectivamente no
início e no final da década de 1990.
Na verdade, cada período de retração foi precedido por um período
de crescimento não inflacionário suficientemente exuberante para levar
muitos comentaristas a sugerir que
uma ‘nova era’ teria raiado.”
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4. Novas Eras
O controle ou eliminação dos ciclos econômicos é uma idéia antiga
que ressurge de tempos em tempos.
Nos anos 1920, uma “Nova Era”
foi aventada pelo grupo de economistas americanos que fundou o
Bureau Nacional de Pesquisas Econômicas (NBER), contestando a
idéia de que o ciclo econômico era
regido por “leis” universais e imutáveis, argumentando que a performance econômica podia ser controlada e aperfeiçoada por meio de
manipulações baseadas em informações corretas. Na década de 1960,
Walter Heller, o principal assessor
econômico dos presidentes Kennedy
e Johnson, saudou a chamada “Era
do Economista”. A “Nova Economia” defendida por ele empregava
informações estatísticas aperfeiçoadas e “a gama completa de ferramentas econômicas modernas
subjacentes à expansão econômica
ininterrupta desde 1961”, atingindo
um clímax triunfal com “as maravilhas do corte de impostos promovido em 1964”.
Após a estagflação da década de
1970, decorrente da Guerra do
Vietnã, a multiplicação por dez
dos preços do óleo cru e o aumento dos déficits governamentais, teorias sobre “expectativas racionais”
e “mercados eficientes” ganharam
popularidade nos anos 1980, sendo usadas para explicar o processamento das informações na atividade
econômica. De acordo com Thomas
J. Sargent, um importante teórico
do movimento, “existe um feedback contínuo de resultados passados
para as expectativas atuais. Traduzindo: nas situações recorrentes,
a maneira como o futuro decorre
do passado tende a ser estável, e as
pessoas ajustam suas previsões para
se adequarem a esse padrão estável.” A ênfase era sobre a previsão,
fortemente matemática, sem levar

devidamente em conta os perigos
da insensatez coletiva. Um ex-vicepresidente do Federal Reserve e dois
fundadores da teoria das expectativas racionais, ambos laureados com
o Prêmio Nobel, foram sócios no
fundo hedge Long-Term Capital
Management (LTCM), cuja falência em 1998 ameaçou desencadear uma crise financeira de grandes
proporções, até que o Fed de Nova
York pressionou 15 bancos, que haviam emprestado US$100 bilhões
ao LTCM, a socorrer seus credores
com outros US$3,6 bilhões, para
interromper o pânico. Em um padrão que seria repetido na crise de
2007-08 das hipotecas de alto risco
e dos derivativos, o LCTM usou
US$2,2 bilhões de recursos de investidores como garantia para comprar US$125 bilhões em títulos de
crédito e usar estes papéis, em um
esquema de pirâmide, como garantias em transações exóticas no valor
de US$1,25 trilhão. Em 2008, George Soros escreveu que “precisamos
de um novo paradigma. O paradigma prevalecente hoje, ou seja, que
os mercados financeiros tendem ao
equilíbrio, é falso e induz ao engano. Deixados por conta própria, os
mercados tendem a chegar a extremos de euforia e desespero.”
Nos anos 1990 era moda falar
novamente de uma “Nova Economia”. Alguns economistas diziam
que mudanças na estrutura econômica dos Estados Unidos, baseadas
na globalização e na informática,
tinham levado à aceleração dos ganhos de produtividade, ao crescimento regular permanente, ao baixo
índice de desemprego e à imunidade contra as flutuações dos ciclos
econômicos. Alguns identificaram
avanços na tecnologia de informações e comunicações, incluindo a
Internet, como sendo tão importantes quanto as inovações do final do

século 19 e início do século 20: a
eletricidade, a aviação, o automóvel,
o cinema, o rádio e o encanamento
doméstico. Alan Greenspan aderiu
a esse otimismo. Ele lembrou o que
tinha dito em dezembro de 1995
numa reunião do Fed:
Ao estudar o que vinha acontecendo na economia, eu me convencera de que estávamos à beira de
uma mudança histórica, da qual
a alta vertiginosa dos preços das
ações seria apenas um indício. Minha idéia era que, à medida que
o mundo absorvesse a tecnologia
de informação e a pusesse em uso,
teríamos ingressado em algo que
mostraria ser um período prolongado de inflação mais baixa, juros
menores, produtividade aumentada
e emprego pleno. “Venho analisando ciclos econômicos desde o final
dos anos 1940”, eu disse. “Nunca
antes houve nada como isto.” Para
dar uma idéia da escala global das
mudanças, fiz alusão a um fenômeno novo: a inflação parecia estar
caindo em todo o mundo. O que
eu quis destacar foi que a política
monetária poderia estar operando
agora na vanguarda de um conhecimento ao qual, pelo menos por
algum tempo, as regras avalizadas
pelo tempo talvez não se aplicassem.
Em um sentido, a “Nova Era” já
chegou. Nos anos 1920, antes da
Grande Depressão, não havia nenhuma instituição internacional que
monitorasse a economia mundial.
Hoje temos muitas: o BIS, o Fundo Monetário Internacional (FMI),
o Banco Mundial, a Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização Mundial do Comércio
(OMC), a UNCTAD (Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), além das
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comissões econômicas regionais das
Nações Unidas para a Ásia, América Latina, Europa e África e dos
bancos de desenvolvimento regional na América Latina e Ásia. Esse
campo superlotado de instituições é
ampliado ainda mais pelas análises
econômicas efetuadas por governos
nacionais, grandes empresas, bancos
comerciais, agências de classificação
de risco, universidades, institutos de
pesquisa e multidões de consultores
privados. Todos eles empregam uma
grande base de estatísticas, continuamente atualizada, de dimensões e
qualidade nunca vistas, intercambiadas com grande velocidade na Internet, pela telefonia internacional
barata e pelos transportes aéreos que
facilitam as reuniões. Infelizmente,
esse enorme fluxo de informações
processadas por batalhões de analistas qualificados não elevou nossa
capacidade institucional de medir
os riscos e antecipar os abalos do
mercado.
Agências classificatórias
As poderosas e caras agências
classificatórias de risco de Wall Street, cujo trabalho consiste em me-

dir os riscos de crédito em todo o
mundo, tampouco ajudaram muito.
As três maiores –Moody’s, Standard
& Poor (S&P) e Fitch—formam
um oligopólio, viciado de incentivos perversos, que exerce influência
decisiva sobre quem pode emprestar
a quem, e a que juros. No momento, elas enfrentam problemas devido
aos critérios frouxos e aos conflitos
de interesses envolvidos na concessão de classificação AAA a derivativos que empacotaram hipotecas de
alto risco e outros ativos exóticos
que causaram perdas pesadas aos
bancos e outros investidores. O perfil moral das agências está comprometido pelo fato de elas cobrarem
grandes taxas de emissores que buscam classificações “de grau de investimentos” para vender seus títulos e
derivativos. O The New York Times
investigou o processo pelo qual a
Moody’s, a mais antiga e prestigiosa
das agências, classificava esses títulos de crédito e constatou que, num
conjunto de 2.393 hipotecas, avaliado em US$430 milhões, a Moody’s
não tinha acesso aos arquivos individuais dos empréstimos, nem
se comunicara com os tomadores

deles – 43% dos quais não tinham
apresentado comprovação de rendimentos– para averiguar a veracidade
das informações constantes em seus
pedidos de hipoteca, 27% das quais
acabaram inadimplentes. Entre
2002 e 2006, os lucros da Moody’s
quase triplicaram, graças às altas taxas cobradas para esse tipo de classificação. “Os títulos de crédito
apoiados por hipotecas não foram
o produto final da grande máquina hipotecária”, observou o jornal.
“Na realidade, foram usados para
construir veículos ainda mais exóticos conhecidos como obrigações garantidas por dívidas, ou CDOs. As
CDOs eram financiadas com pirâmides similares de títulos, de AAA
para baixo, e o papel das agências
classificatórias era igualmente fundamental.” Uma semana depois da
publicação, o presidente da Moody’s
se demitiu. Em editorial, o The Wall
Street Journal perguntou: “Até onde
as grandes firmas de classificação de
crédito precisam desempenhar mal
seu papel para que os investidores
parem de fazer uso de seus serviços?”
O presidente Luiz Inácio Lula
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da Silva descreveu como “momento mágico” aquele em que, em 30
de abril, a S&P anunciou que a
dívida externa do governo brasileiro seria reclassificada, de BB+ para
BBB-. Com isso, o Brasil se tornou
o mais recente de 34 países em desenvolvimento a ter sua classificação
internacional de crédito elevada de
“especulativo” para “grau de investimento”. A notícia de que o Brasil
recebera a classificação de “grau de
investimento” foi recebida com festa. O Bovespa subiu 6% nesse dia,
alcançando um novo recorde. No
mesmo dia o governo anunciou um
superávit recorde nas finanças públicas. Uma manchete do jornal O
Estado de S. Paulo anunciou: “Brasil terá acesso a trilhões de dólares”
com uma enxurrada de novos investimentos estrangeiros. Lula falou: “Eu não sei nem falar direito
a palavra [investment grade], mas,
se a gente for traduzir isso para
uma linguagem que os brasileiros
entendem, o Brasil foi declarado
um país sério, que tem políticas
sérias, que cuida das suas finanças
com seriedade e que, por isso, passou a ser merecedor de uma confiança internacional que há muito
tempo necessitava”. Lula contou a
uma platéia do pedido que fez em
telefonema ao presidente George
W. Bush: “Bush, meu filho, resolva a sua crise. Passamos 26 anos
sem crescer e agora você quer com
a crise nos atrapalhar?” Então Lula
disse que ofereceu ajuda: “O Brasil
tem know-how para salvar bancos.
Tem o Proer (o programa brasileiro
dos anos 1990 de socorro a bancos,
ao qual Lula se opôs, na época). Se
os americanos precisarem podemos
mandar nossa tecnologia.”
A farsa das classificações de “grau
de investimento” torna ainda mais
dramático o fato de que o Brasil e
outros países precisam superar seus
problemas institucionais sozinhos,
independentemente da fanfarra efêmera dos investidores estrangeiros.
A farsa se torna evidente se com-

pararmos os superávits recentes de
conta corrente do Brasil como parcela do PIB – normalmente um
fator crítico na avaliação de crédito internacional– com os déficits em 2007 de outros países de
mercados emergentes e membros
da OCDE que receberam a classificação “grau de investimento” de
todas as três agências classificatórias: Bulgária (-21% do PIB), Chipre (-7%), Estônia (-16%), Grécia
(-14%), Hungria (-6%), Cazaquistão (-7%), Letônia (-23%), Lituânia (-13%), Malta (-6%), Romênia
(-14%), África do Sul (-7%), Portugal (-9%), Islândia (-16%), Austrália (-6%), Nova Zelândia (-8%)
e Espanha (-12%). O FMI observa
que os bancos europeus ocidentais
têm exposição a risco de US$1 trilhão com países do leste europeu e
do Báltico, contra US$250 bilhões
com títulos de crédito de alto risco
nos Estados Unidos. É na “Europa emergente” que pode acontecer
a próxima crise de dívida “latinoamericana”. No entanto, o boom de
consumo no Brasil tem trazido de
volta os déficits em conta corrente
das décadas recentes.
“Desta vez é diferente”
Na ciência econômica não existem novas eras nem segurança duradoura, apenas invenção e adaptação. Entretanto, como observam
Carmen Reinhart, da Universidade
de Maryland, e Kenneth Rogoff, da
Universidade Harvard, existe uma
tentação duradoura de dizer “desta vez é diferente”, no sentido que
desenvolvemos a capacidade institucional de nos protegermos contra
as tempestades criadas pelos erros e
distorções de nosso comportamento
econômico. Em seu ensaio histórico
This Time Is Different: A Panoramic
View of Eight Centuries of Financial Crises, Reinhart e Rogoff reúnem um conjunto impressionante
de provas para mostrar que os períodos de multiplicação do crédito, seguidos por inadimplências e

inflações, são traços recorrentes da
vida econômica. Eles acrescentam:
“A inadimplência em série ainda é
a regra, com ondas internacionais
de inadimplência tipicamente separadas por vários anos, quando não
décadas. ... Os períodos de alta mobilidade internacional do capital em
repetidas instâncias geraram crises
bancárias internacionais, não apenas
como fizeram com tanta repercussão
na década de 1990, mas historicamente.”
Assim, as crises financeiras
são coisas perenes. A história de
inadimplências e reescalonamentos
de dívida abrange países da Europa,
Ásia, América Latina e África, tanto
em seus períodos formativos quanto nas etapas modernas do desenvolvimento, com “longos períodos
durante os quais uma alta porcentagem de todos os países vivia um
estado de inadimplência ou reestruturação” e com muitos episódios associados de desvalorização cambial e
inflação. A primeira moratória desta
série aconteceu em 1340, quando o
rei Edward III da Inglaterra deixou
de pagar empréstimos obtidos de
banqueiros italianos depois de a fracassada invasão da França ter desencadeado a Guerra dos Cem Anos.
Os reis franceses tiverem o hábito
de executar seus credores durante
episódios de moratória de dívidas.
O campeão mundial de inadimplência é a Espanha, com 13 episódios, incluindo seis bancarrotas do
Estado nos século 16 e 17, quando
a Espanha importava quantidades
enormes de prata do Novo Mundo
e as esbanjava em guerras européias,
e sete no século 19, quando atolou
em torpor e desordem após as guerras napoleônicas. Não ficam muito
para trás da Espanha a Venezuela
(dez calotes), Brasil, Chile e Equador (nove cada), França, Alemanha,
México, Peru e Uruguai (oito cada)
e Austro-Hungria, Argentina, Colômbia, República Dominicana e
Guatemala (sete cada). A maioria
das crises bancárias internacionais
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começou nos grandes centros financeiros, como Londres em 1825-26,
Áustria/Alemanha em 1873 e Wall
Street em 1929 e 2007. Algumas
porém estouraram em economias
emergentes, como a Argentina na
crise do Baring, em 1891, e a crise
asiática de 1997-98.
“Se a inadimplência em série é a
regra para um país que passa pela
fase de mercado emergente de seu

desenvolvimento, a tendência a recair em períodos de inflação alta e
extremamente alta é um denominador comum ainda mais marcante”, observam Reinhart e Rogoff.
A forma mais comum de inflação
na Europa pré-industrial antes de
1800 era o aviltamento da moeda.
Durante o século 18, vários países
sofreram inflação anual de mais de
20% durante vários anos, entre eles

Coréia, Polônia, Dinamarca, Itália,
Portugal, Turquia, Brasil e Marrocos. É claro que a inflação se tornou
muito mais ampla no século 20, especialmente em tempos de guerra
e crise financeira que ameaçavam
o sistema político. A tarefa hoje é
combater as distorções financeiras
de modo a prevenir outras desordens e consolidar o progresso conquistado nas décadas recentes.

5. Virando o barco na tempestade
Acredito que as forças da cooperação são mais poderosas que as forças
do conflito e da dissolução. Não fosse assim, a civilização não existiria,
e a humanidade não teria evoluído.
Em algumas emergências, quando
as tarefas e os perigos comuns são
compreendidos por todos, a cooperação pode ser espontânea. Em
todos os mares tempestuosos e convulsivos que hoje ameaçam a economia mundial, os perigos colocados
pela proliferação sem precedentes
de ativos financeiros e a expansão do
crédito estão se tornando mais claros, mas as decisões a serem tomadas são menos intuitivas. As prioridades estão mudando. Em lugar de
crescimento e ganhos, a necessidade
maior hoje é de segurança e consolidação. Nossas dificuldades atuais
podem ser vistas como augúrios de
um desastre, evocando lembranças
populares da Grande Depressão dos
anos 1930. Ou podem ser a oportunidade para corrigirmos distorções
perigosas que, se não forem reprimidas, podem criar muito ainda mais
problemas no futuro.
Para virar o navio no meio desta
tempestade seriam necessários níveis inusitados de cooperação entre
governos e bancos centrais, para que
se possam tomar ações coletivas que
seriam mais difíceis se fossem empreendidas individualmente. Para
começar, as taxas de juros negativas,

inferiores à inflação, fornecem estímulo para a alocação errada de recursos, gerando mais proliferação de
ativos financeiros, mais especulação,
mais crédito, mais consumo e mais
inflação, algo que não pode ser sustentado ao longo do tempo. Muitos
governos hoje praticam juros negativos, degradando o custo real do dinheiro, para sustentar artificialmente a atividade econômica. Taxas de
juros positivas ajudariam a corrigir
as taxas de câmbio persistentemente
sub-valorizadas que distorcem o comércio mundial.
Fannie Mae e Freddie Mac
A necessidade de segurança e consolidação ficou mais aparente ainda
com o socorro federal emergencial
dado em julho a duas empresas
gigantes patrocinadas pelo governo americano, hoje instituições financeiras de propriedade privada,
conhecidas como Fannie Mae e
Freddie Mac (vamos chamá-las simplesmente de Mae e Mac). Juntas, as
duas são donas ou fiadoras de quase
metade dos US$12 trilhões em hipotecas em aberto nos EUA, suportadas por apenas US$81 bilhões em
capital –uma alavancagem de ativos
igual a 64 vezes o capital, ou mais
que o dobro do que foi visto antes
como a alavancagem extrema (30>1)
dos grandes bancos de investimento
de Nova York durante o socorro ao

Bear Stearns. Tanto Mae quanto
Mac operam com privilégios especiais: isenções de impostos, baixas
exigências de capital e baixos custos
dos empréstimos contraídos, graças
à implícita garantia de suas dívidas
dada pelo governo. Esses privilégios
especiais nasceram com a criação de
Mae, em 1938, como agência do governo para financiar hipotecas para
compradores de recursos modestos,
num mercado habitacional flagelado
pela Grande Depressão. Depois de
monopolizar o mercado de hipotecas
secundárias por quase 30 anos, Mae
foi privatizada em 1968, quando o
presidente Lyndon Johnson temeu
que seus títulos e ações pudessem
inflacionar as finanças públicas do
país. Mac foi criado em 1970 como
competidor no mercado secundário.
O grande crescimento mais recente
deles começou no início dos anos
1990, quando os lobistas de Mae/
Mac convenceram o Congresso a
afrouxar suas exigências de capital,
com isso possibilitando que seus
ativos se multiplicassem por dez,
de US$136 bilhões em 1990 para
US$1,6 trilhão em 2003. Desde
1998 Mae e Mac gastaram mais de
US$170 milhões fazendo lobby,
contratando ex-parlamentares para
influenciar líderes do Congresso e
dando contribuições para as suas
campanhas eleitorais.
O pânico começou em julho,
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quando os mercados desconfiaram
que Mae/Mac não dispunham de
capital suficiente para suportar seu
US$1,5 trilhão em dívidas, US$2
trilhões em hedges e US$5,2 trilhões
em hipotecas que tinham comprado, garantido ou embalado como títulos garantidos por hipotecas. Desse passivo, US$1,5 trilhão era com
estrangeiros, principalmente bancos
centrais. Mais perdas eram previstas
sobre as hipotecas, que equivalem
a 38% do PIB dos EUA. Em março o governo reduziu ainda mais os
requisitos de capital de Mae/Mac,
autorizando o uso de suas reservas
contra perdas para financiar mais hipotecas. Até aquele momento, Mae/
Mac já tinham perdido US$11,8 bilhões sobre seus títulos, ações e garantias, desde meados de 2007, fato
que provocou o receio de que mais
perdas grandes pudessem eliminar
por completo seu capital. Os preços
de suas ações despencaram, conforme explicado por Martin Mayer.
“Entre as muitas razões para não
comprar ações de Fannie ou Freddie
está o fato de que eles eram administrados como fundos hedge sigilosos,
além de embaladores e seguradores
de hipotecas, e, deixando de lado a
questão de quantas hipotecas abusivas ou tendentes ao inadimplemento fazem parte dos pacotes segurados, não sabemos que derivativos o
fundo hedge possui.” O secretário
do Tesouro, Hank Paulson, num domingo à noite, antes da abertura dos
mercados asiáticos, anunciou que o
Tesouro emprestará para Mae/Mac,
se necessário, e talvez até comprasse
ações deles, junto com outra linha de
crédito do Fed. Paulson disse: “Instituições financeiras de todo o mundo possuem papéis de Mae/Mac. É
importante que estas mantenham
sua força para que seja conservada a
confiança em nosso sistema financeiro e nossos mercados financeiros.” O
custo aos contribuintes pode chegar
a US$100 bilhões. Como acontecera
com o Bear Stearns cinco meses antes, a maioria dos observadores con-

cordou que, nessas circunstâncias,
não havia outra alternativa senão o
socorro federal. Dias depois de o Tesouro ter salvado Mae/Mac, as ações
deles subiram 51% em dois dias em
reação às novas garantias. Agora a
Freddie Mac está cogitando vender
US$10 bilhões em novas ações. Os
comentários editoriais sobre esse socorro vêm sendo devastadores. “A
lamentável condição financeira de
Fannie Mae e Freddie Mac ameaça
a economia global”, observou o The
Washington Post. O The Wall Street
Journal opinou que “a bagunça financeira vem rolando, passando de
Wall Street para os bancos médios e
tragando até mesmo as companhias
patrocinadas pelo governo que, há
poucas semanas apenas, Washington
declarava como nossas salvadoras,
Fannie Mae e Freddie Mac. ... Os
investidores mundiais estão dizendo
que não sentem confiança na liderança dos EUA.” O Financial Times: “A
estrutura atual de Fannie e Freddie é
insustentável. São mal regulamentados. Elas ofereceram a sucessivos governos dos EUA um incentivo para
manter inflacionado o mercado habitacional. Elas socializam os riscos
e privatizam seus lucros. Tendo salvado Mae/Mac neste fim de semana,
as autoridades devem ter como meta
organizar um enterro decente para
Fannie e Freddie. Elas poderiam ser
divididas em partes independentes
e privatizadas.” O colunista Martin
Wolf, do FT, acrescentou: “Já não é
possível considerar certo e garantido
que o governo dos EUA seja digno
de crédito”.
A quebra de Mae/Mac coloca
em destaque um problema muito
maior: o papel decrescente dos Estados Unidos como árbitro e centro
do sistema financeiro internacional,
posição que o país manteve desde
o final da 1ª Guerra Mundial, em
1918. Embora os mercados americanos detivessem 56% dos ativos
financeiros mundiais em 2006, sua
influência vem sendo enfraquecida
pela expansão irresponsável do cré-

dito e a drenagem persistente dos
pagamentos internacionais. Os EUA
contêm o maior pool mundial de talentos financeiros, mas esses talentos
vêm sendo mal utilizados. O endividamento das famílias cresceu, à medida que as poupanças entraram em
terreno negativo, e o país tornou-se
devedor internacional. A posição
líquida de investimentos dos EUA
tornou-se negativa em 1986, tendo
a balança negativa crescido rapidamente desde 1999, passando de
US$800 bilhões naquele ano para
US$2,4 trilhões em 2007. Os títulos do Tesouro americano em mãos
estrangeiras vêm aumentando em
10% ao ano, dos quais a metade em
mãos do Japão e da China. Os déficits acumulados de conta corrente
sobre comércio em bens e serviços
somam US$5 trilhões desde 1999,
um terço do PIB de 2007. Os Estados Unidos não podem continuar
a sustentar sua vida econômica contraindo empréstimos, nem nas finanças dos consumidores nem como
participante na economia mundial.
Em The End of Globalization: Lessons from the Great Depression (2001)
o historiador Harold James da Universidade Princeton escreve: “Na segunda metade do século 20, sempre
que ocorreu uma interrupção do
crescimento ou uma ameaça à prosperidade, muitas pessoas se perguntaram se não estaríamos mais uma
vez sob o efeito da Grande Depressão”. Esses temores vieram à tona
durante a crise do petróleo nos anos
1970, a crise da dívida latino-americana da década de 1980, o crash de
Wall Street em 1987 e a crise asiática de 1997-98. No início de 2008
esse medo se refletiu na manchete
de uma matéria de capa da revista
Newsweek: “A economia dos EUA
enfrenta a guilhotina”. Em fevereiro, com o dólar em queda, o preço
do petróleo subindo para o pico de
US$145 o barril (e depois baixando)
e o ouro custando mais de US975
a onça, enquanto as pressões inflacionárias aumentavam, o presidente
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do Federal Reserve, Ben Bernanke,
disse ao Comitê de Atividade Bancária do Senado: “Estamos diante
de uma situação em que temos simultaneamente um desaquecimento
da economia, tensões nos mercados
financeiros e pressões inflacionárias
movidas pelos preços das commodities no exterior. Cada um desses fatores representa um desafio.” O Fed
cortou os juros drasticamente, mas
não conseguiu reduzir a tensão nos
mercados financeiros nem estimular
a economia, embora tenha aceitado
o risco de inflação mais alta. Robert
Samuelson, do The Washington Post,
descreve a conversa atual sobre depressão como “um caso de exagero
retórico que revela muitíssimo sobre
o pessimismo e a ansiedade largamente difundidos hoje”. O índice
atual de desemprego nos Estados
Unidos subiu para 5,6%, ainda abaixo da média desde 1960 e muitíssimo abaixo dos 25% registrados na
pior fase da Grande Depressão. O
Fed indica que não permitiria uma
queda na oferta de dinheiro nos Estados Unidos na escala em que se
deu após de 1929. Apesar disso, está
ficando claro que estamos navegando em águas desconhecidas, ainda
não mapeadas.
O Santo Graal
Ben Bernanke é uma autoridade
acadêmica sobre a Grande Depressão. Em seus Essays on the Great
Depression (2000), ele destacou a
importância da Depressão na formulação da opinião e das políticas
econômicas de hoje:
Compreender a Grande Depressão é
o Santo Graal da macroeconomia.
Não apenas a Depressão deu origem
à macroeconomia como campo de
estudo distinto, como também – em
um grau que nem sempre é plenamente apreciado– a experiência
da década de 1930 continua a influenciar as idéias dos economistas,
suas recomendações de política econômica e suas agendas de pesquisas.

José Glilton

E, deixando de lado as questões práticas, encontrar uma explicação do
colapso econômico mundial ainda
é um desafio intelectual fascinante.
Ainda não pusemos nossas mãos sobre o Graal, de maneira alguma. ...
Existem muitas diferenças entre o
então e o agora. Eis algumas delas:
1. Os Estados Unidos na década
de 1930 era o país credor líder, sendo que hoje é o maior devedor mundial.
2. Nos anos 1920 não se observavam limitações de recursos naturais,
do tipo das que são amplamente
percebidas hoje.
3. A última década foi um tempo de progresso e estabilidade na
maior parte do mundo, sendo que
a década de 1920 na Europa e Ásia
foi marcada por conflitos militares e
políticos, hiperinflações e privações
em várias regiões.
4. Nos anos que antecederam o
grande crash de Wall Street, as famílias estavam fazendo investimentos
pesados em ações. Em 2005-07, porém, as famílias eram vendedoras líquidas de ações totalizando US$2,2
trilhões, principalmente para sustentar o consumo.
5. Nos anos 1930, China, Índia,
Coréia, Irã, Argélia, África do Sul,
Egito e os Estados do Golfo Pérsico
eram ou colônias ou dependências
semicoloniais, sendo que hoje, como
grupo, são atores independentes e

importantes na economia mundial.
6. Os preços das commodities começaram a cair em 1926, três anos
antes do crash de 1929, enquanto a
crise de 2007- 08 ocorre num momento de alta dos alimentos, petróleo e minerais, provocada pelas limitações de capacidade diante da alta
do consumo, e gerando inflação.
7. Nunca antes uma crise econômica de grandes proporções atingiu uma população tão fortemente
urbanizada quanto é a nossa, hoje.
Em 1930 a população mundial era
em grande parte rural, sendo que
hoje a maioria é urbana. Hoje, pelo
menos 75% da população de 33 países, incluindo os países mais ricos
da OCDE e as maiores repúblicas
latino-americanas, vivem em cidades pequenas ou grandes, deixando
os moradores urbanos mais vulneráveis às flutuações nos mercados
financeiros e de commodities (principalmente petróleo e alimentos) do
que são os moradores da zona rural.
Possivelmente um bilhão de pessoas
emergiu da pobreza se juntando à
classe média urbana, cujos integrantes resistem a qualquer redução em
suas aspirações.
8. Tanto os anos 1920 como o
período desde 1990 nos Estados
Unidos foram épocas de dinheiro
barato, com baixa inflação dos preços ao consumidor e rápido crescimento de ativos financeiros. Na
década de 1920, o secretário do
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Tesouro Andrew Mellon era tão admirado quanto era Alan Greenspan
até pouco tempo atrás. O prestígio
de Mellon em seus 11 anos como secretário do Tesouro, mais tempo do
que qualquer outro ocupante do cargo, era derivado do fato de que ele
presidiu sobre superávits orçamentários e reduziu a dívida e os gastos
do governo, garantindo que os juros
permanecessem baixos. Mellon não
encontrou “evidências de superespeculação” no mercado acionário.
Entretanto, contrariamente aos clichês sobre a prosperidade dos anos
1920, o desempenho da economia
americana era irregular e, perto do
final da década, estava ficando mais
lento. O índice de emprego nas fábricas não cresceu entre 1918-29.
O crescimento econômico deu um
salto no início da década de 1920,
mas entre 1926-28 o PIB se manteve igual. Os mercados imobiliário e
de automóveis davam sinais de saturação. As folhas de pagamento das
fábricas caiam e a receita das ferrovias e as cargas dos vagões estavam
diminuindo.
Como no período desde 1990, a
inflação dos preços ao consumidor
nos EUA era baixa nos anos 1920,
mas havia uma inflação enorme no
valor dos ativos. A Grande Depressão foi, em essência, um colapso dos
valores inflados de ativos que prejudicou os sistemas de pagamentos e
devastou muitos tipos de atividade
econômica. Os ativos inflados mais
importantes eram ações de Wall
Street, obrigações alemãs de reparações de guerra e a libra britânica.
A supervalorização de todos esses
ativos foi sustentada por créditos do
sistema financeiro dos EUA. Hoje o
sistema financeiro dos norte-americanos é sustentado pelo resto do
mundo. A sobrevalorização dos anos
1920 teria que ser ajustada em algum
momento. Schumpeter escreveu que
cálculos baseados nesses ativos foram “inundados pelas torrentes de
um processo de reajuste de magnitude correspondente à extensão da

revolução industrial dos 30 anos anteriores. A maioria das pessoas ficou
firme sobre seu terreno. Porém esse
terreno estava prestes a ceder.”
Começando com a venda de Bônus da Liberdade para financiar a
participação dos EUA na 1ª Guerra Mundial, as famílias não agrícolas americanas acumularam ativos
financeiros em ritmo espantoso,
aumentando de US$72 bilhões
em 1912 para US$290 bilhões em
1929. Os títulos do governo americano em suas mãos aumentaram de
apenas US$397 milhões em 1912
para US$10,8 bilhões em 1922. Então as famílias venderam metade de
seus títulos públicos para comprar
ações, ao mesmo tempo elevando
o total de seus ativos de US$87 bilhões para US$262 bilhões nos sete
anos seguintes (1922-29). Após o
crash de outubro de 1929, o presidente Herbert Hoover expressou
otimismo em público, mas em 21 de
novembro de 1929 disse numa reunião de líderes empresariais na Casa
Branca que a crise era pior que um
simples crash do mercado acionário,
que ninguém era capaz de medir a
profundidade do desastre e que a
Grande Depressão iria durar algum
tempo.
Muitos economistas detectaram
uma recuperação em curso em 1930
e 1931, liderada pelas altas no consumo, nas encomendas de máquinas
operatrizes e na produção petrolífera. Porém tudo isso se perdeu em
meio à expansão da inadimplência
sobre hipotecas e das crises financeiras européias que começaram
em maio de 1931 com a falência
do maior banco austríaco, o Creditanstalt, que provocou o colapso da
estrutura financeira alemã, corroída
pelas dívidas. Como aconteceu na
Coréia e Indonésia durante a crise
asiática de 1997-98, metade da dívida externa da Alemanha em 1931
estava em empréstimos de curto prazo, fornecidos em grande parte por
bancos americanos e britânicos, sem
o conhecimento da comunidade fi-

nanceira em geral. O colapso do sistema financeiro alemão espalhou o
pânico pelo leste da Europa, impondo pressões enormes sobre o padrãoouro e os bancos ingleses. Em julho
de 1931 a Grã- Bretanha perdeu
19% de suas reservas de ouro. Os
saques de depósitos estrangeiros em
Londres aumentaram, até que o país
deixou o padrão-ouro, em setembro.
Esse fato abalou o mundo e deslocou a pressão para os EUA.
Bernanke e outros argumentam
que a principal causa do aprofundamento da Depressão na década de
1930 foi o fato de as demandas irrealistas relativas a dívidas, câmbio e
mercados de trabalho não terem sido
reduzidas. Bernanke incorporou essa
lição de flexibilidade à tentativa de
administrar a crise financeira atual.
“Os concessores de empréstimos
não quiseram ajustar as dívidas que
lhes eram devidas para levar em conta as grandes mudanças nos níveis
dos preços, e pode-se dizer que as taxas de juros não diminuíram nada”,
observou Barrie A. Wigmore, sócio
do Goldman Sachs, em seu livro
The Crash and Its Aftermath (1985).
“Assim, os credores tiveram que arcar com dívidas muito maiores, em
termos reais, do que o que tinham
previsto. Nos ramos imobiliário,
agrícola e das commodities, essas dívidas provocaram a falência dos devedores. Assim, o sistema financeiro
se ateve a suas práticas apesar de os
níveis dos preços terem mudado, e a
economia foi obrigada a se adaptar.”
A rigidez verificada nos Estados
Unidos e em alguns outros países
industriais contrasta com a flexibilidade do Brasil e do resto da América Latina quando se recuperaram
da Grande Depressão, depois de
sofrer pesadas perdas. Entre 1928 e
1932, o pior ano da Depressão, os
preços das exportações caíram pela
metade na maioria dos países latinoamericanos e os volumes de exportações tiveram queda de 15-25%.
O volume de exportações caiu 69%
no Chile e 52% na Bolívia, os ca-
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sos mais extremos. Pelos padrões de
hoje a América Latina era pobre.
Várias repúblicas deixaram de pagar
suas dívidas externas. Vários governos foram derrubados. Mas a recuperação foi rápida. Várias economias
cresceram mais que 4% ao ano no
período de 1932-39, lideradas pelo
Chile (6,5%), Cuba (7,2%) e México (6,2%). Entre 1930 e 1936, a
maioria dos países desvalorizou suas
moedas, com controles do câmbio, e
aumentou sua moeda circulante –o
Brasil em 45%, o Chile em 70%, o
Peru em 99%–, estimulando a demanda habitacional e acelerando
a escalada da inflação crônica que
perdurou pelas seis décadas seguintes. O erro dos governos latinoamericanos era prolongar demais os
estímulos artificiais. Mas a expansão
monetária estimulou a produção industrial, que em 1932- 39 cresceu
mais de 7% ao ano na Argentina,
Brasil e Chile e 12% na Colômbia e
no México. O aumento do emprego
no setor manufatureiro foi rápido no
Brasil, especialmente em São Paulo,
onde o índice anual de crescimento

foi de mais de 10% a partir de 1932.
No meio século passado desde 1930,
a economia brasileira cresceu 6,5%
ao ano, e o PIB per capita, 3,7%,
um dos mais altos índices de crescimento de longo prazo já registrado
em qualquer país. “Em quase todos
os lugares onde foi tentada, a desvalorização da moeda estimulou a retomada econômica”, escreveu Barry
Eichengreen em Golden Fetters, uma
história das finanças internacionais
dos anos 1920 e 1930. “Há uma
ironia não desprezível encerrada no
fato de que a inflação era o temor
dominante nos piores momentos
da Grande Depressão, sendo que o
perigo real e presente era o da deflação.”
Tanto agora quanto naquela época, não sabemos como o drama vai
se desdobrar. Podemos adivinhar
hoje que nosso navio pode, no curto prazo, sobreviver a tempestade e
continuar no seu rumo, salvo que
um segundo grande foco de distúrbio, na China ou na Europa, apareça
na economia mundial. Entretanto,
as distorções embutidas na prolifera-

ção de ativos financeiros se tornaram
tão grandes que um novo equilíbrio
já pode estar se desenvolvendo entre
as economias nacionais. Não seria
fácil desenvolver um nível adequado
de flexibilidade hoje. Como explica
Kenneth Rogoff:
A economia global é um trem disparado que está desacelerando, mas
em ritmo insuficiente. É isso o que
nos grita a alta extraordinária dos
preços do petróleo, dos metais e dos
alimentos. O espetacular e histórico boom dos últimos seis anos está
prestes a chocar-se contra a parede.
Infelizmente, ninguém, certamente
não na Ásia ou nos Estados Unidos,
parece estar disposto a assumir as
conseqüências e ajudar a organizar
o necessário recuo coordenado para
um crescimento sustentado inferior
à tendência de longo prazo, necessário para que as novas ofertas e alternativas de commodities possam se
adequar. Em lugar disso, os governos estão tentando alcançar booms
insustentáveis, elevando mais ainda
os preços dos produtos básicos e au-
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mentando o risco de ocorrência de
uma desordem econômica e financeira do tipo que só acontece uma
vez na vida.
Precisamos urgentemente de
ajustes que sigam quatro caminhos:
1. Eliminar os juros negativos,
para refrear o excesso de demanda e
parar a inflação. Segundo indicadores financeiros publicados semanalmente pela The Economist, 24 de 41
países listados mantêm taxas de juros
negativas, liderados pelos Estados
Unidos, Japão, China, Índia, Rússia,
Chile e Arábia Saudita. Cinqüenta
países já tem inflação anual acima de
10%. A eliminação dos juros negativos pode ser politicamente difícil
para os países individualmente, mas
uma ação coletiva e cuidadosamente
explicada de vários governos e bancos centrais a facilitaria.
2. Eliminar as taxas de câmbio
subvalorizadas. Se as taxas de juros se tornarem positivas, as taxas
de câmbio subvalorizadas subiriam
para níveis mais realistas, reduzindo
as distorções no comércio mundial e
nos fluxos financeiros e refreando a
escalada da inflação mundial. Apesar da valorização recente, a taxa de
câmbio da China ainda estaria entre
um terço e metade abaixo do que se-

ria necessário para o equilíbrio com
seus parceiros comerciais. Outros
exportadores asiáticos relutam em
elevar seus juros, temendo perder
competitividade se a China não agir
primeiro.
3. Livrar os mercados financeiros
de atividades perigosas e frívolas,
como a securitização irresponsável
e a proliferação cancerosa de derivativos exóticos. Os defensores dessas
atividades dizem que sua eliminação acabaria com a criatividade e a
inovação, que fugiriam para outros
lugares. Mas banir esse tipo de criatividade e a inovação perversas é
exatamente o que queremos, porque
elas prejudicam os mercados financeiros e a estabilidade econômica. Os
contratos de derivativos que possam
ser implementados devem ser limitados a instrumentos padronizados,
comerciados em bolsas de compensação reconhecidas que assumam a
responsabilidade pela execução final
dos contratos.
4. Respondendo às adversidades
econômicas, os governos deveriam
lançar programas de modernização
de infra-estrutura comparáveis ao
New Deal de Roosevelt nos anos
1930, para consolidar a estabilidade política no momento em que os
tempos difíceis se aproximam, mostrando preocupação com os setores

que enfrentam adversidade e projetando esperança para o futuro. O
New Deal promoveu grandes projetos de construção, barragens como a
de Grand Coulee e as da Autoridade
do Vale do Tennessee (TVA), além
da construção e reforma de milhares de rodovias, hospitais, escolas,
aeroportos e centros de recreação.
A construção pública nos Estados
Unidos dobrou entre 1933 e 1939,
empregando muitos trabalhadores
não qualificados e semiqualificados.
O New Deal não foi capaz de pôr
fim à Grande Depressão, mas seus
projetos de obras públicas ajudaram a sustentar o sistema político.
As grandes economias, como Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia, e
muitas menores também, precisam
urgentemente de melhorias na infraestrutura.
Estamos diante de um novo desafio à fecunda história de cooperação
da humanidade. Alguns desses ajustes podem envolver sofrimento, mas
eles ajudariam a preservar um sistema que beneficiou a humanidade no
último meio século, evitando maiores turbulências e conflitos futuros.
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