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Recessão ou Depressão?

Milhões, Bilhões, Trilhões
Norman Gall

1. Números Grandes
Desde a antiguidade, antes mesmo de a matemática
formal surgir no Egito e na Mesopotâmia para regular
os plantios, os recursos hídricos, os estoques de grãos e
os impostos no desenvolvimento das civilizações, a humanidade se engaja numa busca pela regularidade. Nas
glórias da ciência econômica moderna, essa busca culminou com teorias e práticas que poucos de nós compreendemos: “expectativas racionais”, “mercados eficientes”,
“gerenciamento de riscos”, “teoria do portfólio”. A ênfase
dos mercados financeiros era na previsão, empregando
ferramentas matemáticas exóticas para a programação de
computadores potentes a fim de detectar oportunidade
de lucro em pequenas variações dos padrões de regularidade de longo prazo, sem levar em conta as possíveis
perturbações desses padrões causadas pela insensatez coletiva. De acordo com Thomas Sargent, teórico das ex-

pectativas racionais, “em situações recorrentes, a maneira
como o futuro se desenrola a partir do passado tende a
ser estável, e as pessoas ajustam suas previsões de acordo
com esse padrão estável”. Ao mesmo tempo, parecemos
ter herdado dos povos primitivos algo que o historiador
da matemática Dirk Struik descreveu como “o gosto por
números muito grandes, amor este possivelmente estimulado pelo desejo muito humano de exagerar os números
de rebanhos e de inimigos ceifados.”
Continua na página 2
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Os rebanhos e inimigos de hoje são as
empresas financeiras. Elas adoram números grandes. Elas contraíram empréstimos
de trilhões para ganhar mais trilhões.
Porém muitas delas agora estão lutando
pela sobrevivência no altar da suposta
regularidade de seus programas matemáticos, que criaram monstros que as arrastaram cada vez mais fundo no reino do
irreal. Apesar disso, o reino dos números
grandes continua hoje nos milhões, bilhões, trilhões que estão sendo gastos por
governos e bancos centrais para impedir
um encolhimento da economia mundial
que ameace o progresso alcançado nas últimas décadas. Andrew Sheng, membro
de nosso Instituto que dirigiu a bolsa de
valores e o banco central de Hong Kong
antes de tornar-se assessor da Comissão
de Regulamentação dos Bancos chinesa,
descreveu as dificuldades atuais como
“uma crise dos bancos no atacado, com
enormes efeitos de amplificação derivativa”, acrescentando que “é provável que
a crise atual testemunhe transformações
de grande alcance na teoria econômica,
perspectiva filosófica e estrutura institucional.” Mudanças institucionais podem
ser determinadas pelas limitações da capacidade do Estado para garantir e sustentar a atividade econômica, especialmente na gestão dos mercados globais.
O Wall Street Journal fez o seguinte
comentário a respeito da notícia de que o
governo dos EUA terá um déficit de mais
de US$1 trilhão em 2009, sem contar
mais trilhões que serão gastos no resgate
dos bancos e seguradoras e no estímulo
da economia: “A mente humana não é
adequadamente equipada para compreender um número tão grande. Um cheque de US$1 trilhão – um milhão de
milhão de dólares – teria 12 zeros à esquerda do ponto decimal. Há um trilhão
de segundos, o homo sapiens ainda não
evoluíra: 31.546 anos atrás, os neandertais ainda tentavam fazer fogo.” Na realidade, o déficit orçamentário dos EUA
chegou a US$1,8 trilhão, ou 13,6% do
produto interno bruto (PIB) do país, o
maior desde que os Estados Unidos entraram na 2ª Guerra Mundial, em 1942.
Tudo isso aconteceu de modo repentino. Hoje governos em todo o mundo

estão lutando para amortecer e reverter
essas perdas e frear o desemprego. De
acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo dos EUA comprometeu US$11,2 trilhões para conter a
crise nos próximos anos. Esse valor inclui
reduções nos impostos e gastos públicos
especiais para estimular a economia, além
de empréstimos e garantias emitidos pelo
Tesouro e pelo Federal Reserve (banco
central americano) para salvar o sistema
financeiro. O valor total das obrigações
financeiras assumidas por governos para
fazer frente à crise chega perto de um terço do PIB mundial de US$62 trilhões de
2008.
Fala-se muito que podemos estar diante de outra Grande Depressão. O resultado final das dificuldades enfrentadas hoje
pode ser tanto melhor quanto pior do que
o dos anos 1930, mas, com certeza, será
diferente. As diferenças estão na dimensão e complexidade da economia mundial, hoje muito maiores. Desde 1930, a
população mundial triplicou, de 2,1 bilhões para 6,8 bilhões de pessoas. Hoje
os povos estão muito mais concentrados
nas cidades, desfrutando de melhores padrões de consumo. A interdependência
é alimentada por melhor tecnologia de
comunicações e transportes, que garante
a transmissão mais veloz do conhecimento e de novas dificuldades. Não obstante
as diferenças entre o passado e hoje, as
cabeças de muitos responsáveis pela política econômica estão atreladas às mitologias da Grande Depressão. Falaremos
mais sobre isso neste ensaio.
Em meio a toda a retórica e aos programas lançados, faltam discussões sobre como resgatar a economia mundial
da síndrome de dívida, da contração de
empréstimos familiares, governamentais
e internacionais, que sustentou os níveis
de consumo que, nos Estados Unidos,
acabaram por ser identificados com o
“Sonho Americano”. Outros países, entre
eles Espanha, Reino Unido, França, Itália, Coreia do Sul e Brasil, também estão
lutando para pagar pelos aumentos de
consumo propiciados pela ampliação do
crédito.
Em 1987 trabalhava para a revista Forbes, escrevendo sobre a economia
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mundial em São Paulo, quando meu
editor, Jim Michaels, me pediu que
pesquisasse a Grande Depressão no
contexto do boom de Wall Street que
levara o mercado acionário ao crash
em outubro de 1987. O ensaio que
produzi, iniciava com essas palavras:
A Grande Depressão ainda nos assombra como nenhum outro acontecimento na experiência econômica
da humanidade. Mas o folclore do
Crash de 1929 e da Depressão gerou
uma névoa que desfocou os fatos. O
que de fato aconteceu? A ampliação
do crédito gerada pela 1ª Guerra
Mundial levou à Grande Depressão.
Pode alguma coisa como o Crash de
Wall Street em 1929 voltar a acontecer? É claro que pode. Um crash
desse tipo desencadearia uma depressão mundial como a dos anos 1930?
Negar isso com excessiva confiança
seria repetir o excesso de confiança
de 1929. Mas o mundo de hoje é
diferente. As pessoas dizem que temos uma rede de segurança, composta de instituições mais fortes, mais
conhecimento econômico e maior
capacidade financeira dos governos.
Contudo, erros vêm sendo cometidos,
e a rede de segurança está ficando sobrecarregada.
“Como isto pôde acontecer?” indagou na sentença inicial de seu relatório anual para 2009 o Banco de
Compensações Internacionais (Bank
for International Settlements – BIS),
de Basiléia, Suíça, o consórcio dos
bancos centrais do mundo fundado
durante a Grande Depressão. “Ninguém pensou que o sistema financeiro pudesse desabar. Havia salvaguardas suficientes em ação. Havia uma
rede de segurança: bancos centrais
que concederiam empréstimos quando fosse preciso, seguros de depósitos
e garantias para investidores que libertariam os indivíduos da necessidade de preocupar-se com a segurança
de seus valores, reguladores e supervisores para fiscalizar instituições individuais e impedir que seus gerentes

e proprietários assumissem riscos excessivos.”
O presente ensaio entrelaça três
temas: (1) o terremoto financeiro
que deixou a economia mundial em
choque; (2) a experiência histórica da
Grande Depressão e seu significado
hoje: (3) os esforços maciços feitos
por governos, bancos centrais e instituições internacionais para estabilizar
a economia mundial, com atenção
especial para as medidas tomadas
pela nova administração do presidente Barack Obama nos EUA.
Mais e mais
Os números se alimentam de
números. Esses números estão embutidos na proliferação de ativos financeiros verificada nas últimas três
décadas, superando a capacidade institucional de administrá-los, como
explicamos em nosso Braudel Papers
“Dinheiro, Ganância, Tecnologia”
(No. 42/2008), publicado poucos
dias antes da falência do Lehman
Brothers, banco de investimentos de
Wall Street, que intensificou a crise
financeira. De acordo com o McKinsey Global Institute (MGI), o estoque de capital financeiro mundial –
o total dos depósitos em bancos, dos
títulos de dívida privada, da dívida
governamental e das participações de
patrimônio líquido – se multiplicou
de US$10 trilhões em 1980, equivalente ao PIB mundial, para US$241
trilhões em 2007, tendo dobrado
desde 2002 para mais de quatro vezes
a produção global de bens e serviços.
A globalização financeira aumentou à
medida que os fluxos internacionais
de capital cresceram em 19% em
2007, alcançando US$11,2 trilhões,
um aumento igual a um quinto do
PIB mundial. Como sinal da integração financeira global, um quarto das
participações acionárias e dos títulos
de dívida privada do mundo e um
terço de todos os títulos de dívida
governamentais estão nas mãos de
investidores estrangeiros.
O aprofundamento financeiro,
expresso na proporção entre ativos e

PIB, se espalhou para muitos países.
Em 1990, apenas 33 países tinham
ativos financeiros que excediam seus
PIBs. Em 2007, esse número quase
triplicara, chegando a 90 países. Os
ativos do Brasil aumentaram 27%
por ano desde 2002, chegando a
US$3,3 trilhões em 2007, igual a
duas vezes o PIB nacional, alimentados por fluxos de capital estrangeiro
atraídos pelos mercados acionários
em alta, pelos juros reais mais altos
do mundo e pelos superávits comerciais resultantes das exportações de
uma economia mundial em franco
crescimento. Os superávits comerciais dos principais países exportadores – sobretudo China, Alemanha,
Japão, sudeste asiático e países produtores de petróleo – foram despejados nos Estados Unidos, aumentando o crédito, estimulado por taxas
de juros negativas, que multiplicou
os ativos, convertendo-os em aberrações exóticas, sobretudo com a bolha
do setor imobiliário residencial e de
derivativos, causando danos graves às
instituições financeiras. Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido
se tornaram extremamente dependentes da atividade financeira e imobiliária, sustentada por fluxos de capital estrangeiro. As dívidas do setor
financeiro dos EUA saltaram de 22%
do PIB em 1981 para 117% ao final
de 2008, quando no Reino Unido se
elevaram para 250%. Nos Estados
Unidos, os setores financeiro, imobiliário e de seguros representaram
18% do PIB, contra apenas 12% do
setor manufatureiro e governamental.
A contabilidade dos ativos financeiros globais feita pelo Instituto
McKinsey não inclui os derivativos:
contratos para transferir riscos entre
participantes no mercado, em troca
de uma taxa. De acordo com o BIS,
os mercados globais de derivativos
cresceram 32% ao ano desde 1990.
Desde 2000, contratos privados conhecidos como derivativos do mercado de balcão (over-thecounter, ou
OTC) se multiplicaram, passando
de um valor nominal total inferior
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a US$100 trilhões para US$863 trilhões, quase quatro vezes maior que
todos os ativos financeiros registrados
e 14 vezes o valor do PIB mundial. O
negócio cresceu tão rapidamente que,
em 2005, a documentação burocrática dos contratos de derivativos já atolava os escritórios das grandes firmas
financeiras, nos quais pilhas de documentos se avolumavam, sem ser processados. Mesmo assim, o presidente
do Federal Reserve, Alan Greenspan,
tranqüilizava os mercados, dizendo:
“O desenvolvimento dos derivativos
de crédito vem contribuindo para a
estabilidade do sistema bancário, permitindo que os bancos, especialmente os bancos maiores, sistemicamente
importantes, mensurem e administrem seus riscos de crédito com mais
eficácia.”
Entre 1990 e 2007, a dívida total com hipotecas nos Estados Unidos passou de US$2,5 trilhões para
US$10,5 trilhões. Entre 2000 e
2007, o consumo pessoal aumentou
em 44%, e a dívida das famílias passou de 101% para 138% da receita
disponível. Nos últimos quatro anos,
foram contraídos empréstimos no valor de US$2,3 trilhões, igual a quase um quinto do PIB, sob a forma
de empréstimos de financiamento
imobiliário residencial e refinanciamento de hipotecas para sustentar
novos níveis de consumo. Boa parte
dessa dívida se tornaria a base para
o acúmulo de ativos financeiros em
pirâmides de derivativos que foram
absorvidos por instituições financeiras pelo mundo afora, usando dinheiro emprestado. Escrevendo sobre “A Grande Depressão” na revista
Foreign Affairs em 1932, Edwin F.
Gay, historiador econômico que foi o
primeiro reitor da Harvard Business
School, comentou sobre o aumento
do crédito que se seguiu à 1ª Guerra Mundial em termos que poderiam
ser aplicados à multiplicação de hipotecas de alto risco e de derivativos
de nossos tempos:
O fervor da guerra, assistido e inflamado por organização enérgica,

pôs títulos do governo nas mãos de
milhões de pessoas que nunca antes
tinham possuído instrumentos de
crédito. Com isso, elas não foram
instruídas no uso do crédito – simplesmente receberam uma nova visão
de suas possibilidades. Assim foi estabelecida a base do vasto e crédulo
mercado de crédito do pós-guerra que
culminou na especulação monumental de 1928 e 1929. O crédito em
grande escala é uma criação moderna, um instrumento de poder imenso, comparável aos vetores básicos no
campo da física. Mas os engenheiros
do crédito sabem muito menos sobre
as limitações e sobre o controle de
seu novo serviço que os engenheiros
de vapor e de eletricidade.
Miopia do desastre
A busca de regularidade e a presunção de que os bons tempos vão
se estender infinitamente, geraram
algo que Jack Guttentag e Richard
Herring, da Wharton School, descreveram em 1986 como “miopia do
desastre”, definida como “uma tendência a subestimar as probabilidades
de choque. (...) A miopia do desastre
leva os responsáveis pela tomada de
decisão a permitir que a exposição
de suas firmas a choques aumente e
a capacidade de resistir a eles decresça”. Guttentag e Herring analisavam
a crise da dívida latino-americana
da década de 1980, quando 100%
do capital dos nove maiores bancos
americanos estava concentrado no
México e no Brasil. Mas o problema
da miopia do desastre se generalizou
no século 21, quando as firmas financeiras passaram a depender cada
vez mais de programas de computador baseados no Value-at-Risk (Valor
sob Risco), que se baseavam na experiência do que ocorreu no passado
para prever perdas potenciais. Esses
métodos tranqüilizaram os investidores após o crash do mercado acionário em 1987 e o resgate, em 1998,
do Long-Term Capital Management
(LTCM), um grande fundo hedge
orientado por economistas ganha-

dores do Prêmio Nobel. Num padrão repetido na crise das hipotecas
de alto risco e derivativos de 200708, a LTCM empregou a teoria do
portfólio ao usar US$2,2 bilhões em
recursos de investidores como garantia em transações exóticas no valor
de US$1,25 trilhão. Mas a fórmula
ganhou mais prestígio na “década de
ouro” entre outubro de 1998 e junho
de 2007, quando as ações dos bancos
subiram quase 60% e seu volume de
negócios triplicou.
“Muitos modelos de administração de riscos desenvolvidos no setor
privado durante a década de ouro
eram, na realidade, pré-programados
para induzir a miopia do desastre”,
observou Andrew Haldane, diretor
de análises de estabilidade financeira
do Banco da Inglaterra. “Esses modelos em muitos casos apresentaram
um apetite insaciável por dados. Os
avanços na tecnologia de informação
puderam alimentar essas bestas com
imensos conjuntos de dados de alta
frequência.” As otimistas presunções
de regularidade geradas por essas máquinas e seus administradores, suscitaram efeitos complexos de rede
entre atores em todo o espectro do
sistema financeiro mundial, fazendo
com que o preço do risco fosse fixado
em nível demasiado baixo e lançando
as sementes do boom do crédito. A
falha de informação envolveu a precificação de ativos financeiros exóticos no pânico que começou na metade de 2007. As informações foram
se tornando mais precárias à medida
que avançavam pela cadeia de investimentos, desde as hipotecas de alto
risco originais nos Estados Unidos,
com a concessão de empréstimos,
sobretudo a compradores de imóveis
residenciais com históricos de crédito ruins, até seu agrupamento e securitização como ativos garantidos
por hipotecas, formando obrigações
garantidas por dívidas (CDOs), vendidas a bancos, fundos hedge, fundos
de pensão, governos locais, fundos de
capital das universidades e outros investidores pelo mundo afora.

BRAUDEL PAPERS 5

A proliferação de ativos financeiros
foi alimentada por dinheiro emprestado em um boom de crédito erguido
sobre uma plataforma de prosperidade e estabilidade global. “Condições
econômicas benignas ajudaram a
ancorar expectativas de estabilidade
contínua”, observou o Banco da Inglaterra. “Associado aos preços em
alta dos ativos e aos juros reais globais
baixos, reforçou a demanda e a oferta
de crédito nos países desenvolvidos.”
O senso de estabilidade foi intensificado pela entrada na economia de
3 bilhões de trabalhadores com salários baixos, principalmente na Ásia,
gerando uma enxurrada de importações baratas que ajudou a manter a
inflação baixa. A liquidez global era
alimentada pelo hoje famoso “carry
trade”, possivelmente chegando a um
valor entre US$2trilhões e US$3 trilhões, no qual especuladores contraíam empréstimos em países de juros
baixos, como o Japão, para investir
em países de juros altos, como Brasil

e Turquia, e no crescimento da engenharia financeira em fundos hedge
e derivativos em mercados recentemente desregulamentados. O dinheiro barato do carry trade fluía para
mercados emergentes, combinandose com grandes superávits comerciais
para alimentar booms em mercados
acionários e intensificar pressões inflacionárias em moedas sobrevalorizadas. Depois o dinheiro voltou
correndo. Investidores estrangeiros,
que tinham alimentado o boom dos
mercados emergentes, venderam suas
ações e usaram seu dinheiro para satisfazer demandas por garantias em
Nova York e Londres, deixando para
trás desvalorizações repentinas de
moedas e grandes perdas em capitalização de mercados acionários em São
Paulo, Mumbai, Xangai e Moscou.
Em 8 de novembro, falando diante
de uma reunião de ministros da área
financeira do G20 convocada às pressas em São Paulo para propor ações
internacionais para fazer frente ao

pânico, o presidente Luis Inácio Lula
da Silva, deu voz à indignação ampla
quando trovejou:
A crise nasceu nos países avançados.
Ela é consequência da crença cega
na capacidade de autorregulamentação dos mercados e, em grande
medida, da falta de controle sobre
as atividades financeiras. Durante
muitos anos os especuladores tiveram
lucros demais, investindo dinheiro
que não tinham em negócios irreais.
Nós todos estamos pagando por essa
aventura. Esse sistema desabou como
um castelo de cartas, e, com ele, a
crença dogmática no princípio de
não intervenção do Estado na economia.
O choque inicial atingiu a fundo
as economias em desenvolvimento,
chegando até mesmo às estepes da
Mongólia. Pastores nômades perderam seus camelos, cabras e ovelhas
depois de contraírem empréstimos

SACO DE MALDADES

PALAVRAS-CHAVE DO MUNDO FINANCEIRO
Alavancagem: endividamento para realizar um investimento ou
aposta.

Commodity: bens físicos (como trigo, soja, cobre, petróleo) em
comércio internacional.

Ativo: valor indicativo de riqueza; pode ser propriedade ou investimentos em empréstimos ou em bolsa.

Derivativo: aposta financeira nas flutuações e valor futuro de
ativos como commodities, bônus, ações na bolsa e/ou moedas
nacionais.

Banco comercial: instituição financeira regulamentada que recolhe depósitos dos correntistas e concede empréstimos à pessoas físicas e jurídicas.
Banco de investimento: firma intermediária e investidora na
alocação de capital para os mais diversos tipos de investimento,
além de administrar carteiras de valores e fundos de investimento.
Capital de banco: fundo de reserva para absorver perdas.
CDO (collateralized debt obligation): pacote de dívidas vendido em mercados financeiros; um dos principais
derivativos, freqüentemente financiado com dinheiro emprestado.
CDS (credit default swap): seguro contra calote, que pode ser
utilizado como forma de especulação.
Carry trade: tomar empréstimo em país de baixos juros (Japão)
para investir em país de altos juros (Brasil).

Fundo hedge: firma de investimentos variados livre de
regulamentação que procura altos lucros, financiada por
pessoas e instituições com muito dinheiro.
Liquidez: capacidade para vender um ativo para realizar seu
valor potencial.
Mercado de balcão (OTC): vendas privadas de derivativos por
bancos aos clientes.
Private equity: firmas dedicadas à compra de outras firmas.
Securitização: quando um banco empacota um grupo de seus
empréstimos (hipotecas ou dívidas de cartões de crédito) e os
vende a terceiros. Os compradores podem também formar
pacotes maiores de empréstimos para vender mais adiante.
Sistema financeiro das sombras: conjunto de firmas financeiras
(como fundos hedge e private equity) que operam fora do
sistema regulamentado de bancos.

6 BRAUDEL PAPERS

grandes demais, como ocorreu com
os devedores americanos de alto risco. Eles gastaram com motocicletas
e painéis solares para levar eletricidade a suas tendas. Apostaram em
mais altas nos preços da lã animal e
foram surpreendidos pela queda na
demanda por casacos, suéteres e cachecóis de caxemira, à medida que
a recessão atingiu os consumidores
no Ocidente. A queda começou no
último trimestre de 2008, com um
encolhimento inusitado de 5% (anualizado) no PIB global, liderado por
contrações de 6% nos Estados Unidos e na zona do euro e de 13% no
Japão, enquanto a produção trimestral do Brasil teve queda de 3,61%.
A produção estava caindo em índice
anualizado de 15% em Hong Kong,
Cingapura e Coreia do Sul, enquanto as exportações encolhiam 50%.
A Organização Mundial do Comércio (OMC) previu encolhimento de 9% no comércio mundial em
2009, o que seria a maior queda nos
volumes de exportação em tempos de
paz desde 1931. Mas então algumas
economias começaram a dar sinais de
recuperação, mesmo em meio ao temor de mergulho em outra Grande
Depressão. Os preços das commodities começaram a subir novamente em março de 2009, enquanto os
bancos centrais inundavam a economia mundial de dinheiro e governos
lançavam programas de estímulo, ao
mesmo tempo em que davam garantias de apoio aos grandes bancos,
para evitar seu colapso. Más notícias
continuavam a vir da Europa e do Japão, com quedas agudas na atividade
econômica, mas dos principais países
em desenvolvimento vieram notícias
positivas. A Índia estava mantendo
uma taxa de crescimento saudável
enquanto passava com tranqüilidade por uma eleição nacional crítica,
em que seus 700 milhões de eleitores
ampliaram o mandato do governista
Partido do Congresso para dar apoio
maciço à estabilidade política. A
China dava sinais de que alcançaria
sua meta de crescimento, enquanto

implementava um programa de estímulo de US$586 bilhões, cerca de
15% de seu PIB, e proporcionalmente muito mais que o esforço feito nos
EUA e na zona do euro.
Boas notícias também vieram do
Brasil, que pode sofrer menos com
esta crise se fizer como outras economias emergentes bem administradas,
como Chile, Peru, Índia e China,
evitando uma reação exagerada às dificuldades atuais. Na verdade, a crise
mundial pode proporcionar ao Brasil uma oportunidade histórica, se o
país conseguir sanear sua cultura política. Estando bem posicionado para
resistir ao encolhimento da economia
mundial, embora possa sofrer alguns
efeitos negativos, o Brasil poderá se
sair muito melhor se conseguir supe-

Lula: “Esta semana
emprestei US$10
bilhões ao FMI.”

rar suas fraquezas institucionais, situadas principalmente no setor público,
em que o atraso na melhora da infraestrutura e do ensino comprometem
seu futuro e onde sua classe política
reluta em aceitar responsabilidade e
tende a apresentar episódios chocantes de corrupção. Contudo, o Brasil
é grande exportador de alimentos e é
autossuficiente em suprimento energético, ampliado pelas enormes descobertas de petróleo e gás marítimo
feitas no último ano. O país possui
um mercado doméstico grande e um
sistema de distribuição eficiente em
todo seu território extenso. Possui
uma base industrial forte e empreendedores enérgicos e criativos. Enquanto as economias ricas da Europa,
Ásia e América do Norte incorrem
em enormes ônus fiscais devidos ao
envelhecimento de suas populações,

o Brasil se beneficia de um “bônus
demográfico” resultante da queda de
fertilidade verificada no último meio
século: cresce a população em idade
economicamente ativa (15-64 anos)
e encolhe o índice de dependência –
a proporção entre pessoas dos grupos
de 0-14 e de mais de 65 anos, em
relação às da idade economicamente
ativa –, um benefício previsto para se
manter até 2040. O sistema bancário
brasileiro é forte, tendo passado por
uma faxina durante a crise financeira
de meados dos anos 1990. Sua dívida pública caiu de 85% do PIB em
2002 para 65% hoje e, segundo previsões do FMI, deve cair para 54%
até 2014, enquanto a dívida dos governos dos países ricos, onerados por
populações em processo de envelhecimento, está prevista para subir de
78% do PIB em 2007 para 114% até
2014. Depois de dois séculos de endividamento crônico, o Brasil hoje é
um país credor, dispondo de US$207
bilhões em reservas de divisas, com
seu governo podendo contrair empréstimos em sua própria moeda.
“Esta semana emprestei US$10
bilhões ao FMI”, anunciou Lula orgulhosamente na inauguração de um
novo campus universitário federal
no Sergipe. “Antes, quando o Brasil
falava com a Europa ou os Estados
Unidos, falava como se fosse viralata. Hoje o Brasil está mais forte e
vivemos na estabilidade econômica.”
No primeiro trimestre de 2009 o PIB
brasileiro encolheu 0,8% em relação ao trimestre anterior, uma queda
muito menor que as da União Europeia (-2,4%), Alemanha (-3,8%), Japão (-4%), Rússia (-9,5%) e México
(-5,9%). De acordo com Armínio
Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil (1999-2003) e membro
de nosso Instituto, “o Brasil está vivendo uma recessão normal, enquanto outros países estão passando por
uma crise enorme de desalavancagem. Não tivemos grande crescimento da alavancagem, como no resto
do mundo. Tínhamos um pouco de
superaquecimento, e a inflação estava
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subindo, mas o Banco Central respondeu bem quando fomos afetados
pela crise mundial em outubro e novembro.”
Capacidade ociosa
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, sediada em Paris),
composto por um grupo de países
ricos, prevê que a economia mundial encolha 2,7% em 2009, com
uma contração de 4,3% em seus
30 Estados membros – o pior desempenho global desde a 2ª Guerra Mundial. A crise impõe uma
pergunta urgente: como poderia
o resto do mundo enfrentar a capacidade excedente, um problema
grande nos anos 1930, em resposta à queda aguda da demanda nos
EUA e outros países de consumo
grande? Uma resposta comum é
que os países exportadores asiáticos,
com seus altos índices de poupança
e grandes superávits de conta corrente, poderiam estimular o consumo doméstico. Mas o tamanho
dessas economias é pequeno demais
para compensar a queda acentuada
no consumo americano de bens,
que subiu para US$4 trilhões nos
últimos anos. Michael Pettis, da
Universidade de Pequim, estimou
que, para compensar a queda na
demanda dos Estados Unidos, a
China teria que aumentar seu consumo interno em 17% do PIB, ou
40% acima do consumo atual, algo
que é altamente improvável acontecer. Enquanto a China anunciou
o maior programa de estímulo no
mundo para elevar os investimentos
e o consumo, as economias asiáticas menores têm menos condições
de acrescentar à demanda mundial.
Pettis diz que os países asiáticos,
em lugar de aceitar o custo político
de eliminar a capacidade excedente
por meio de falências de fábricas e
desemprego, como a China está sofrendo hoje devido à queda em suas
exportações, provavelmente lançarão
campanhas agressivas de exportação,

usando subsídios, desvalorização de
moedas e adoção de tarifas sobre as
importações. “O resto do mundo
não vai tolerar isso, o que levará a
uma guerra comercial e ao encolhimento do comércio global”, ele
acrescenta. O risco principal hoje,
segundo o FMI, é que “o vínculo
pernicioso de feedback entre atividade real e mercados financeiros se
intensifique, levando a efeitos ainda
mais tóxicos sobre o crescimento
global.”
A palavra de ordem hoje é a
“desglobalização”. Com o encolhimento do comércio mundial pela
primeira vez desde 1982, o porto de Cingapura, até recentemente
grande centro de concentração de
navios de contêineres e petroleiros na encruzilhada entre Oriente
e Ocidente, se converteu em um
imenso estacionamento de navios
de carga excedentes da Ásia, Europa, Estados Unidos, América do
Sul e Oriente Médio, atracados por
quilômetros ao longo da costa, enquanto as exportações de Cingapura
encolhem 35% e técnicos e trabalhadores estrangeiros desempregados
voltam para seus países de origem.
Séculos de crises
“O necessário encolhimento do
sistema financeiro está acontecendo
em tempo real”, disse Kenneth Rogoff, da Universidade Harvard, execonomista chefe do FMI. Rogoff e
Carmen Reinhart, da Universidade
de Maryland, recentemente lançaram dois estudos históricos que nos
possibilitam compreender as dificuldades atuais dentro de um contexto mais amplo. Eles documentam
regularidades em crises financeiras
que, em alguns casos, remetem a
oito séculos, começando com a moratória em 1340 do rei Edward 3º,
da Inglaterra, de sua dívida com
banqueiros italianos, depois de a invasão fracassada da França ter dado
início à Guerra dos Cem Anos. Eles
constatam que “países que apresentam influxos grandes e repentinos

de capital apresentam alto risco de
crise da dívida”, na medida em que
“a moratória serial da dívida externa
– ou seja, a inadimplência soberana repetida – é a norma em todas
as regiões do mundo, incluindo até
mesmo a Ásia e Europa”.
Assim, não é impensável que os
Estados Unidos, o maior recebedor de fluxos de capital em nossos
tempos, possa deixar de pagar sua
dívida ou procurar modificar suas
obrigações de dívida rapidamente
crescentes no futuro, o que teria
impactos grandes sobre a estrutura da economia mundial. Rogoff e
Reinhart (R&R) rejeitam as distinções entre dívidas governamentais
internas e externas: “Como os pagamentos da dívida interna devem
vir do mesmo fluxo de receita que
os pagamentos da dívida externa, a
implicação é que a elevação da dívida interna pode ser bastante importante na avaliação da sustentabilidade dos pagamentos da dívida
externa de um país”. R&R estudaram as crises bancárias de 66 países desde 1800, identificando semelhanças marcantes entre mercados
avançados e emergentes nos ciclos
de preços imobiliários residenciais
cercando essas crises, com quedas
chegando à média de 36% em relação a seu pico.
Essas crises também provocam
quedas agudas nas receitas dos governos e grandes aumentos na dívida pública (que chegaram à média
de 86% na amostra) durante três
anos após a manifestação dos problemas. Isso pode constituir um
indício de eventos futuros nos Estados Unidos e outros países hoje
atingidos por dificuldades financeiras. R&R observam que “embora
muitas economias hoje avançadas
tenham graduado de um histórico
de moratória serial da dívida soberana ou da inflação muito alta (acima de 20%), a superação das crises
bancárias vem mostrando ser virtualmente impossível até agora”. Eles
constatam que as crises bancárias
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foram se tornando mais frequentes
a partir do início dos anos 1970,
quando os movimentos internacionais de capital se intensificaram,
em comparação com a estabilidade
que prevaleceu nas primeiras décadas do pós-guerra, graças ao crescimento econômico mais acelerado, à
regulamentação maior dos mercados
financeiros domésticos e aos controles de capital que inibiam as atividades atravessando fronteiras.
O boom que antecedeu o crash
recente nos Estados Unidos foi sustentado em parte por um aumento de US$6 trilhões em fluxos de
capital vindos de fontes externas,
tanto públicas quanto privadas.
Isso envolveu “um canal clássico

de transmissão ou contágio” pelo
qual instituições alemãs e japonesas (e outras de tão longe quanto
o Cazaquistão) buscaram retornos
mais altos no mercado americano
de hipotecas de alto risco, possivelmente devido ao fato de oportunidades de lucro no mercado imobiliário interno serem restritas e de
muitos dos elementos do período
que antecedeu a crise das hipotecas
de alto risco estarem presentes em
muitas outras economias avançadas
que apresentavam suas próprias bolhas imobiliárias. Rogoff e Reinhart
dizem que o custo dos crashes vai
muito além do socorro a bancos,
abrangendo o desemprego, a perda
de receita tributária e PIB e gran-

des aumentos de gastos e contração
de empréstimos dos governos, num
horizonte de aproximadamente três
anos.
A teia de segurança criada em
décadas de prosperidade foi enfraquecida pelo acúmulo piramidal de
ativos e compromissos financeiros,
erguido sobre uma plataforma de
garantias privadas e públicas que
cresceu mais do que a capacidade
das instituições de administrar e
sustentá- las. Há grande perplexidade e confusão em relação ao que
fazer agora. Robert Samuelson, do
The Washington Post, observou: “A
grande lição do ano que passou é
quão pouco compreendemos e podemos controlar a economia.

2. Deus abençoe a América
Esse desconhecimento gerou a insegurança atual, que,
por sua vez, é hoje uma realidade que rege a crise.”
Com a eleição de um novo
presidente nos Estados Unidos, ganharam força as esperanças de que Barack Obama
traga de volta a mística da salvação do presidente Franklin
Delano Roosevelt (FDR;
1933-45) e do New Deal, venerados no folclore americano
por seus esforços para superar
a Grande Depressão. “O caminho pela frente será longo”,
disse Obama em seu discurso
de vitória na noite de 4 de novembro. “Nossa escalada será
íngreme.” Após a eleição, a
capa da revista Time mostrou
um sósia de Obama caracterizado como um FDR sorridente, com seu sorriso autoconfiante, quase insolente, a famosa
cigarrilha entre os dentes e chapéu
cinza na cabeça, com uma manchete anunciando “O novo New Deal”.
Obama suscitou tantas esperanças
que, antes mesmo de sua posse, uma
escola em Long Island foi rebatizada

com seu nome; prefeituras no Missouri, Kansas e Flórida rebatizaram
ruas e bulevares com seu nome, e em
meu bairro de classe média em São
Paulo, foi aberto a Chopperia Barak
Obrama (sic). No dia da posse, os
quase dois milhões que se reuniram
na grande esplanada em Washington,

e os outros milhões em todo o
mundo que assistiram pela televisão ao juramento, ouviram
o presidente anunciar “uma
nova era de responsabilidade”: “Hoje digo a vocês que
os desafios que enfrentamos
são reais. Eles são graves e são
muitos. Não serão enfrentados
com facilidade ou num tempo curto. Mas saibamos disto,
América: eles serão enfrentados.”
Obama disse essas coisas
porque, na primeira crise econômica global desde a década
de 1930, as pessoas estão com
medo. “O país Estados Unidos sofreu um ataque cardíaco”, disse Rogoff a uma platéia
de empresários e em São Paulo. “Como em outros ataques
cardíacos, o paciente agora
terá que mudar seu estilo de
vida.” O FMI identificou semelhanças entre a Grande Depressão e as dificuldades atuais, na medida em que
os Estados Unidos “foi o epicentro
das duas crises” e que “em ambos os
episódios a expansão rápida do crédito e da inovação financeira levaram a
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alta alavancagem e geraram vulnerabilidades a choques adversos. Entretanto, enquanto o boom do crédito
nos anos 1920 foi em grande medida específico dos Estados Unidos, o
boom de 2004-07 foi global, com
aumento da alavancagem e dos riscos
assumidos em economias avançadas e
em muitas economias emergentes.”
Desde abril de 2008 a queda
na produção industrial global vem
acompanhando de perto o declínio
visto nos 14 meses seguintes a junho
de 1929, enquanto, até recentemente, as bolsas e o comércio mundiais
seguiam um declínio mais profundo.
“Os mercados acionários mundiais se
recuperaram um pouco desde março,
e o comércio mundial se estabilizou,
mas ambos ainda estão seguindo caminhos muito inferiores aos que
trilharam na Grande Depressão”,
observaram Barry Eichengreen, da
Universidade da Califórnia (Berkeley) e membro de nosso Instituto, e
Kevin O’Rourke, do Trinity College
Dublin, que estão rastreando essas
tendências. O declínio de 28% nos
preços imobiliários na fase atual de
dificuldades já é mais de duas vezes
maior que a queda vista na Grande
Depressão. O maior medo é o da
perda de empregos. O desemprego
nos Estados Unidos teve alta marcante nos últimos meses, chegando
a 9,5%, índice ainda muito inferior
às taxas de desemprego registradas na
Grande Depressão, de 25% nos Estados Unidos, 21% na Grã- Bretanha
e 34% na Alemanha. Mesmo assim,
o medo vem aumentando. A The
Economist alertou sobre “uma crise
global dos empregos” na qual “a gravidade, a amplitude e a provável duração da recessão, somadas às transformações na estrutura dos mercados
de trabalho das economias tanto ricas
quanto emergentes, sugerem que o
mundo esteja prestes a passar por seu
maior aumento no desemprego em
décadas”, acrescentando que “muitos
dos empregos do passado, desde um
pedreiro espanhol a um corretor de
Wall Street, não vão voltar. As pes-

soas terão que abandonar ocupações
antigas e adotar novas.”
O surgimento de um líder novo
e promissor como Obama num momento de crise econômica evoca memórias populares do New Deal. “As
reformas de Roosevelt se tornaram
um alicerce inevitável do argumento
político americano, um talismã evocado por todas as partes para legitimar ou condenar, conforme a ocasião, um emblema e um barômetro
das atitudes americanas em relação
ao próprio governo”, observou o historiador David Kennedy, da Universidade Stanford, em Freedom from
Fear (1999), uma história dos anos
da Depressão. Kennedy argumentou
que as inovações institucionais do
New Deal “podem ser resumidas em

A Grande Depressão foi
uma calamidade mas
não uma catástrofe.

uma única palavra: segurança. (...)
Segurança para capitalistas e consumidores, para trabalhadores e empregadores, para empresas, agricultores,
proprietários de casa própria, para
banqueiros e também construtores.
Segurança no emprego, segurança de
ciclo de vida, segurança financeira,
segurança do mercado...” Agora esse
senso de segurança parece estar desaparecendo.
Barack Obama é o político de
maior talento a tornar-se presidente
dos Estados Unidos desde Franklin
Roosevelt. Seu talento comunicativo,
capacidade organizacional e autodisciplina foram comprovados em sua
campanha para a Presidência e nas
primeiras realizações de sua administração. Suas iniciativas de política externa – em relação à Europa, Irã, Iraque, Cuba e o impasse IsraelPalestina

– conquistaram amplo apoio, apesar
de serem em grande medida limitadas a declarações de boas intenções.
Mais especificamente, ele assumiu
riscos grandes ao se opor ao Taliban
no Afeganistão e Paquistão como
parte de um imperativo político de
estabelecer sua credibilidade em matéria de segurança nacional. Na política doméstica, suas declarações iniciais também foram eloquentes, mas
carentes de detalhes. Os detalhes foram fornecidos pelo Congresso que,
sob a influência de lobbies, mutilou
e tornou mais perdulários os grandes
e porosos programas de gastos nas
políticas de seguro-saúde, energética e ambiental – para os quais sua
equipe na Casa Branca não apresentou propostas legislativas formais. O
Congresso exerceu seu papel, criando
brechas e isenções que reduziram receitas e taxas federais do esquema de
troca de emissões de carbono voltado
à conservação da energia e proteção
do ambiente, entregando de graça
autorizações de emissões a várias indústrias, em lugar de leiloá-las, o que
teria garantido ao governo parte da
receita de que precisa para reduzir
seu déficit. A maioria dos especialistas acredita que as emissões de carbono poderiam ser limitadas de maneira mais direta e transparente com
a imposição de um imposto sobre
emissões. Mas essa estratégia foi descartada rapidamente em função do
repúdio nacional à adoção de novos
impostos, apesar de os Estados Unidos terem uma das menores cargas
tributárias entre os países ricos.
Obama pode se descobrir atolado
em dificuldades renitentes ao enfrentar a crise financeira que herdou. Se
o mundo emergir em relativamente
pouco tempo da recessão de 200810, os Estados Unidos ainda terão
que lidar com as consequências de
uma economia altamente alavancada,
onerada pela ameaça tripla de grandes dívidas das famílias, das finanças
públicas e de dívidas internacionais,
com grandes compromissos fiscais
relativos aos novos programas domés-
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ticos na saúde, energia, educação e
meio ambiente. Se a economia mundial continuar em baixa, os Estados
Unidos e outros governos que gastaram somas enormes na primeira fase
da crise para subsidiar o consumo e o
sistema financeiro podem se ver fiscalmente impossibilitados de gastar
ou emprestar mais. As únicas opções
remanescentes seriam a taxação ou a
inflação.
Em fevereiro o Congresso aprovou
o programa de US$787 bilhões de
Obama para estimular a economia,
dar apoio aos setores que enfrentam
dificuldades em função da crise e
fazer novos investimentos em educação, saúde e infra-estrutura. No
início dessa semana, em sua primeira coletiva de imprensa televisionada,
Obama avisou que, se o Congresso
não agisse, isso “poderia converter
uma crise em uma catástrofe.” A comunidade empresarial, de modo geral, apoiou o pacote, mas a minoria
republicana no Congresso se opôs a
ele de modo quase unânime, argumentando que desperdiçaria recursos
e criaria uma carga imensa de dívida
pública para as gerações futuras, aparentemente prevendo que as medidas
seriam tão ineficazes que os escândalos suscitados por gastos apressados
do governo em escala tão grande pudessem criar uma plataforma sobre
a qual os republicanos conseguissem
recuperar as grandes perdas sofridas
nas eleições de 2006 e 2008.
Ao manobrar por este terreno não
mapeado, em meio a tantos comentários soltos sobre um “novo New
Deal”, podemos traçar comparações
úteis entre as personalidades e posturas políticas de Obama e Roosevelt.
• Enquanto Roosevelt era filho
da aristocracia fundiária de origem
holandesa do vale do rio Hudson,
em Nova York, Obama – como outros presidentes anteriores – emergiu
de dificuldades do nascimento e de
uma infância irregular para conquistar distinção. Enquanto Obama não
tinha experiência executiva antes de
tornar-se presidente, FDR foi secre-

tário assistente da Marinha durante
a 1ª Guerra Mundial e governador
do Estado de Nova York (1929-32),
embora alguns o considerassem superficial e pouco profundo. Walter
Lippmann, o influente colunista político que entrevistou Roosevelt várias vezes, o descreveu como “uma
espécie de escoteiro de boa índole (...) um homem agradável que,
sem possuir quaisquer qualificações
importantes para o cargo, gostaria
muito de ser presidente”. Mas o juiz
da Suprema Corte Oliver Wendell
Holmes considerou que Roosevelt
compensava seu “intelecto de segunda classe” com seu “temperamento
de primeira classe.” Enquanto FDR
abandonou a Escola de Direito da
Universidade Columbia após apenas
um ano de estudo, Obama foi eleito
presidente da Harvard Law Review
por seus colegas, tornando-se o primeiro estudante negro a conquistar
essa honra. Enquanto FDR não tinha pretensões intelectuais além da
de cuidar de sua coleção de selos,
modelos de navios e ocasionais leituras sobre história naval, Obama é
um orador e escritor brilhante, porém um novato em formulação de
políticas públicas. O principal veículo de comunicação de Obama é
o Grande Discurso (“Big Speech”),
enquanto o de FDR era formado por
seus “bate-papos ao lado da lareira”
na rádio, na época um meio de comunicação novo. Apesar dessas diferenças de origem e personalidade,
os dois homens mostraram grande
autoconfiança, autodisciplina e força de vontade na superação de desafios. Em seu clássico The American
Political Tradition, o historiador Richard Hofstadter observou: “No coração do New Deal estava não uma
filosofia, mas um temperamento. A
essência desse temperamento era a
confiança de Roosevelt em que, mesmo quando estivesse operando em
território desconhecido, ele não poderia errar, não poderia cometer enganos graves”. Enquanto Obama se
cerca dos melhores e mais talentosos

economistas de Harvard, Berkeley e
Chicago, FDR rejeitou os conselhos
de economistas. “Eu sei, por acaso”,
disse ele a seu público em uma fala
no rádio, “que os economistas profissionais vêm mudando suas definições
das leis econômicas a cada cinco ou
dez anos, há muito tempo.” Foi passando por cima da oposição irada de
seus principais assessores econômicos
que Roosevelt, mais astucioso que
Obama, dois dias depois de assumir
a Presidência, tirou os Estados Unidos do padrão ouro. Isso mostrou ser
seu golpe de mestre, possibilitando
ao governo ampliar a disponibilidade
de moeda e sustar a espiral descendente da deflação.
• Em resposta à crise econômica, tanto Roosevelt quanto Obama
tiveram que fazer algo grandioso ao
chegarem ao poder. FDR se tornou
presidente no pior momento da Depressão, depois de o desemprego ter
atingido 25% da força de trabalho
e do PIB ter caído 40%, enquanto
Obama fez o juramento presidencial
em janeiro de 2009, quando ainda
era incerta a profundidade da crise.
Em resposta aos temores de outra
Grande Depressão, Obama lançou
grandes planos de gastos, contrastando com a cautela fiscal de FDR.
Roosevelt disputou a eleição de 1932
como um conservador do ponto de
vista fiscal criticando os déficits federais incorridos por seu adversário,
o presidente Herbert Hoover (192933), causados pela queda da receita
tributária e os gastos emergenciais.
FDR prometeu que, se fosse eleito, reduziria os gastos do governo
em 25%, apesar de, mesmo com esses aumentos, os gastos federais em
1932 representarem apenas 8% do
PIB, contra 24% do PIB hoje. Como
presidente, Roosevelt levou adiante sua vocação como um ortodoxo
fiscal, misturada de maneira incongruente com sua ampliação criativa
e compassiva do papel do governo,
até que, em 1937, essa ortodoxia desencadeou uma recessão importante que exauriu o ímpeto político do
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New Deal. Tanto as reformas sociais
e institucionais do New Deal quanto
as propostas pela nova administração
de Obama – na saúde, energia, educação e política ambiental – foram
frutos da improvisação. FDR evitou
lançar apelos populistas até começar a se preparar para a reeleição,
em 1936. Nesse momento ele já enfrentava ataques devidos às falhas do
New Deal em superar a Depressão.
Esses ataques, que prejudicaram suas
perspectivas de reeleição, partiram de
líderes sindicais desiludidos com as
políticas pró-empresas de FDR e de
demagogos como o senador Huey
“Kingfish” Long, de Louisiana, cujo
movimento “dividir a riqueza” ameaçou rachar a convenção
do Partido Democrata
para a escolha do candidato presidencial, e
do padre Francis Coughlin, de Detroit, cujas
falas virulentas no rádio
foram precursoras dos
ataques lançados contra
Obama em talk shows
de direita. Roosevelt reagiu com uma avalanche
de legislação social aprovada pelo Congresso em
1935-36. Dez meses
antes da eleição, ele passou ao ataque: “Suscitamos o ódio da
cobiça entrincheirada. Dêem rédeas a eles, e eles seguirão o caminho
trilhado por todas as autocracias no
passado: o poder para eles mesmos e
a escravização do público.” Expansivo em seu discurso mas cauteloso em
sua ação, enfrentando a oposição barulhenta da direita, Obama até agora
vem evitando declarações dessa natureza. Além disso, Obama opera num
ambiente político mais complexo.
Então e agora
As analogias entre Roosevelt e
Obama, que Obama pareceu cultivar, são ricas tanto em fatos quanto em folclore. Ouvimos falar tanto
em outra Grande Depressão e em
“um novo New Deal” que seria útil

refletirmos sobre as diferenças entre
aquele momento e hoje:
1. Os Estados Unidos na década
de 1930 era o principal país credor
e repositório das reservas mundiais
de ouro, enquanto hoje é o maior
devedor do mundo. Os grandes déficits de conta corrente deixaram os
Estados Unidos com US$2,5 trilhões
em obrigações internacionais líquidas
em 2007, que dobraram ao longo
dos últimos dez anos. China e Japão
possuem mais de metade de todos os
títulos de crédito do Tesouro americano. Com mais empréstimos sendo
necessários para financiar os pacotes
de estímulo e de socorro aos bancos
que estão sendo implementados, os

Estados Unidos vão tornar-se ainda
mais dependentes dos estrangeiros
que já são donos de 57% dos títulos
de crédito do Tesouro e 24% da dívida privada.
2. Em 1925-29, os Estados Unidos
eram responsáveis por quase metade
da produção industrial do mundo, e
suas importações absorviam 40% do
comércio mundial de commodities.
Hoje seu papel de produtor está muito reduzido, enquanto o país conserva seu papel chave como importador.
A globalização das finanças é acompanhada pela integração mundial de
complexas cadeias de fornecimento
de bens manufaturados, que dependem fortemente do mercado dos Estados Unidos.
3. Nos anos 1930, China, Índia,

Coreia, Irã, Argélia, África do Sul,
Egito e os países do Golfo Pérsico
eram colônias ou dependências semicoloniais, em grande medida atoladas
na estagnação econômica, enquanto
hoje, como grupo, são atores independentes e importantes na economia mundial. Os principais teatros
de tensões geopolíticas no mundo de
hoje – Paquistão, Irã, Iraque e Coreia
do Norte – eram colônias ou protetorados de potências estrangeiras na
década de 1930.
4. A década passada foi um tempo
de progresso e estabilidade na maior
parte do mundo, enquanto na década de 1920 Europa e Ásia foram
palcos de conflitos militares e políticos, hiperinflações e
sofrimento. A Depressão não foi, em si, uma
catástrofe demográfica.
A Grande Depressão foi
uma calamidade, mas
não uma catástrofe. O
Oxford English Dictionary diz que calamidade tem suas origens na
ideia de danos às plantações e significa “aflição
ou adversidade dolorosa”, enquanto catástrofe significa “reviravolta,
um evento que gera a
subversão da ordem ou sistema das
coisas, um desastre repentino, disseminado, muito fatal”. Em outras palavras, uma calamidade é uma experiência com a qual é possível conviver
e que é possível superar, enquanto
uma catástrofe é final. Nesse sentido,
a economia mundial foi fortemente
abalada e prejudicada, mas permaneceu intacta. Apesar do grande sofrimento passado por milhões de pessoas, os índices de mortalidade nos
Estados Unidos, assim como no resto
do mundo, continuaram a declinar
ao longo da Depressão. Curiosamente, a violência organizada ocorria
apenas esporadicamente e em pequena escala. Mas a Depressão foi o episódio chave a fazer a ponte entre as
duas Guerras Mundiais de 1914-45,
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que, juntas, ceifaram 100 milhões de
vidas e que, com o passar do tempo, passaram a ser vistas como uma
só experiência histórica. “No sentido
amplo, a causa primária da Grande
Depressão foi a guerra de 1914-18”,
escreveu Hoover no parágrafo de
abertura de suas memórias. “Sem a
guerra, não teria ocorrido uma depressão de tal dimensão. Poderia ter
havido uma recessão cíclica normal;
mas, com o timing usual, mesmo
esse reajuste provavelmente não teria
ocorrido naquele período particular,
nem teria sido uma ‘Grande Depressão’.” O grande perigo político de
uma crise econômica mundial hoje
seria o ressurgimento do tipo de nacionalismo e revanchismo radical que
deu lugar à ascensão do nazismo na
Alemanha e que poderia impactar
grandes Estados como a China e os
Estados Unidos.
5. O epicentro da crise na década de 1920 e nos nossos tempos
foi Wall Street. Ambos os episódios
abarcaram a globalização, mas naquele tempo anterior o metabolismo da
globalização era lento para os padrões
de hoje, devido a tecnologias pitorescas. As viagens transatlânticas eram
feitas em navios a vapor, levando vários dias, em lugar de aviões a jato
em poucas horas, proporcionando
novas oportunidades para reuniões e
conferências internacionais que juntam presidentes, primeiros-ministros,
ministros das Finanças e diretores de
bancos centrais para reunirse numa
frequência interminável de cúpulas
que teria sido inconcebível nos anos
1920. Existiam poucas instituições
internacionais, em oposição à proliferação delas em nossos tempos, e
pouco monitoramento da economia
mundial. Nos velhos tempos, os banqueiros se comunicavam sobretudo
pelo correio, através do qual Nova
York levava uma semana para chegar
a Londres, sendo o telégrafo empregado apenas em situações de urgência. O uso do telefone transatlântico
era raro e precário. Cartas e documentos eram enviados pelos serviços

postais, que hoje estão caindo em
desuso graças à transmissão instantânea e virtualmente sem custo de
e-mails pela Internet, que dá acesso
a volumes enormes de informação
sobre praticamente qualquer assunto
desde quase qualquer lugar na Terra.
O vagar com que a informação era
comunicada e processada no passado
foi esquecido em nossa era de transmissão barata e instantânea de dados,
em meio a gamas imensas de telas de
computadores espalhadas pelo mundo, sem falar nos telefones celulares
dos quais hoje dispõem bilhões de
pessoas, até mesmo algumas das mais
pobres do mundo.
6. As estatísticas econômicas ainda
estavam em seus primórdios nas décadas de 1920 e 1930, enquanto hoje
somos inundados de informações,
que são processadas por multidões
de analistas em agências internacionais, bancos, governos, universidades
e consultorias privadas, sem melhorar
muito nossas capacidades coletivas
de formular julgamentos e previsões. Porém, dentro de nossa economia mundial fortemente integrada,
alguns dizem que a crise financeira
atual foi desencadeada por uma falha
de informações, um tipo específico
de informação necessário para fixar
preços na gama imensa de títulos de
crédito complexos. A verdadeira falha, porém, não foi de natureza técnica, mas de ausência de sabedoria e
contenção.
7. Nos anos 1920, não aparecia
nenhuma limitação de recursos naturais do tipo amplamente percebido
hoje, quando as nações competem
vigorosamente por recursos em meio
a novas preocupações com a degradação ambiental.
8. Nos anos que antecederam o
Crash de 1929 em Wall Street, as famílias estavam investindo fortemente
em ações. Em 2005-07, porém, as famílias vendiam um total de US$2,2
trilhões e contraiam empréstimos pesados, principalmente para sustentar
seus gastos de consumo.
9. Os preços das commodities co-

meçaram a cair em 1926, três anos
antes do crash de 1929, mergulhando 70% entre 1926 e 1933 e permanecendo nesse patamar baixo durante
a maior parte da década de 1930. Em
contraste com isso, a crise financeira de 2007-08 ocorre com os preços
de alimentos, petróleo e minerais em
alta, provocada pelas limitações de
capacidade diante do consumo crescente. Depois de uma queda no final
de 2008 e início de 2009, os preços
já começaram a subir novamente.
10. Nenhuma grande crise econômica anterior afetara uma população
tão fortemente urbanizada quanto
a nossa, hoje. A população mundial
em 1930 era em grande medida rural. Hoje é majoritariamente urbana.
Pelo menos 75% da população de 33
países, incluindo os membros mais
ricos da OCDE e a maioria das repúblicas latino-americanas, hoje vive
em cidades, o que os torna mais vulneráveis às flutuações nos mercados
financeiros e de commodities (principalmente petróleo e alimentos) que
os da zona rural. Os países de renda
média da Ásia e América Latina têm
sido protagonistas de uma expansão
vibrante da classe média mundial.
Um indicador dessa expansão é o
fato de que o número de pessoas no
mundo a emergir da pobreza extrema
para viver com entre US$2 e US$13
por dia quase dobrou entre 1990 e
2005, chegando a 2,6 bilhões.
11. Tanto a década de 1920 quanto o período desde 1990 nos Estados
Unidos foram eras de dinheiro barato, com inflação baixa dos preços
para o consumidor e crescimento
acelerado dos ativos financeiros. Na
década de 1920, o secretário do Tesouro Andrew Mellon era tão reverenciado quanto era Alan Greenspan
até pouco tempo atrás. Nos 11 anos
durante os quais foi secretário do
Tesouro, mais tempo que qualquer
outro no cargo até então, o prestígio
que Mellon poderia reivindicar se
deveu ao fato de propiciar superávits
orçamentários e reduzir os gastos e
a dívida governamentais, garantindo

BRAUDEL PAPERS 13

que os juros permanecessem baixos e
“não encontrando evidências de especulação excessiva” no mercado acionário, que parecia “estar funcionando
de forma muito ordeira.”
12. Enquanto as milhares de falências de bancos na Grande Depressão
envolveram em grande medida instituições pequenas, a crise de hoje
se concentra sobre os dez maiores
bancos que detém dois terços dos depósitos do país, empresas complexas
que têm compromissos mundiais.
Durante os anos 1920, muitas pessoas diziam que o país tinha bancos
demais. “Nenhuma comunidade tem
condições de fornecer recursos adequados, funcionários competentes e
diretores experientes com um banco para cada 750 de seus habitantes,
como no Dakota do Norte, ou cada
1.400, como no Iowa”, dizia um relatório do Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas (NBER) alguns
meses antes do Crash de 1929. A
maioria das falências de bancos ocorreu precisamente em cidades pequenas de estados pouco povoados. Em
1931, o pior ano antes de 1933 em
matéria de falências de bancos, três
quartos dos 2.293 bancos fechados
eram pequenos e sequer integravam
o Sistema do Federal Reserve, envolvendo menos de 2% de todos os
recursos depositados em bancos nos
EUA. Dos bancos que faliram, 80%
tinham capital inferior a US$25 mil.
Eugene White, historiador do sistema bancário da Universidade Rutgers, considerou que as falências dos
primeiros anos da Depressão foram
basicamente uma extensão dos quase 10 mil fechamentos, fusões e absorções de bancos ocorridas nos anos
1920, acrescentando que “a importância da crise dos bancos de 1930 na
história da Grande Depressão parece
ter sido um tanto quanto exagerada.”
O surpreendente é que o sistema financeiro se manteve coeso em meio
a todo o pânico e clamor. Os danos
teriam sido muito maiores se Hoover
não tivesse deixado de lado sua credo na empresa privada para criar a

Corporação de Reconstrução das Finanças (RFC), o mais poderoso instrumento de capitalismo de Estado
na história dos Estados Unidos, para
salvar o sistema financeiro dos efeitos
do colapso da dívida de 1931 e dos
pagamentos na Europa. Em menos
de oito meses em 1932, a RFC concedeu empréstimos de US$1,3 bilhão
(o equivalente a US$20 bilhões hoje)
a 5.520 instituições financeiras. Até
março de 1933, ela já tinha emprestado outros US$365 milhões a 62
ferrovias para prevenir a inadimplência em massa sobre seus títulos. Sem
esses empréstimos da RFC, metade
de todos os títulos de ferrovias poderiam ter sofrido moratória. Inovações
desse tipo estão sendo tentadas hoje.
13. O que nos salvou de pânico e
depressão maiores desta vez foi o seguro de depósitos, inaugurado pelo
New Deal. Hoje 119 países adotam
programas de seguro de depósitos.
Roosevelt é lembrado como o pai dos
seguros de depósitos, que desde os
anos 1930 salvaram os Estados Unidos de sucessivos pânicos dos bancos. Entretanto, como conservador
fiscal, ele se opunha a essas garantias.
Embora fosse um político pragmático que nunca tinha clareza muito
grande com relação às medidas econômicas, Roosevelt tinha posição
suficientemente forte com relação a
essa política para vetar uma posição
fundamental em favor da garantia de
depósitos que constava da plataforma
do Partido Democrata em 1932 e
reiterou sua oposição a ela na primeira entrevista coletiva que concedeu
à imprensa como presidente, mas
cedeu à pressão avassaladora e mais
tarde reivindicou o crédito pela ideia,
após a aprovação da Lei Glass-Steagall de 1933. Desde 1886, 150 projetos de lei tinham sido submetidos ao
Congresso para garantir os depósitos
em bancos, mas nenhum tinha sido
aprovado. As chances nesse sentido
aumentaram depois de o deputado
Henry Steagall avisar o presidente da
Câmara John Nance Garner, em abril
de 1932: “Você sabe, esse tal de Hoo-

ver vai acordar um belo dia e vir aqui
com uma mensagem recomendando
a garantia dos depósitos bancários,
e, quando o fizer, será reeleito com
certeza”. FDR se opôs à ideia porque
muitos estados já a haviam tentado e
fracassado: Nova York em 1819-37 e
oito Estados após o pânico de 1907.
Os fundos eram demasiado pequenos
para sobreviver em qualquer momento em que vários bancos falissem ao
mesmo tempo. Em The Banking Crisis of 1933, Susan Kennedy observou
que a Corporação Federal de Garantia de Depósitos (FDIC) “deu certo
exatamente pelas razões as quais seus
críticos mais ferrenhos a haviam condenado ao fracasso: tornou os bancos
mais fortes responsáveis pelas perdas
dos fracos.” Com o tempo, porém,
a sensação de segurança tornou fortes e fracos igualmente vulneráveis.
Essa sesnsação de segurança se tornou tão prevalente que, mais de uma
década atrás, a FDIC parou de cobrar dos bancos prêmios de seguros
sobre seus depósitos, o que a deixou
com reservas gravemente reduzidas
para responder a falências de bancos
e dependente do Fed para imprimir dinheiro para cobrir seus compromissos com os depositantes nos
transtornos atuais.
14. Enquanto Roosevelt não conseguiu pôr fim à Grande Depressão,
tendo o desemprego permanecido superior a 14% durante toda a década
de 1930, seu legado foi a preservação
e o fortalecimento das instituições
americanas em face de grandes adversidades. Obama será julgado pelo
mesmo padrão.
Sofrimento
O sofrimento de hoje ainda é pequeno comparado à experiência da
Grande Depressão. Naquela época, o
desemprego cresceu de 3% em 1929
para 25% em 1933, enquanto em
nossos tempos dobrou de 4,4% no
início de 2007 para 9,5% em junho
de 2009, com a perda de 6 milhões
de postos de trabalho, com a possibilidade de chegar a 10%-12% até
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2010. Naquela época, assim como
hoje, o desemprego se concentrou
entre os jovens e pouco instruídos,
sobretudo entre os negros e hispânicos, embora hoje esteja aumentando
rapidamente entre profissionais qualificados. A pobreza mais chocante se
concentrava na população rural, um
problema de longo prazo. Na época
do Crash de 1929, uma depressão
agrícola já vinha corroendo a receita agrícola havia quase uma década.
Na época a agricultura respondia por
30% dos empregos, contra apenas
4% hoje, a receita agrícola de repente caiu em dois terços entre 1929 e
1932.
No inverno de 1930-31, um repórter em Chicago observou: “Você
pode atravessar a linda ponte da avenida Michigan à meia-noite, com luzes em toda volta criando uma cidade
dos sonhos de beleza incomparável,
enquanto seis metros abaixo, no nível
inferior da mesma ponte, estão 2.000
homens sem teto, decrépitos, tremendo de frio e de fome, embrulhados
em jornais velhos para não congelarem e deitados na poeira do esterco
para dormir.” Chicago foi obrigada a
pagar seus professores com vales de
impostos e mais tarde, no inverno de
1932-33, a não lhes pagar nada.
Na véspera da crise financeira atual, Chicago era a cidade americana
com o maior número de habitantes com hipotecas subprime e onde
hoje estão ocorrendo muitas execuções de hipotecas e despejos. Hoje
as vulnerabilidades dos americanos
são especialmente evidentes nas cidades industriais decadentes e na esteira do boom imobiliário nos Estados
da “faixa do sol” da Flórida, Nevada,
Arizona e sul da Califórnia. Os problemas da Chicago de hoje são diferentes dos da época da Depressão.
Eles estão distantes dos magníficos
arranha-céus do centro empresarial
da cidade, onde Chicago consolidou
seu papel de centro de administração industrial, direito e finanças. São
problemas de divisão social e econômica e de pobreza residual.

No início deste ano, num estudo sobre a reforma das escolas nas
grandes cidades americanas, a equipe de pesquisas do Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial, de
São Paulo, visitou o colégio de ensino médio William R. Harper High
School, no grande gueto negro de
Englewood, no South Side de Chicago. Englewood é uma comunidade fustigada por males sociais, cujos
sobreviventes habitam os remanescentes decrépitos de sobrados residenciais de quase um século, hoje
divididos em moradias para várias famílias. O bairro escassamente povoado é pontilhado de igrejas evangélicas
e lojas de bebidas, em meio a casas
abandonadas e fechadas com tábuas
e de terrenos baldios antes ocupados
por casas que caíram aos pedaços.
A diretora da Harper High School,
Kenyatta Stansberry, é uma mulher
baixa e combativa que já obteve algum êxito na redução da violência na
escola e em motivar alunos desordeiros e professores esgotados a converter a Harper numa Escola de Virada,
tentando superar as pragas das brigas
entre gangues, do tráfico de drogas,
da evasão escolar, do abandono pelos
pais e do fracasso acadêmico. “Três
quartos de nossos alunos estão sendo criados por suas avós”, disse ela.
O Bureau do Censo informa que
4,7 milhões de crianças nos Estados
Unidos, ou 6,5% dos menores de 18
anos, estão sendo criadas por seus
avós. As escolas públicas de Chicago
criaram uma unidade especial para
ajudar avós a criar seus netos e para
fazer frente ao sofrimento econômico
crescente. Percorrendo o trem elevado da Linha Verde no percurso de
meia hora de Englewood ao centro
de Chicago, vemos outros bairros em
ruínas, como Englewood, espalhados
pela paisagem urbana abandonada.
O destino de Englewood é compartilhado por bairros na faixa setentrional de cidades do cinturão da
ferrugem que se espalham em direção
leste para Detroit, Cleveland, Akron,
Toledo e Buffalo, e por cidades da

Costa Leste como Baltimore, Filadélfia e Providence, para citar apenas algumas. Se a crise atual se aprofundar
ou durar muito mais tempo, será difícil visualizar como ou de que forma
essas comunidades vão sobreviver.
Aproximadamente um décimo
das casas de Cleveland estão desocupadas, depois de cerca de 10 mil
execuções de hipotecas em 2007-08.
Desde 1960, Cleveland, que no passado foi um centro industrial e cultural destacado, perdeu metade de
sua população e se tornou uma das
cidades mais perigosas do país. O
Departamento Americano de Habitação e Desenvolvimento Urbano
(HUD) ofereceu vender seus imóveis
abandonados em Cleveland à cidade por US$100 cada. Investidores
de fora, conhecidos como “flippers”,
convergiram para Cleveland a fim
de comprar imóveis em mau estado
pelo preço de um televisor grande de
tela plana, para então revendê-los por
três ou quatro vezes esse valor. Um
casal californiano, Sheila e Eric Tomasi, comprou 200 casas em Cleveland entre os cerca de 2.000 imóveis
residenciais que adquiriu em 22 Estados em 2008 para depois revender
com lucro, financiado por hipotecas
que o casal empacotava e securitizava para revender para investidores.
Bancos e outros credores hoje são
proprietários de aproximadamente 1
milhão de imóveis residenciais desocupados por inadimplência de seus
moradores nos EUA. Os imóveis ficam desocupados por uma média de
oito meses, tempo de sobra para que
vândalos levem embora os vasos sanitários, pias, fogões, pisos de madeira,
encanamentos e fiações de cobre. A
prefeitura de Cleveland está processando 21 credores por terem criado
uma desgraça pública, argumentando
que a degradação de seus imóveis vazios, desocupados devido à execução
das hipotecas de seus antigos donos
e frequentemente ocupados por invasores, está causando a degradação
de bairros. Os custos de manutenção
e reparos de casas vazias são tão al-
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tos que os bancos vêm se recusando
a tomar posse de imóveis desocupados por não pagamento de hipotecas
em cidades como Buffalo, Kansas
City e Jacksonville. A demolição de
cada casa custa aproximadamente
US$8.000. Outras cidades – Minneapolis, Detroit, Youngstown, Phoenix
e Cincinnati – vêm usando fundos
federais emergenciais para demolir
casas desocupadas.
O governo municipal de Baltimore
está processando o Banco Wells Fargo, da Califórnia, por viés racial por
impelir devedores negros a assumir
hipotecas de alto risco a juros altos,
apesar de seus históricos de crédito e
sua renda os qualificar para hipotecas
de baixo risco a juros mais baixos.
“O setor de hipotecas do Wells Fargo tinha uma unidade de mercados
emergentes que atuava especificamente junto a igrejas da população
negra, porque calculava que os líderes
das igrejas exerciam muita influência
e poderiam convencer os membros
de suas congregações a contrair empréstimos de alto risco”, denunciou
um ex-funcionário do setor de empréstimos do Wells Fargo. Autoridades de Baltimore dizem que metade
das casas sujeitas à execução de hipotecas do Wells Fargo contraídas entre
2005 e 2008 hoje estão desocupadas,

sendo que 71% delas ficam em bairros de população majoritariamente
negra.
No crash atual o sofrimento humano tem sido até agora limitado
e mitigado, apesar do aumento das
execuções de hipotecas imobiliárias,
do desemprego e das falências. Em
setembro, um repórter da televisão
BBC entrevistou mulheres da classe
média na cidade rica de Santa Bárbara, Califórnia, que estavam dormindo com seus bichos de estimação
em seus carros num estacionamento
municipal, depois de ser despejadas
de suas casas, sendo obrigadas a deixar o estacionamento todos os dias
às 6h00. Elas estavam entre os 7,3
milhões de americanos que, segundo
previsões, devem deixar de pagar suas
hipotecas entre 2008 e 2010, dos
quais 4,3 milhões provavelmente perderiam suas casas.
“Tudo à venda”
As liquidações de garagens se multiplicaram em Manteca, Califórnia,
conhecida como o epicentro da crise das execuções de hipotecas, onde
o valor médio dos imóveis residenciais caiu pela metade desde 2006.
“Tudo vai ter que ser vendido”, dizia
o anúncio nos classificados, enquanto
moradores desesperados despejavam

os resquícios do boom de consumo
em seus gramados ressecados e maltratados: enfeites de Natal, roupas,
microondas, brinquedos, aparelhos
de DVD, geladeiras, lavarroupas. O
triciclo de Marita Duarte, de 3 anos,
foi vendido por sua mãe por US$3
enquanto a garotinha ainda estava
andando nele. Sua mãe perdera seu
emprego de designer floral dois meses antes. Um repórter de uma rádio
australiana conversou com o dono
de uma loja de penhores em Manassas, Virginia, perto de Washington,
que espalhou sobre o balcão dezenas
de anéis, pulseiras, colares e brincos.
“Quando as pessoas compraram tudo
isso elas tinham dinheiro – esses artigos não eram baratos”, disse o lojista.
“Quando elas começam a penhorar
coisas como relógios Rolex e guitarras caras, é porque todo o mundo
está sendo atingido, e não apenas
gente que já estava na metade do caminho para o fundo do poço. A situação está atingindo as pessoas que estão no topo, e é quando isso acontece
que você sabe que as coisas vão mal.”
Muitas famílias ex-classe média,
despejadas de suas casas, estão vivendo hoje em motéis baratos, em muitos casos custeados pelas autoridades
locais, na periferia de Denver, Chattanooga, Boston e muitas outras ci-
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dades. Elas foram descritas como os
“sem-teto ocultos”. Antes do crash,
Greg Hayworth, 44 anos e formado
na Universidade de Syracuse, vinha
se saindo bem no setor imobiliário e
de financiamento de hipotecas, mas
agora sua família de cinco pessoas
dorme em duas camas, preparando
macarrão em chapas elétricas, num
quarto apertado de motel em Orange
County, Califórnia, uma região rica
que possui um excesso de motéis velhos que no passado recebiam visitantes da Disneylândia. “Devo a meus
filhos sair daqui”, disse Hayworth,
que tem dificuldade em encontrar
um emprego regular. “Prometi a minha filha de 15 anos que sairíamos
daqui até o aniversário dela. Mas o
aniversário foi na semana passada, e
ainda estamos aqui.” O governo de
Fairfax County, na Virginia, paga
US$65 por noite para Robert Polight, sua mulher e seus dois filhos se
hospedarem no Breezeway Motel enquanto esperam uma vaga no abrigo
público do condado. Guardados em
sacos de lixo, os pertences da família
estão num canto do quarto de motel.
“Mas estamos juntos”, disse Polight,
44 anos. “Estamos juntos, e essa coisa
toda de mudar de um lugar a outro,
com nossos objetos guardados e tudo
o mais, não vai durar muito tempo
(...) a gente espera. Essa situação toda
faz você se dar conta de como pode
estar perto de perder tudo – casa, filhos, roupas, brinquedos.”
A renda média per capita dos Estados Unidos em 2007 foi US$45
mil, medida em paridade de poder de
compra (PPP), contra US$32 mil na
zona do euro e Japão e US$9 mil no
Brasil. Mas essa média oculta a situação precária de faixas grandes da população americana. O Wal-Mart está
distribuindo alimentos gratuitos em
mais de 3.300 de suas lojas varejistas
em todo o país, como parte da rede
crescente de “bancos de alimentos”
operada por organizações beneficentes e pelo setor privado. Um deles fica
na Igreja Luterana Faith de Lehigh
Acres, Flórida, onde numa manhã

recente de sexta-feira 221 famílias,
muitas das quais tinham perdido
suas casas por não conseguirem pagar
as hipotecas, faziam fila para receber pão. A uma quadra de distância,
operários da construção demitidos
vasculhavam sacos pretos de lixo em
quintais cujos gramados estavam recobertos de mato, à procura de CDs,
peças de máquinas, fios de cobre ou
qualquer outra coisa que pudessem
vender. “Como boa parte da Flórida
e muitos subúrbios em todo o país,
Lehigh Acres nasceu com a especulação em seu DNA”, observou o New
York Times. A especulação foi o que
motivou o processo febril pelo qual
casas e apartamentos trocavam de
mãos em um mercado imobiliário
quente. “Às vezes casas eram vendidas três ou quatro vezes em poucos
meses, e ninguém as ocupava”, disse
um vendedor. Mas agora os preços
dos imóveis em Lehigh Acres, subúrbio de Fort Myers, na costa da Flórida de frente para o Golfo do México,
caíram 80% em relação ao pico de
2005. Muitos analistas prevêem que
os preços dos imóveis continuarão a
cair em todo o país, com cerca de 25
milhões de famílias tendo dívidas de
hipoteca que superam o valor de suas
casas. As quedas nos preços são reforçadas pelo despejo sobre mercados
deprimidos de casas cujas hipotecas
foram executadas, feita pelos detentores de derivativos que juntavam
hipotecas securitizadas, tentando recuperar algum valor de seus investimentos.
Na epidemia de execuções de hipotecas e abandono de casas por devedores, por não conseguirem fazer
os pagamentos mensais das hipotecas
ou porque suas dívidas com hipotecas excediam o valor de suas casas,
bairros semiesvaziados se tornaram
cenários de crimes, sendo ocupados
por traficantes de drogas. Sob a regulamentação frouxa, 10 mil criminosos condenados obtiveram empregos
no ramo das hipotecas, 4.000 deles
como corretores imobiliários licenciados. Sang-Min “Sonny” Kim, dono

de uma casa de tatuagens, ganhou
US$4 milhões com a venda de 90
imóveis, a maioria em bairros pobres
de Tampa, com pouco ou nenhum
pagamento de entrada, sendo muitos dos compradores traficantes que
desapareceram em pouco tempo. Os
contratos fraudulentos de Sonny Kim
foram financiados, sem perguntas,
pelos bancos que estiveram nas manchetes do crash das hipotecas de alto
risco: Wachovia, Wells Fargo, Bank
of America , Lehman Brothers, Fannie Mae e Freddie Mac. Reunidos em
um motel, 50 dos moradores remanescentes de Lehigh Acres redigiram
uma carta ao presidente Obama, pedindo US$270 milhões para construir estradas e US$62,5 milhões para
impedir as execuções de hipotecas.
Mas Obama se ateve a generalidades quando visitou a área alguns dias
mais tarde: “Sei que Fort Myers teve
o índice mais alto de hipotecas executadas em todo o país no ano passado.
Sei que bairros inteiros estão pontilhados de placas de hipotecas executadas e famílias em toda a cidade sentem que perderam seu lugar no sonho
americano.” Sob pressão do governo
para evitar execuções e despejos, as
empresas de administração de hipotecas aliviaram os termos de muitos dos
empréstimos. Mas uma pesquisa da
agência de classificação Fitch constatou que entre 65% e 75% dos empréstimos estavam com pagamentos
atrasados novamente, menos de um
ano depois de terem sido renegociados. Pam Iorio, a prefeita de Tampa,
Flórida, disse em observação mais
pontual: “Se alguma coisa boa puder
ser tirada desta calamidade econômica que está ocorrendo, é que ela nos
está levando a fazer uma reavaliação
de nós mesmos como Nação, como
Estado, como Município. Precisamos
reavaliar as instituições em que confiávamos e em que não podemos mais
confiar. Precisamos reavaliar o papel
do governo no setor privado. E, tanto localmente quanto como Estado,
precisamos reavaliar a base de nossa
economia.”
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3. O que eles fizeram?
O pânico que irrompeu em setembro de 2008 foi descrito como
“derretimento”, termo que já virou
um clichê no mercado financeiro e
que faz alusão a um acidente numa
usina nuclear em que o núcleo radioativo se derrete e libera contaminação letal no ar da região em
volta, como ocorreu no desastre de
Chernobyl, na Ucrânia, em 1986.
O financista George Soros observou
em novembro de 2008 que “o inconcebível aconteceu: o sistema financeiro derreteu de fato. (...) Uma
grande recessão se tornou inevitável,
e a possibilidade de uma depressão
não pode ser excluída. Quando, no
início deste ano, previ que estávamos
diante da pior crise financeira desde
os anos 1930, eu não antecipei que
as condições se deteriorassem tão
gravemente.”
Muita coisa mudou nos últimos
meses para transformar a estrutura dos mercados financeiros, após
finais de semana frenéticos de reuniões internacionais e também de
negociações e improvisações entre
funcionários do Tesouro dos EUA,
do Federal Reserve, banqueiros, políticos, governos e bancos centrais de
vários países. A expansão subcapitalizada da atividade financeira, alavancada com dinheiro emprestado,
se inverteu de uma hora para outra.
Bancos, fundos hedge e seguradoras

se viram presos numa armadilha de
compromissos que não tinham como
financiar. Seguiu-se a “desalavancagem”, enquanto o pânico se disseminava. Contratos derivativos, muitos
deles incompreensíveis até mesmo
para profissionais, fizeram demandas
repentinas e implacáveis sobre capitais escassos. Isso impactou o “sistema financeiro das sombras” de fundos hedge, bancos de investimentos,
firmas de private equity e corretores,
que desempenhara um papel chave
na ampliação do volume de crédito
em todo o mundo. O FMI estima
que instituições financeiras nos Estados Unidos e na Europa enfrentarão
até 2010 potenciais desvalorizações
de quase US$4 trilhões de seus empréstimos e títulos de crédito.
Antes do Derretimento, houve a
Grande Moderação, o período durante o qual o sistema bancário dos
EUA se manteve, de modo geral,
livre de pânicos, entre a aprovação
da reforma Glass-Steagall do New
Deal, em 1933, que separou os bancos comerciais segurados dos bancos
de investimentos, de risco maior, e a
erupção da crise atual, em 2007. Sob
o regime da moderação, não apenas
a maioria das obrigações dos bancos
eram seguradas, como os documentos de constituição dos bancos ganharam mais valor em função das
restrições impostas pelo governo à

criação de bancos, aos tetos impostos
aos juros e à proibição dos bancos
interestaduais, que criaram monopólios locais sobre os depósitos. Mas a
estrutura dos mercados financeiros
mudou com a desregulamentação da
atividade dos bancos e do negócio
dos títulos de crédito que ocorreu a
partir de 1970. Em 1998 o clímax
foi atingido quando chegou ao fim
a separação dos bancos comerciais e
dos de investimentos criada pela Lei
Glass-Steagall de 1933, da era da
Depressão, que restringira as práticas
financeiras que expunham o dinheiro dos depositantes a riscos maiores. A revogação dessas restrições
possibilitou que instituições receptoras de depósitos competissem pelos negócios tradicionais dos bancos
de investimentos, assumindo riscos
maiores, enquanto a administração
Clinton, liderada pelo secretário do
Tesouro Robert Rubin e por Alan
Greenspan, adotava regras contra a
regulamentação dos derivativos. Em
2004 a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) cedeu à pressão de cinco
grandes bancos de investimentos de
Wall Street, liberando-os das exigências de capital que os impediam de
aceitar mais dívidas para financiar
mais negócios com derivativos. “A
regulamentação de transações com
derivativos que são negociadas de
modo privado por profissionais é
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desnecessária”, disse Greenspan em
1998. “A regulamentação que não
atende a nenhuma finalidade útil
prejudica a eficiência dos mercados
em elevar os padrões de vida.” Contudo, durante sabatina de quatro horas à qual foi submetido no final de
2008 por um comitê do Congresso,
Greenspan reconheceu seu erro em
ter suposto que os mercados pudessem se autorregulamentar. “Aqueles
entre nós que confiamos no interesse das instituições de concessão
de crédito de proteger os ativos dos
acionistas, entre os quais me incluo,
estamos em um estado chocante de
descrença. Esse paradigma moderno
de administração de riscos dominou
durante décadas. O edifício intelectual inteiro, porém, desabou no verão do ano passado.”
Escrevendo sobre The Panic of
2007, Gary Gorton, da Universidade Yale, observou que “o sistema
bancário estava se metamorfoseando em um mundo de financiamentos não contabilizados e derivativos
– o sistema bancário das sombras.
Os ativos não incluídos nos bancos
está fora do alcance dos reguladores,
mas pode migrar de volta aos bancos
emissores quando a situação se complica.” Gorton argumenta que “o
sistema bancário das sombras é, na
verdade, um sistema bancário real,
e considerar que os acontecimentos
atuais constituem um pânico dos
bancos é vital para se pensar sobre
o futuro do sistema financeiro.” De
fato, está se tornando mais difícil
distinguir entre a ideia que eu tinha
de um banco quando era criança e o
que o J.P. Morgan faz como um dos
principais sobreviventes do debacle,
comprando instituições financeiras
falidas (Bear Stearns e Washington
Mutual) por preço baixo e reduzindo seu próprio perfil de risco, ao
mesmo tempo em que continua a
ser o maior banco no sistema bancário das sombras. Os US$81 trilhões
que tem em exposição em derivativos, mais de cinco vezes o valor do
PIB dos Estados Unidos, superam o

volume somado de seus dois principais rivais, Goldman Sachs (US$40
trilhões) e Bank of America (US$39
trilhões). Cinco bancos controlaram
96% de todos os negócios com derivativos rastreados pelas autoridades
americanas e atuam como financiadores, guardiões, contrapartes e facilitadores do sistema bancário das
sombras.
Grandes bancos
Em 2008-09, enquanto a crise se
aprofundava, o Citigroup e outros
bancos grandes dos Estados Unidos
e Europa se tornaram protegidos
do Estado. Enquanto suas perdas se
multiplicavam para US$36 bilhões
ao longo de seis trimestres, e com
mais perdas à vista, o Citigroup foi

“O governo parece
cada vez mais com uma
cobra que engoliu um
hipopótamo.”
salvo por uma série de socorros do
governo federal. Primeiro, juntamente com injeções de dinheiro dadas a outros grandes bancos sob o
TARP (Programa de Socorro a Ativos Problemáticos), de US$700 bilhões, recebeu das autoridades um
empréstimo de US$25 bilhões em
outubro de 2008. Em seguida, em
uma semana de novembro, o Citigroup perdeu 60% de sua capitalização nas bolsas (26% em um só dia,
20 de novembro) devido à fuga de
investidores em pânico, novamente obrigando o governo a intervir.
Assim, pouco antes da meia-noite
do domingo, 23 de novembro, ao
término de mais um daqueles finais
de semana tumultuados, o governo
concordou em injetar outros US$20
bilhões no Citigroup e absorver 90%
de quaisquer perdas sobre US$306

bilhões de ativos problemáticos do
banco. Em troca, o governo recebeu US$27 bilhões em ações preferenciais pagando dividendos de 8%
e garantias de compra de 8% das
ações do Citi. Em fevereiro, o governo novamente aliviou as pressões
sobre o Citigroup, convertendo suas
ações preferenciais em ações comuns,
com isso tornando-se dono de 36%
do banco.
“Pode a Europa estar muito
atrás?” indagaram Daniel Gros e Stefano Micossi, do Centro de Estudos
Europeus de Política, em Bruxelas.
“O problema crucial deste lado do
Atlântico é que os maiores bancos
europeus se tornaram não apenas
grandes demais para falir, mas também grandes demais para serem resgatados.” Os ativos dos bancos da
União Europeia totalizam US$52
trilhões, quatro vezes o PIB da UE.
Um relatório da Comissão Europeia
endereçado aos ministros das finanças da UE preveniu: “Para alguns
países membros, é possível que o alívio de ativos para bancos já não seja
mais uma opção viável, em vista das
restrições orçamentárias existentes
e/ ou das dimensões das folhas de
balanço de seus bancos com relação ao PIB.” Os ativos do Deutsche
Bank totalizam cerca de US$3 trilhões, igual a 85% do PIB da Alemanha, com sua alavancagem alta
(ativos em proporção à participação
dos acionistas) apenas um euro de
capital palpável para cada €55 de
ativos, quase o dobro do coeficiente depósitos/patrimônio líquido do
Bear Stearns e do Lehman Brothers
antes de os dois bancos de investimentos de Wall Street falirem. Os
ativos do Barclay’s totalizam US$3
trilhões, igual ao PIB britânico, com
índice de alavancagem de 50/1. Os
12 maiores bancos europeus estavam
alavancados em 35/1, comparados
com uma razão de 20/1 entre os 20
maiores bancos americanos, mas declararam uma razão de apenas 10/1
para satisfazer os regulamentos de
adequação de capital. A AIG, maior

BRAUDEL PAPERS 19

empresa mundial de seguros, tinha
vendido US$300 bilhões em seguro
de crédito a bancos europeus, nas
palavras de seu relatório anual “com
a finalidade de lhes proporcionar
alívio regulatório de capital (...) em
troca de uma comissão garantida mínima.” Em outubro de 2008, 40%
dos US$590 bilhões em desvalorizações globais de créditos bancários
atingiram instituições europeias. O
FMI mais que dobrou sua estimativa das perdas e desvalorizações sobre
US$23 trilhões em empréstimos e títulos de crédito em todo o mundo,
de US$945 bilhões em abril de 2008
para US$2,2 trilhões em janeiro de
2009, acrescentando: “A velocidade e
as dimensões do impacto do laço de
feedback adverso entre a economia e
o sistema financeiro sobrecarregaram
as medidas de resposta tomadas até
agora.”
Os problemas atuais dos conglomerados de bancos em todo o
mundo acontecem no clímax de um
século de expansão e consolidação
que se aceleraram de modo agressivo nos últimos dez anos, através de
cascatas de fusões e aquisições. As
origens de conglomerados como o
Royal Bank of Scotland (RBS) e o
Fortis, dos países Benelux (Bélgica/
Holanda/Luxemburgo), que hoje
estão sendo resgatados por seus respectivos governos, estão no boom
capitalista do início do século 18. O
RBS era um pequeno banco escocês
que queria crescer. Ele o conseguiu,
emergindo por pouco tempo como
o maior banco do mundo em ativos,
em 2007, como grande financiador
da extração petrolífera e de gás, enquanto comprava mais de 40 subsidiárias, numa campanha frenética de
aquisições que chegou ao auge com
a compra por US$101 bilhões do
banco holandês ABN-Amro, a maior
aquisição na história dos bancos, orquestrada conjuntamente pelo RBS,
o Fortis e o Banco Santander, da
Espanha. A transação com o ABNAmro acabou revelando ser demais
para o RBS e o Fortis, que foram

buscar ajuda junto a seus respectivos
governos. O Fortis, um gigante bancário e de seguros com operações em
mais de 50 países e obrigações equivalentes a três vezes o PIB da Bélgica, foi nacionalizado e dividido entre
os três países do Benelux, em meio
a disputas furiosas com seus acionistas, depois de ter perdido 80%
de seu valor nas bolsas. Em 19 de
janeiro de 2009, o RBS anunciou
prejuízo de US$45 bilhões em 2008,
o maior na história empresarial britânica, reivindicando com voz fraca
cerca de US$3,2 trilhões em ativos,
iguais a 166% do PIB britânico,
alavancados 291 vezes sobre uma
capitalização de mercado de apenas
US$11 bilhões. O governo britânico
foi obrigado a nacionalizar o RBS e
a injetar nele US$47 bilhões de capital adicional, ao mesmo tempo em
que garantia US$605 bilhões dos
ativos podres do banco. “O governo
do Reino Unido está se parecendo
cada vez mais com uma cobra que
engoliu um hipopótamo”, escreveu
o colunista Martin Wolf no Financial Times. O arquiteto da ascensão
e queda do RBS, Fred Goodwin,
demitiu-se desonrosamente da presidência do banco, aos 50 anos de idade, para receber uma aposentadoria
vitalícia de US$1,2 milhão por ano.
Essa confusão suscitou esforços
extraordinários por parte dos governos e bancos centrais. O BIS exortou os grandes bancos a se tornarem
“menores, mais simples e mais seguros”, ao mesmo tempo expressando
um certo pessimismo em relação aos
esforços de resgate:
Os pacotes de resgate estão intensificando a concentração do setor
financeiro e os riscos sistêmicos, ao
mesmo tempo em que as reformas
na política regulatória buscam tornar esses riscos mais administráveis.
Felizmente, as autoridades em muitos países compreendem tudo isso e
estão buscando soluções. A verdade
é que, à medida que as instituições
financeiras se tornam mais com-

plexas, as demandas feitas à administração de riscos crescem muito
mais rapidamente. Uma instituição
financeira grande e integrada de
hoje possui centenas de subsidiárias,
todas operando de modo quase independente: é impossível qualquer
indivíduo entender o que estão fazendo todas as partes de uma organização desse tipo, muito menos
como elas irão reagir em resposta a
um evento de grandes dimensões.
Em tais casos, uma administração
de riscos ao nível de toda a empresa parece ser uma impossibilidade.
Ademais, alguns bancos não apenas
são grandes demais para falir, como
também, pelo fato de terem relacionamentos importantes com grande
número de outras instituições, também são demasiado interconectados
para falir. As autoridades precisam
insistir que as instituições sejam
compreensíveis tanto para aqueles
que as comandam quanto para os
que as regulamentam e supervisionam. E, no futuro, uma firma financeira que seja demasiado grande
ou interligada para falir deverá ser
grande demais para existir.
O destino do sistema financeiro
das sombras e de vários conglomerados de bancos foi moldado pela
busca de lucros maiores em mercados inundados de liquidez, gerando
investimentos insensatos em todo
o mundo. Desde 1990, o número
de fundos hedge se multiplicou por
14, chegando a 14 mil, recebendo
US$33 bilhões globalmente em comissões de administração no ano
do boom de 2007, igual à soma dos
bônus pagos no setor de títulos de
crédito de Wall Street. O crescimento acelerado dos fundos hedge, de
US$29 bilhões em ativos em 1990
para US$1,9 trilhão em 2007, significou que o volume de dinheiro a
ser administrado sobrecarregou tanto
o limitado número de gerentes qualificados disponíveis quanto a gama
de oportunidades de mercado, reforçando a tendência a contrair em-
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préstimos grandes para aproveitar o
mercado em alta e de inventar novos veículos de especulação. A Lei
de Modernização dos Futuros em
Commodities, de 2000, não apenas
isentou de regulamentação os instrumentos financeiros conhecidos como
credit default swaps (CDSs, ou trocas
de garantias contra calotes), como
também os tornou imunes às leis antigas que proibiam a especulação de
investidores apostando sobre o não
pagamento de obrigações e outros
títulos que não possuíssem. A isenção dessas leis relativas a firmas de
corretagem irregulares ativou ondas
de apostas no “calote de seguros”,
custando quase nada em comparação com os ganhos potenciais, que
alimentaram a especulação contra
firmas de Wall Street que faliram em
2008. O volume total de apostas em
CDSs nos mercados financeiros chegou a quatro vezes o valor de todas
as obrigações e empréstimos subjacentes.
À medida que a situação se agravava, os bancos e outras instituições
financeiras se viram descapitalizados, tendo contraído empréstimos
pesados para comerciar ativos exóticos que tinham perdido seu valor.
Gorton é o matemático que, dez
anos antes, tinha criado os CDSs
que durante algum tempo geraram
lucros vultosos e fáceis para a AIG,
levando a excessos posteriores que
terminaram com o colapso do grupo em setembro de 2008. Até então,
dois terços de todo o crédito nos
Estados Unidos era fornecido por
organizações que não eram bancos.
“Os valores das concessões de constituição dos bancos foram erodidos
diante da competição”, escreveu
Gorton mais tarde. “O crescimento dos títulos de crédito derivativos
provocou uma demanda enorme de
garantias.” A Associação Internacional de Trocas e Derivativos (ISDA)
relatou que “o volume de garantias
usado em conexão com os derivativos do mercado de balcão (OTC)
aumentou de US$2,1 trilhões para

US$4 trilhões ao longo de 2008, um
índice de crescimento de 86%, após
um aumento de 60% em 2007.” Entre 2003 e 2008, o volume de CDSs
dobrou a cada ano, alcançando
US$16 trilhões. Gorton acrescentou
que “o chamado ‘sistema bancário
das sombras’ é um sistema bancário
de fato. Ele cumpre uma função importante que precisa ser reconhecida
e protegida”, ou seja, que merece
garantias governamentais. Antes disso, quando a crise ganhou força, em
junho de 2008, Timothy Geithner,
então presidente do Federal Reserve
Bank de Nova York e hoje secretário
do Tesouro de Obama, propôs que
se pedisse ao Congresso que dotasse
o presidente de poderes amplos para
avalizar todas as dívidas no sistema
bancário.
O sistema financeiro das sombras
de hoje sofreu seu primeiro grande trauma em março de 2008 com
a falência do Bear Stearns, que foi
contraparte em 750 mil contratos
de derivativos pendentes com valor
nominal de US$10 trilhões em posições de negociação com cerca de
5.000 outras firmas. No primeiro
daqueles finais de semana nervosos,
a falência do Bear foi evitada horas
antes da abertura dos mercados asiáticos na segunda-feira, 17 de março,
com uma aquisição emergencial por
parte do J.P. Morgan Chase, avalizada por US$29 bilhões em garantias federais de empréstimos. A crise
impeliu os negócios com derivativos
dos bancos de investimentos para os
braços dos bancos comerciais.
Na noite de domingo, 7 de setembro, após outro fim de semana
cansativo, o exausto Hank Paulson,
secretário do Tesouro, anunciou que
o governo assumiria e destinaria centenas de bilhões de dólares para o
resgate da Fannie Mae e da Freddie
Mac, as duas empresas privadas patrocinadas pelo governo e envoltas
em escândalos que absorveram quase
metade dos US$12 trilhões em dívidas de hipotecas nos Estados Unidos. As hipotecas foram juntadas, re-

embaladas (“fatiadas e picotadas”) e
vendidas como quantidades enormes
de derivativos complexos pelos cinco
maiores bancos de investimentos de
Wall Street, usando muita habilidade
e muito pouco capital. Esses títulos
de crédito garantidos por hipotecas
(MBSs) se tornaram parte da massa maior de derivativos que eram
apostas sobre flutuações do mercado, incluindo as notórias CDSs, que
tinham alcançado um valor nominal de US$62 trilhões, equivalente
ao PIB mundial. Em troca de uma
comissão, o vendedor de um CDS
prometia o pagamento da dívida da
empresa em caso de calote. Anteriormente defensor da regulamentação frouxa dos mercados financeiros,
Christopher Cox, o presidente da
SEC, mudou de posição em outubro
de 2008, declarando:
O buraco negro regulatório de
CDSs é um dos problemas mais
importantes que estamos enfrentando na atual crise do crédito. O
mercado de CDSs mal tem dez anos
de idade. Ele dobrou de dimensões
nos últimos dois anos apenas. Ele
vem crescendo nas brechas do sistema regulatório atual, onde nem a
SEC nem qualquer outra agência
do governo é capaz de alcançá-lo.
Ninguém exerce autoridade regulatória sobre os CDSs – nem mesmo a
autoridade necessária para solicitar
um relatório básico de informações.
Os CDSs do mercado de balcão
atraíram as principais instituições
financeiras do mundo e outras para
uma teia confusa de interligações
nas quais a falência de qualquer
instituição isolada pode colocar em
risco o sistema financeiro inteiro.
Assim, as autoridades financeiras
do planeta se mobilizaram para salvar o mundo, no espírito do Comité
para Salvar o Mundo –Greenspan, o
então Secretário do Tesouro Robert
Rubin (ex-Goldman Sachs, futuro
Citicorp), e Larry Summers, agora assessor econômico de Obama–
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consagrados há uma década na capa
da revista Time. Mas hoje as coisas
são mais difíceis. A complexidade
dos processos e acontecimentos que
ainda estão em curso pode ser bem
visualizada ao nos concentramos sobre as consequências das falências do
Lehman Brothers e da AIG.
Lehman
Na segunda-feira, 15 de setembro,
o Lehman Brothers, um banco de
investimentos com 158 anos de história e 600 mil contas, jogou a toalha e entrou com pedido de falência,
no que o Banco de Compensações
Internacionais (BIS) descreveu como
“um dos maiores eventos de crédito na história e uma das primeiras
falências verdadeiramente globais
de uma instituição financeira grande e complexa.” No dia da falência
do Lehman, as ações em Wall Street
tiveram queda de 500 pontos, enquanto o pânico se disseminava.
O Lehman e o Goldman Sachs
eram os sobreviventes de um grupo
de bancos de investimentos de Wall
Street fundados por imigrantes judeus alemães em meados do século 19. Marcus Goldman começou
como vendedor ambulante na Filadélfia em 1848, antes de mudar-se
para Nova York, duas décadas depois, para abrir sua própria firma de
corretagem. Outro vendedor ambulante, Henry Lehman, o mais velho
dos três irmãos Lehman, abriu um
armazém de secos e molhados em
Montgomery, Alabama, em 1850,
começou a negociar algodão e, oito
anos mais tarde, levou seu negócio
com commodities para Nova York.
O Lehman Brothers e o Goldman
Sachs realizaram muitas operações
conjuntas entre 1906 e 1924, obtendo financiamento europeu para
pequenas empresas que eram rejeitadas pelas casas tradicionais de investimentos. O Lehman foi pioneiro no
financiamento de novas indústrias:
companhias aéreas, eletrônicos, cinema, serviços para campos petrolíferos e televisão. Antes e durante

a Grande Depressão, o banco agia
com cautela, tendo conservado líquido um terço de seu portfólio e pago
dividendos sobre tudo, enquanto o
Goldman, hoje a potência de Wall
Street, perdia quase todo seu capital
depois de erguer uma pirâmide de
empresas holding em lançamentos
especulativos.
Seguindo a trajetória inerentemente instável que caracterizava a
maioria dos bancos de investimentos, o Lehman adquiriu outras firmas e então, em 1984, foi absorvido pela American Express, que uma
década mais tarde o vendeu num
lançamento de ações compradas por
muitos funcionários, o que possibilitou ao Lehman reconquistar sua independência. Stephen Schwarzman,

A falência do Lehman
causou profundos
estragos nos mercados.

o bilionário fundador do grupo Blackstone de participações privadas
(private equity), foi diretor administrativo do Lehman quando jovem,
tendo observado mais tarde que “o
ambiente interno do Lehman Brothers era altamente competitivo e
acabou se tornando disfuncional”.
Em 2008, com US$640 bilhões em
dívidas, afundado em perdas imobiliárias enormes e incapaz de saldar
as crescentes demandas de garantias sobre derivativos complexos, o
Lehman se tornou de longe a maior
quebra corporativa na história dos
Estados Unidos.
Seu executivo-chefe, Richard Fuld
Jr., era não apenas o líder mais antigo em sua função em Wall Street
como também um dos diretores do
Federal Reserve Bank de Nova York.
Ex-negociante orgulhoso e irascí-

vel, frequentemente chamado por
seus funcionários de “Gorila”, Fuld
entrou para o Lehman quando ainda era estudante universitário, em
1987, e comandou a empresa desde
1994. Ele ampliou seus negócios de
maneira frenética enquanto recebia
US$480 milhões em pagamento ao
longo daqueles anos. Mas Fuld era
uma figura solitária e desesperada no
fim de semana agitado antes do pedido de falência do banco.
Em meio a suspeitas de que o
portfólio imobiliário do Lehman
estivesse sobrevalorizado em até
US$10 bilhões, sua falência foi desencadeada por demandas do J.P.
Morgan Chase, que processava suas
negociações, de US$10 bilhões em
garantias adicionais para as posições do Lehman, ao mesmo tempo em que um prejuízo de US$6,7
bilhões se acumulara no segundo e
terceiro trimestres. Seus ativos incluíam US$10,2 bilhões em hipotecas Alt-A, também conhecidas
como “empréstimos de mentiroso”, concedidos a pessoas que não
comprovam sua renda, e US$11,5
bilhões em financiamento de aquisições alavancadas. Cerca de 40%
das hipotecas de alto risco empacotadas e vendidas a investidores pelo
Lehman teriam envolvido falhas em
pagamento. Em junho, executivos
do Lehman viajaram a Seul em segredo numa tentativa frustrada de
convencer o banco estatal Korea
Development Bank a comprar uma
participação na empresa. As negociações foram retomadas em agosto,
quando os coreanos propuseram investir US$4 bilhões>US$6 bilhões
por uma participação grande, o que
Fuld recusou, na esperança de conseguir oferta melhor. As negociações,
cada vez mais frenéticas, terminaram
na semana antes da quebra do Lehman, causando uma queda de 45%
no preço das ações do banco em um
só dia, o que elevou a 90% o declínio do preço ao longo do ano. Até
a tarde daquela sexta-feira, o número de clientes em pânico sacando de

22 BRAUDEL PAPERS

BERNARD MADOFF E O SISTEMA FINANCEIRO DAS SOMBRAS

O sistema financeiro das sombras
ganhou destaque com a prisão, em
Nova York, de Bernard Madoff, 70
anos, ex-presidente da bolsa eletrônica Nasdaq, de ações de empresas de
tecnologia, e assessor da SEC, que comandou a maior corretora de ações
irregular do mundo. Madoff se confessou culpado pelo que descreveu
como “gigantesco esquema de Ponzi”
que acumulou dinheiro durante décadas, antes de desabar, em novembro
de 2008, com perdas que ele afirmou
serem de US$50 bilhões. Fazendo alusão a Charles Ponzi, imigrante italiano
que comandou uma fraude notória
em Boston, em 1920, que prometia
retorno de 50% sobre depósitos conservados por 45 dias, um esquema de
Ponzi acumula pagamentos em pirâmide de tal modo que as novas entradas permitem ao operador pagar
retornos altos sobre as entradas mais
antigas, desde que quantias cada vez
mais altas sejam atraídas pela euforia.
A operação de Madoff era um esquema de Ponzi direcionado aos ricos, oferecendo retornos grandes,
mas não espetaculares (10%-20% ao
ano) com grande regularidade por
períodos longos, que aproveitou o
grande aumento da liquidez das duas
últimas décadas, sem muito questionamento sobre como Madoff estava
investindo o dinheiro. Ela ressaltou
de maneira dramática a maneira descuidada em que fluxos enormes de
dinheiro eram movimentados pelo
mundo afora em busca de rendimen-

to. Madoff foi altamente prestigiado
por bancos, fundos hedge e em círculos
filantrópicos judaicos. Suas vítimas mais
famosas foram notáveis judeus como
o cineasta Steven Spielberg, o Prêmio
Nobel Elie Wiesel, o senador Frank Lautenberg, de Nova Jersey, o ex-astro do
beisebol Sandy Koufax e Henry Kaufman, um dos economistas mais respeitados de Wall Street. Alguns observadores acharam implausível a estratégia
de Madoff de negociar opções fora das
bolsas formais, já que os volumes que
ele relatava eram muito superiores à
capacidade de absorção do mercado,
mas investigações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) não revelaram
irregularidades, levando o presidente
da SEC, Christopher Cox a admitir depois “aparentes erros múltiplos” de
sua agência na investigação de “alegações específicas e dignas de crédito”
remetendo a 1999 contra Madoff, que
“mantinha vários conjuntos de registros contábeis e documentos falsos e
fornecia a investigadores e reguladores
informações falsas sobre suas atividades de assessoria.” O esquema caiu por
terra com a paralisia dos mercados de
crédito no final de 2008 e os saques
maciços feitos por investidores em fundos hedge, uma reação em cadeia que
deixou Madoff incapaz de atender a
US$7 bilhões em pedidos de resgate
feitos no início de dezembro. “Madoff
não era administrador de fundo hedge, mas administrava contas de clientes
dentro de sua firma – um arranjo que
teria facilitado qualquer fraude”, ob-

servou o Financial Times. “Mas seus
retornos estranhamente regulares
atraíram entre 0,5% e 1% dos ativos
totais do setor dos fundos hedge.
Sua performance lisonjeava os fundos
hedge; agora, sua fraude alegada os
constrange.” Os maiores perdedores
foram bancos europeus, vários dos
quais já tinham sofrido perdas grandes anteriores sobre hipotecas americanas securitizadas; fundos de fundos
(FOFs), que distribuem dinheiro a outros fundos hedge, e organizações de
caridade judaicas. Chegando até além
dos círculos sociais judaicos, Madoff trabalhava com uma rede de fundos alimentadores em três continentes, pagando comissões para efetuar
transferências de dinheiro. O Banco
Santander, da Espanha, tinha depositado US$2,8 bilhões com Madoff,
principalmente recursos de investidores institucionais.
No Brasil, os investimentos nos
fundos de Madoff eram feitos através dos Bancos Santander e Safra. Em
29 de junho, Madoff foi sentenciado
a 150 anos de prisão pelo que o juiz
descreveu como fraude “extraordinariamente malévola” que infligiu “prejuízos estarrecedores” sobre ricos e
pobres, igualmente. No tribunal, depois de ouvir sua sentença, Madoff se
virou para olhar suas vítimas de frente e dizer: “Sinto muito. Sei que isso
não ajuda vocês.” Ele se negou terminantemente a revelar aos promotores
como administrava seu negócio, insistindo que operava sozinho.
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suas contas era tanto que o sistema
de administração de caixa do Lehman ficou sobrecarregado.
“Se vocês não fizerem alguma coisa, as consequências vão ser funestas”, disse a banqueiros o presidente
do Fed de Nova York, Timothy Geithner, o atual secretário do Tesouro
de Barack Obama, sugerindo que o
setor privado resgatasse o Lehman.
Mas os banqueiros resistiram. Ao
longo daquele fim de semana derradeiro, até as últimas horas antes do
registro do pedido de falência, Fuld
tentou convencer o Bank of America
e o banco britânico Barclay’s a comprarem o Lehman. Criticadas asperamente por resgatarem banqueiros
ricos e irresponsáveis, as autoridades
decidiram deixar o Lehman falir,
depois de outros bancos se recusarem a participar de um resgate sem
apoio governamental. No dia após
o registro do pedido de concordata, o Barclay’s, um banco britânico,
anunciou que compraria as divisões
norte-americanas de banco de investimentos e compra e venda de ações
do Lehman, destituídas de suas obrigações imobiliárias. Uma semana depois, a Nomura, uma firma de corretagem japonesa, anunciou que estava
comprando os negócios do Lehman
na Europa, Oriente Médio e região
da Ásia-Pacífico. Dois meses antes,
o Fed rejeitara o pedido de Fuld de
converter o Lehman em um banco
comercial de depósitos, regulamentado pelo Federal Reserve. Mais tarde,
quando a crise se aprofundou, essa
concessão foi feita a outros bancos
de investimentos e à General Motors
Acceptance Corporation (GMAC,
financeira do grupo). O conselheiro
de reestruturação do tribunal de falências relatou que US$75 bilhões
no valor do Lehman foram destruídos pela forma caótica em que o
pedido foi registrado, tendo seus negócios de compra e venda de ações
e de banco de investimentos, que
auferiam US$4 bilhões em lucros
anuais, sido vendidos por menos de
US$500 milhões.

A falência do Lehman causou três
estragos profundos nos mercados financeiros.
Em primeiro lugar, como o Lehman estava envolvido em cerca de
900 mil transações com derivativos,
sua falência semeou o pânico num
mercado enorme, frágil e opaco dos
CDSs. Contrapartes em seus negócios com CDSs, estimados em
US$400 bilhões, não puderam receber o pagamento sobre seus pedidos
de seguro contra calotes. Essa confusão deixou os bancos com falta de
capital e desconhecendo suas próprias posições como credores e devedores.
Em segundo lugar, o Lehman era
grande mutuário e também intermediário de empréstimos de curto
prazo no mercado de papéis comerciais, dos quais muitas firmas
dependiam cotidianamente para
seu capital de giro. Boa parte desses papéis comerciais eram comprados por fundos mútuos do mercado
monetário (MMFs), veículos vistos
como ultrasseguros e utilizados por
empresas e pessoas físicas para guardar moeda corrente. Esses fundos
cresceram rapidamente depois de a
crise das hipotecas de alto risco estourar, em agosto de 2007, quando a capacidade de crédito de bancos de ambos os lados do Atlântico
secou, com os bancos europeus se
tornando dependentes dos MMFs
para financiar seus investimentos em
títulos de crédito americanos garantidos por hipotecas, além de outros
derivativos complexos. As grandes
instituições financeiras dos EUA
operavam fundos do mercado monetário com ativos de entre US$100
bilhões e US$400 bilhões cada. Entre os MMFs menores, tendo US$84
bilhões em ativos mas sendo o fundo em mais rápido processo de crescimento de todos, estava o Reserve Primary, que foi pioneiro nessa
linha de negócios nos anos 1970.
Em 2006, no auge do aumento do
crédito, o Reserve tentou aumentar
sua participação no mercado, mer-

gulhando em ativos de rendimento
maior, incluindo US$785 milhões
em papéis comerciais do Lehman
que, quando o Lehman faliu, foram
avaliados em zero. Esse fato levou à
quebra do Reserve, quando ele “quebrou o dólar” (“break the buck”, o
valor de seus ativos caiu para abaixo
da quantia depositada em unidades
de um dólar), provocando pânico e
saques de US$200 bilhões em três
dias dos fundos do mercado monetário. Para o BIS, a quebra do Lehman também “provocou tensão nos
mercados globais interbancário e de
câmbio, porque levou a uma corrida
aos fundos de mercado monetário,
os maiores fornecedores de financiamento em dólar a não-bancos nos
EUA”. O medo e a desconfiança entre os bancos deixaram o mercado
monetário internacional paralisado.
Entre outros fundos que sofreram
o impacto estavam o do Wachovia, banco da Carolina do Norte
com 3.400 agências espalhadas pelo
país que faliu duas semanas depois
sob o peso de uma exposição de
US$494 milhões ao Lehman, além
das inadimplências contratuais sobre
empréstimos imobiliários e cartões
de crédito. O pânico dos depositantes forçou o governo a garantir todos os US$3,4 trilhões em fundos
de mercado monetário dos EUA,
mas nem mesmo essas garantias conseguiram impedir o desabamento
dos mercados de papéis comerciais
e empréstimos interbancários, dos
quais dependiam as atividades comerciais normais. A quebra do Lehman também tumultuou o mercado
de US$10 trilhões dos contratos de
reposição, no qual instituições financeiras e fundos hedge emprestavam
títulos de crédito de um dia para
outro para financiar a baixo custo
investimentos de longo prazo e rendimento alto.
Em terceiro lugar, o Lehman era
administrado como firma global,
com centenas de fundos hedge depositando investimentos no Lehman
como corretor de primeira linha
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com subsidiárias em vários países. A
unidade de corretagem de primeira linha do Lehman, que atendia a
vários fundos hedge em transações
complexas, detinha mais de US$40
bilhões em ativos de clientes como
garantia, boa parte dos quais foram
reemprestados a 97 firmas em outras
transações. A recuperação de ativos
de clientes mantidos pelo Lehman
como garantias vem sendo difícil. A
falência deixou entre US$40 bilhões
e US$70 bilhões em moeda corrente congelados na subsidiária europeia
do Lehman. À medida que a
falência se aproximava, o valor de mercado dos ativos do
Lehman, que nominalmente
era de US$1,1 trilhão, encolhia rapidamente em meio a
grande confusão, enquanto
seus preços caíam e multiplicavam-se as demandas de garantias.
A crise financeira se disseminou para muitos países. Entre os outros credores
do Lehman espalhados pelo
mundo estavam centenas de
fundos hedge; entre eles o gigante suíço UBS, com exposição de US$4 bilhões ao Lehman, além de US$42 bilhões
em perdas anteriores sobre
títulos de crédito complexos,
que seria posteriormente socorrido pelo governo suíço;
o fundo de pensões públicas
da Noruega, com US$800
milhões em papéis do Lehman; o
governo e bancos privados da Venezuela, com cerca de US$700 milhões
em notas do Lehman, e, não menos
importante, €8-€9 bilhões em empréstimos do Banco Central Europeu. Cerca de 106 mil investidores
varejistas de Hong Kong, Cingapura e Taiwan, em sua maioria idosos,
perderam mais de US$4 bilhões em
títulos de crédito diabolicamente
complexos conhecidos como “minitítulos Lehman”, que eram CDOs
que reuniam as dívidas de até 150
instituições. Bancos e seguradoras

japoneses enfrentavam US$2,4 bilhões em perdas potenciais. O Royal
Bank of Scotland (RBS) admitiu ter
US$1,8 bilhões em títulos do Lehman. O Freddie Mac anunciou ter
perdido US$1,6 bilhão em créditos
para o Lehman. Credores não segurados registraram demandas totalizando US$200 bilhões no tribunal
de falências.
Em um mercado dominado pelo
medo, bancos e fundos hedge manobravam em meio a um turbilhão
de rumores, fazendo apostas na que-

bra de outros, numa orgia de canibalismo especulativo. Em 17 de
setembro, dois dias após a queda
do Lehman, um boato falso se espalhou entre negociantes dizendo que
o Deutsche Bank teria cancelado
uma linha de crédito de US$25 bilhões para o Morgan Stanley. Registros de negociações mostraram que
Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche
Bank, UBS, Royal Bank of Canada, Swiss Re e alguns fundos hedge
tinham feito apostas em CDSs prevendo a falência do Morgan Stanley,
desencadeando uma onda de vendas

a descoberto das ações do banco de
investimentos. As garantias contra
calotes são uma maneira de investidores especularem com a falência
sem serem donos da dívida em jogo,
algo que é conhecido como fenômeno do “credor vazio.” Outro boato falso dizia que o Morgan Stanley
teria US$200 bilhões em risco em
negociações com a AIG, que se encontrava à beira da quebra. Enquanto isso, corretores do J.P. Morgan,
UBS, Deutsche Bank e Credit Suisse procuravam angariar clientes do
Morgan Stanley, sugerindo a
eles que seria arriscado demais
conservarem suas contas na
empresa. Em questão de dias,
três quartos dos 1.100 clientes
de fundos hedge do Morgan
Stanley sacaram dinheiro da
firma. A especulação movida
pelo medo trouxe de volta o
ambiente caótico que levara
ao colapso do Bear Stearns
em março de 2008 e que iria
envolver a quase falência do
Citigroup algumas semanas
mais tarde.
Pouco após a quebra do
Lehman, os três bancos de
investimentos sobreviventes
buscaram proteção institucional. O medo se espalhou, e
as falências se multiplicaram.
Os cinco grandes bancos de
investimentos – pouco regulamentados,
descuidados
com os riscos e ricamente recompensados – deixaram de existir
enquanto tais. O Wall Street Journal
anunciou “o fim de Wall Street”,
que tinha sido símbolo do apogeu
do mundo financeiro do século 20.
Os negócios desses bancos de investimentos, até recentemente sobreviventes em um meio marcado por
booms fabulosos e falências colossais,
se haviam tornado tão complexos,
tão maciços e tão opacos que quem
estava de fora, mesmo farejando problemas, tinha uma ideia pouca precisa das dificuldades.
O Morgan Stanley e o Goldman
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Sachs foram autorizados a tornar-se
bancos comerciais, sujeitos a exigências de capital mais rígidas, a solução
que as autoridades federais haviam
negado ao Lehman anteriormente.
O Tesouro injetou US$125 bilhões
em capital novo para os nove maiores bancos do país, incluindo o Goldman e o Citigroup, como parte do
Programa de Socorro a Ativos Problemáticos (TARP), de US$700 bilhões, aprovado com relutância pelo
Congresso em 3 de outubro, em
meio a um clima de medo e recriminações.
No dia do colapso do Lehman,
a firma gigante de corretagem Merrill Lynch, que enfrentava perdas de
US$52 bilhões sobre seus portfólios
imobiliário e de derivativos, salvouse da falência ao vender-se ao Bank
of America, que dessa maneira se
tornou a maior empresa mundial de
serviços financeiros, com US$2,9 trilhões em ativos, coroando um histórico de fusões e aquisições que tivera
início um século antes quando seu
precursor, o Bank of Italy, foi fundado em San Francisco, em 1904,
atendendo a uma clientela de imigrantes.
O presidente do Bank of America, Kenneth Lewis, tentou desfazer
o negócio após virem à tona perdas
ainda maiores e depois que 11 altos executivos do Merrill receberem
US$10 milhões cada um em bônus,
quando o resgate estava para ser fechado. Lewis declarou mais tarde
que funcionários do Tesouro e do
Fed, citando riscos ao sistema financeiro, o ameaçaram com a perda de seu emprego se ele se negasse
a fechar a transação com o Merrill.
Antes disso, ainda em 2008, o Bank
of America tinha comprado o Countrywide, maior emissor de hipotecas
do país, que sangrava perdas sobre
seu US$1,4 trilhão em hipotecas e
cujo presidente mais tarde seria processado pelo governo por fraude. O
Bank of America mais tarde recebeu US$45 bilhões em dinheiro do
TARP, além de US$118 bilhões em

garantias federais contra perdas futuras.
Nas duas semanas que se seguiram
à falência do Lehman, o Fed criou
nova liquidez, injetando US$240 bilhões em trocas nos bancos centrais
do Canadá, Suécia, Austrália, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia,
Brasil, México, Coreia do Sul e Cingapura. Os empréstimos contraídos
pelo governo dos Estados Unidos
cresceram. Com os EUA mais dependentes do financiamento externo,
devido à poupança baixa e aos déficits governamentais inchados pelos
resgates, o The Wall Street Journal
observou que “os EUA agora correm
o risco de se tornarem o maior devedor de alto risco do mundo”. Em
discurso transmitido pela televisão, o
presidente George W. Bush atribuiu
a culpa pela crise financeira “ao volume maciço de dinheiro que entra
nos Estados Unidos vindo de investidores no exterior”.
AIG: O preço do terror
No dia em que o Lehman decretou falência, as autoridades americanas virtualmente nacionalizaram
a American International Group
(AIG), a maior empresa mundial
de seguros, fundada em Xangai em
1919, com 116 mil empregados e
subsidiárias em 130 países. O governo inicialmente disponibilizou à
AIG US$85 bilhões, a juros punitivos de 14% ao ano, para pagar seus
credores em transações complexas
com derivativos, e assumiu 80% do
controle da empresa. Seria o primeiro passo de um envolvimento federal
que, desde então, chegou a US$182
bilhões. Era o preço do terror. E os
mercados financeiros simplesmente não conseguiriam absorver uma
falência maior, dias apenas após a
queda do Lehman. A revista Fortune
escreveu que “até a terça-feira o governo se deu conta de que cometera
um erro grave ao deixar o Lehman
cair e sabia que não poderia agravar
o erro, deixando a AIG falir um dia
depois”.

O terror chegou com o Cisne
Negro. No jargão dos mercados financeiros, hoje na moda, um Cisne
Negro é um evento que não deveria
acontecer. Em seu livro The Black
Swan: The Impact of the Improbable
(2007), Nassim Nicholas Taleb, trader e professor de engenharia de risco na Universidade de Nova York, o
descreveu como um evento raro “do
qual ninguém fala, já que os cisnes
negros não se encaixam nos modelos. São os eventos que você teria
vergonha de comentar em público porque não parecem plausíveis.”
Nesse veio, alguns matemáticos da
Financial Products, uma subsidiária
da AIG, criaram um modelo que
mostrava 99,85% de probabilidade
de que a AIG nunca teria que pagar
nada sobre as dívidas que segurou
com CDSs. Assim, a AIG cobrou
uma minúscula fração de centavo
(US$0,0002) ao ano por cada dólar
de proteção de crédito em sua primeira grande transação com CDSs
proposta pelo J.P. Morgan para segurar alguns dos empréstimos do banco. Multiplicando-se US$0,0002 por
centenas de bilhões de dólares, um
CDS podia gerar um grande fluxo
anual de dinheiro ao longo de várias
décadas. Como a AIG era seguradora, não banco, e desfrutava de classificação de crédito AAA, sua subsidiária Financial Products escapou
da regulamentação governamental, e
não se exigiu dela que guardasse reservas de capital para apoiar o risco
que estava assumindo com CDSs.
Tom Savage, um ex-presidente da
AIGFP, disse que a economia americana teria que se desintegrar em uma
grande depressão para desencadear
fatos que obrigassem a AIG a cobrir
inadimplementos. “Os modelos indicavam que o risco era tão improvável
que as comissões eram praticamente dinheiro de graça”, disse Savage.
“Simplesmente coloque em seu caixa e curta o dinheiro.” Uma década
depois de a Financial Products ter
começado a vender esses swaps, em
1998, a AIG enfrentou obrigações
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de US$500 bilhões junto a instituições financeiras em todo o mundo.
A credibilidade dessas obrigações da
Financial Products era apoiada pela
classificação de crédito AAA da AIG,
que foi eliminada por imprevistos.
De acordo com seu relatório anual, a AIG usou sua classificação de
crédito para vender a bancos europeus US$300 bilhões em seguros de
CDSs, “com a finalidade de lhes oferecer alívio de capital regulatório, em
lugar da redução de riscos em troca
de uma taxa garantida mínima”. Ao
salvar a AIG, o Tesouro americano
acabou evitando que bancos europeus altamente endividados sofressem perdas em suas classificações de
crédito, após a evasão maciça dos requisitos regulatórios relativos à suficiência de capital.
Os negócios convencionais da
AIG com seguros eram lucrativos,
mas a Financial Products tinha incorrido em perdas enormes em transações com CDSs e CDOs (obrigações de garantias de dívidas) que
tinham sido muito rentáveis antes
do colapso do mercado de hipotecas securitizadas, em 2007. Uma
análise dos registros contábeis da
Financial Products após a queda da
AIG constatou que as obrigações da
subsidiária incluíam US$2,7 trilhões
em trocas e outras posições em 50
mil negociações pendentes envolvendo 2.000 outras empresas. Algumas dessas transações complexas
eram CDOs multissetoriais, sendo
uma parte sustentada por múltiplas
hipotecas, empréstimos para a compra de automóveis e valores a receber
de cartões de crédito, tão complexas que eram difíceis de negociar ou
avaliar com precisão. A venda dessas
garantias complexas expunha a AIG
a três riscos: (1) inadimplências sobre obrigações seguradas; (2) garantias devidas a clientes no caso de os
títulos de crédito segurados perder
valor ou de a classificação de dívida
da própria AIG ser rebaixada; (3) reduções da base de capital da AIG à
medida que esses contratos perdes-

sem valor. Os três riscos viraram realidade.
A AIG foi devastada pela natureza
interligada e complexa desses contratos no momento em que o mercado
imobiliário começou a se desfazer,
em 2007, desencadeando uma cadeia de fatos que se mostrou desastrosa. Os títulos de crédito avalizados por hipotecas que a AIG tinha
segurado sofreram downgrades em
suas classificações de crédito, gerando demandas de contrapartes nesses
contratos por bilhões de dólares em
mais garantias, conforme era estipulado nos acordos. Muitos credores
tinham comprado os contratos de
CDS como apostas especulativas,
sem mesmo serem donos das dívidas subjacentes. “Vender a descoberto sobre obrigações, comprando um
contrato de CDS, encerra risco limitado, mas potencial de lucro quase ilimitado”, argumentou George
Soros. “Em contraste, vender CDSs
oferece lucros limitados, mas riscos
praticamente ilimitados. A AIG, o
Bear Stearns, Lehman Brothers e outros foram destruídos por tentativas
de manipular o preço de ações com
a venda de grande quantidade de
ações a descoberto, em que as vendas de ações a descoberto e a compra
de CDSs se ampliaram e reforçaram
mutuamente.” Os ganhos dos papéis
dos apostadores eram protegidos e
suas perdas anuladas pela intervenção federal. Boa parte dos US$182

bilhões que o governo desembolsou
para ajudar a AIG foi um passe para
pagar demandas de garantia dos credores da AIG sobre trocas de dívidas, assim como os credores do Bear
Stearns com derivativos complexos
tinham sido ressarcidos pelo pacote
de resgate federal, seis meses antes.
O dinheiro do Fed também foi usado para cobrir perdas sobre o empréstimo de títulos de crédito a outras firmas, pelo qual a AIG recebeu
garantias que usou para financiar a
compra de outros títulos complexos
que, por sua vez, tinham perdido valor. O novo executivo-chefe da AIG
disse que até mesmo esse montante
de ajuda do governo pode não salvar
a gigantesca seguradora multinacional.
Em meio a disputas furiosas sobre demandas de garantias, o Federal Reserve Bank de Nova York criou
dois veículos especiais, o Maiden
Line II e o Maiden Lane III, dotados de US$52,5 bilhões para comprar subsidiárias da AIG, CDOs e
títulos de crédito garantidos por hipotecas para atender as demandas de
grandes bancos, incluindo Goldman
Sachs, Deutsche Bank, Societé Genérale, Merrill Lynch e Crédit Agricole. A AIG ainda deve mais US$10
bilhões em apostas especulativas não
cobertas pelo pacote de ajuda federal.
Esses problemas ameaçaram impor
perdas ao Goldman Sachs, o maior
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parceiro comercial da AIG, cujo êxito como banco de investimentos de
primeira linha em Wall Street inspirava nos rivais a chamada “inveja
de Goldman”. Em 2007 o Goldman
teve lucro de US$11,6 bilhões, inusitado entre bancos de investimentos. Seus 30.522 funcionários recebiam salários médios de US$600
mil, incluindo US$69 milhões para
seu presidente, Lloyd Blankfein, nascido no Bronx, filho de um funcionário dos correios, o líder que dirigia
a estratégia de trading do Goldman.
Apesar de sua exposição de US$20
bilhões à AIG em derivativos, o Goldman afirmou “não ter exposição
material à AIG” no momento do pacote de resgate federal, já tendo recebido da AIG US$ 7,5 bilhões em
garantias contra o valor decrescente
de títulos de crédito que o Goldman
tinha desvalorizado à medida que a
crise se aprofundava. Mas no início
de 2009 o veículo Maiden Lane III
do Fed de Nova York, criado para
absorver as dívidas podres da AIG,
comprou US$14 bilhões dos US$20
bilhões do Goldman em contratos
não pagos de derivativos com a AIG,
pelo valor nominal. “Foi uma transação ótima para o Goldman e outras contrapartes, algo que só poderia ser conseguido com o governo”,
observou o Wall Street Journal. À
medida que a crise se desenvolvia, o
Goldman foi recebendo outros privilégios. Estes incluíam o acesso dos
bancos de investimentos a dinheiro
barato dos empréstimos de liquidez
do Fed, após a falência do Bear Stearns em março de 2008, e a seguros
sobre depósitos e garantias federais
em decorrência de ter recebido cartas constitutivas de bancos federais,
como parte de sua fuga para a tutela
protetora durante as convulsões que
se seguiram ao colapso do Lehman e
da AIG, em setembro.
O talento e o sucesso converteram
o Goldman em peso pesado político. Dois de seus presidentes, Robert
Rubin e Henry M. Paulson, foram
secretários do Tesouro desde 1995.

Paulson foi recrutado para o cargo
em julho de 2006, no exato momento em que o boom do crédito
chegava ao auge, pelo chefe-de-gabinete do presidente George W. Bush,
Joshua B. Bolten, um ex-executivo
do Goldman. Rubin exerceu papel
decisivo na obstrução da regulamentação de derivativos em 1998. Vários
outros ex-executivos do Goldman
ocupam outros cargos chaves no Tesouro. Quando a AIG foi socorrida,
em setembro de 2008, Paulson escolheu um membro do conselho de
direção do Goldman, Edward M.
Liddy, para administrar a seguradora
gigante falida. Geithner foi escolhido para presidente do Fed de Nova
York por um conselho chefiado por
Stephen Friedman, um ex-presidente
da Goldman. O Wall Street Journal
observou: “Metade do mundo financeiro já pensa que o Goldman manda no Tesouro americano e no Fed,
por mais injusto que isso possa ser.
O público americano está furioso
com o socorro da AIG e dos bancos, arquitetado pelo Fed e o Tesouro, que ajudaram empresas como o
Goldman Sachs. E adivinhem quem
o comitê de buscas de Friedman escolheu para ser sucessor de Geithner
quando este foi comandar o Tesouro? Outra cria do Goldman, William
Dudley.” Como novo secretário do
Tesouro, Geithner nomeou um exlobista de Goldman, Mark Patterson, para ser seu chefe de gabinete.
Captura regulatória
À medida que a crise ganhava força, foram formuladas suspeitas sobre
o quanto o Fed e outras autoridades
de Washington estariam sendo submetidas a captura regulatória por
Wall Street. Em agosto de 2008, semanas antes da quebra do Lehman e
da AIG, o professor Willem Buiter,
da London School of Economics
e ex-membro do Comitê de Política Monetária do Bank of England,
alertou sobre a “captura regulatória”
do Fed em discurso proferido na
conferência anual de presidentes de

bancos centrais em Jackson Hole,
Wyoming, patrocinada pelo Federal
Reserve Bank de Kansas City:
Ao longo dos 12 meses da crise, tem
sido difícil evitar a impressão de
que o Fed está demasiado próximo dos mercados financeiros e das
principais instituições financeiras
e é demasiado receptivo a suas solicitações especiais para tomar as
decisões acertadas para a economia
como um todo. ... Acredito que a
razão chave disso é que o Fed dá
ouvidos a Wall Street e acredita no
que ouve; de qualquer maneira, o
Fed age como se acreditasse no que
Wall Street lhe diz. Wall Street fala
ao Fed sobre perdas, o que suas perdas significam para a economia em
geral e o que o Fed deveria fazer a
respeito. As perdas de Wall Street de
fato foram grandes, em muitos casos
merecidamente. Wall Street fez solicitações especiais ao exagerar o impacto sobre a economia mais ampla
da desalavancagem acelerada (contração das dimensões das folhas de
balanço) que estava ocorrendo. Wall
Street queria grandes cortes nos juros, e rápido, para ajudá-la em seus
reparos de solvência, não apenas
para melhorar sua liquidez, e Wall
Street queria receber liquidez ampla
contra garantias sobrevalorizadas.
Por que Wall Street consegiu o que
queria?
A influência de Wall Street pode
ser explicada em parte por seus grandes poderes de lobby e pelas contribuições de campanha feitas por
instituições financeiras a membros
dos comitês chaves do Congresso
que tratam da legislação dos bancos.
Desde 1990, empresas financeiras
fizeram contribuições no montante
total de US$2,2 bilhões a legisladores e gastaram US$3,6 bilhões com
trabalhos de lobby, mais que qualquer outro setor da economia. O
senador Richard Durbin, democrata
de Illinois, observou que os bancos
“ainda são o lobby mais forte” no
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Congresso, e que “francamente, são
donos do lugar.” Após uma campanha que levou 20 anos e gastou
US$300 milhões em despesas de lobby, em 1999 os bancos persuadiram
o Congresso a revogar a Lei GlassSteagall, de 1933, que os proibira de
atuar no ramo dos títulos de crédito.
A atividade de lobby foi intensificada enquanto o Tesouro redigia e, em
seguida, o Congresso analisava as
propostas da administração Obama
para reforçar a regulamentação do
sistema financeiro, com o Fed responsável por advertir contra a falência do sistema. Em seu livro profético, The Fed (2001), Martin Mayer,
o principal jornalista financeiro americano e membro de nosso Instituto,
deu seu alerta:
Tendo obtido o controle de supervisão sobre todos os serviços da indústria financeira, o Fed deve trazer
à luz... as manobras escondidas,
dos impérios dos bancos privados,
a negociação dos derivativos, a super alavancagem acompanhada de
excessiva dependência sobre diver-

sificação e probabilidade. E o Fed
nunca acreditou na luz do sol como
desinfetante. A tragédia para todos
nós aconteceria caso a reverência
do Fed, do Tesouro e do Congresso
por pessoas que ganham muito dinheiro, nos deixasse desprotegidos
contra alguma súbita revelação da
verdade, que só se torna óbvia olhada em retrospectiva, sobre o quanto
muitos deles não sabem o que estão
fazendo.
As questões técnicas envolvidas na
regulamentação dos bancos, muito
mais complexas hoje do que eram
nos anos 1930, não são facilmente
compreendidas pelo grande público. As propostas Obama-Geithner
parecem ter sido enfraquecidas pelo
lobby dos bancos e não chegam a
atender às demandas amplas por
um sistema financeiro mais seguro.
“O sistema financeiro deve ser capaz
de absorver choques da economia e
dos mercados financeiros, em lugar
de gerá-los”, argumentou o Bank of
England em seu Financial Stability
Report de junho de 2009, recomen-

dando a adoção de um conjunto
de novas medidas de segurança que
incluem: (1) a divulgação de informações mais frequentes e detalhadas por parte dos bancos sobre seus
riscos e relacionamentos na rede financeira; (2) maior autosseguro dos
bancos, com mais capital acionário e
proteção de liquidez com obrigações
do governo de alta qualidade; (3) a
limitação do tamanho e da complexidade dos bancos, para evitar os dilemas do tipo “grande demais para
falir” com que os governos agora se
confrontam ao lidar com crises; (4)
planejamento detalhado dos bancos
para seu desmonte no caso de falência. As propostas Obama-Geithner
dizem respeito mais a estruturas
regulatórias que ao funcionamento do sistema financeiro. Ademais,
as discussões legislativas sobre essas
propostas mal começaram, sendo
o resultado delas difícil de prever.
Anteriormente, Rahm Emanuel, o
deputado de Illinois que se tornou
chefe-de-gabinete da Casa Branca de
Obama, enxergou “o sistema político
olhando para o abismo.”

4. O medo do Desconhecido
A experiência histórica nos ensina
que os governos e os bancos centrais
podem aliviar, mas não podem superar sozinhos, a turbulência econômica
e o sofrimento causados pelo colapso
inevitável de distorções na escala das
que se acumularam antes da Grande
Depressão e nas décadas recentes. A
ausência de precedentes de sucesso
nos programas de estímulo a economias em grande escala alimenta dúvidas quanto às perspectivas sobre o
programa de estímulos de Obama
atingir suas metas de retorno a uma
“normalidade” anterior à crise de pleno emprego, algo que foi sustentado
por um boom do crédito e por déficits
recorrentes nas contas internacionais.
Até agora não se vislumbrou nenhum
outro cenário de “normalidade”.

Antes de fugirem ao controle e
sobrecarregarem as instituições, a
expansão e inovação financeiras geraram benefícios importantes, como
a melhora nos padrões de vida, nas
oportunidades e na justiça social em
muitos países e o crescimento acelerado do comércio mundial, centrado na
demanda alimentada pelo boom do
crédito nos Estados Unidos. A principal dúvida agora é como muitas dessas melhoras vão poder ser mantidas.
O medo do desconhecido prevalece. “Mesmo os especialistas não sabem
o que está acontecendo”, disse recentemente Paul Volcker, o ex-presidente
do Federal Reserve (1979-87) de 81
anos, a uma platéia na Universidade
Columbia. “Não me recordo de nenhum momento, talvez nem mesmo

na Grande Depressão, em que as coisas tenham decaído com tanta rapidez e de maneira tão uniforme. Os
mercados financeiros descontrolados
operando globalmente desabaram e
não poderão ser reproduzidos em sua
forma anterior.”
Toda grande queda, como esta, traz
de volta a ideia das “ondas longas na
vida econômica”, uma teoria controversa lançada pelo economista russo
Nikolai Kondratiev e que desagradou às autoridades soviéticas, que em
1928 o condenaram ao Gulag, onde
mais tarde foi executado. A ideia de
Kondratiev sobre ciclos econômicos
de 50 anos de duração, em média,
parece ter afinidade com o argumento
de George Soros de que “a crise atual
marca o fim de uma era de expansão

BRAUDEL PAPERS 29

do crédito baseada no dólar como
moeda internacional de reserva. As
crises periódicas [anteriores] fizeram
parte de um processo muito maior de
‘boom and bust’ [altas grandes seguidas por quedas]. A crise atual é o ponto final de um superboom que durou
mais de 60 anos.”
Difundiu-se a visão de que estaríamos diante de uma crise prolongada.
Em abril de 2009 o FMI observou que
“a recessão global atual pode persistir
por muito mais tempo do que em um
ciclo econômico normal”, na medida
em que “as recuperações após crises financeiras são significativamente mais
lentas que outras recuperações. (...) A
recessão atual é altamente sincronizada e está associada a uma crise financeira profunda, uma combinação
rara no período do pós-guerra. Assim,
é provável que ela seja incomumente
severa e que a recuperação se dê lentamente. Não surpreende, portanto,
que muitos comentaristas que buscam paralelos históricos com o episódio atual voltem sua atenção à Grande
Depressão.”
O pessimismo foi abrandado por
uma retomada nos preços das commodities e nas bolsas, que começou
em março de 2009. Alguns a chamam
de “a bolha de resgate”, com trilhões
de dólares sendo injetados na economia mundial de financiamentos
emergenciais de bancos centrais e dos
programas de estímulo governamentais.
Até meados de junho, o índice Dow
Jones da bolsa de Nova York tinha subido 34% acima de seu ponto mais
baixo, em 9 de março, enquanto o índice Standard & Poor’s 500 assinalava
seu maior ganho em três meses desde
agosto de 1938. A retomada verificada em múltiplas categorias de ativos
refletiu a mudança nas percepções da
economia global, enquanto ela se esforçava para sair das profundezas da
crise financeira. Os investidores estavam eufóricos com a oportunidade de
ganhar de volta dinheiro perdido durante a queda, quando as economias
deram sinais de estarem chegando ao

fundo do poço.
Mas não faltaram palavras de acautelamento. “As recessões raramente
são fenômenos simples”, observou
Gary Schilling, um consultor econômico. “Nós as descrevemos como
padrões com desenho de dente de
serra que percorrem linhas de tendência declinantes, com falsas retomadas
normais antes de a recuperação finalmente começar.” Ele chamou a atenção para o fato de que, em oito das 11
recessões vividas nos Estados Unidos
no pósguerra, incluindo a atual, houve pelo menos um trimestre de crescimento do PIB real. Armínio Fraga
alertou: “Não devemos esquecer os
balanços fiscais sobrecarregados de vários governos, que apontam para mais
risco, ou mais impostos no futuro da
inflação, ou para uma combinação
das duas coisas. Podemos visualizar
um cenário em que 2009 será melhor
do que imaginávamos alguns meses
atrás, mas em que os anos seguintes,
de 2010 a 2012, serão piores do que
tínhamos previsto. Temos grandes incertezas pela frente.”
Na Grande Depressão, houve bolhas nos mercados acionários em
1930, 1931 e 1932, seguidas por quedas acentuadas, enquanto o desemprego subia e a produção caía. Uma

retomada sustentada só se deu depois
de 15 de março de 1933, quando o
Dow teve alta de 15%, o maior salto
de sua história em um só dia, e a bolsa
de Nova York reabriu após passar dez
dias fechada depois de Roosevelt ter
declarado feriado bancário e proibido
as exportações de ouro, ao qual se seguiu uma desvalorização do dólar que
possibilitou ao Fed ampliar a disponibilidade de moeda.
A disponibilidade de moeda está
aumentando ainda mais rapidamente
hoje. “É facilmente o maior estímulo fiscal combinado que o mundo já
viu em tempos modernos”, disse Jim
O’Neill, economista chefe do Goldman Sachs. “Essa liquidez vai impactar qualquer coisa que seja sensível a
ela, abrangendo desde títulos de crédito de renda fixa de curto prazo até
preços de ações, preços de imóveis
e a riqueza pessoal dos indivíduos.”
Mas, com o aumento contínuo do
desemprego, as pessoas estão ficando receosas. “Acho que o pior ainda
não passou”, disse Larry Summers,
ex-secretário do Tesouro e professor de Harvard que é o chefe da assessoria econômica de Obama. “É
muito provável que se percam mais
empregos ainda. Não seria surpresa
se o PIB ainda não tiver chegado ao
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ponto mais baixo. O que parece, sim,
ser verdade é que o sentimento de pânico nos mercados e a queda livre na
economia se abrandaram e que não
temos a impressão de uma situação
tão fora de controle quanto se tinha
alguns meses atrás.” Não obstante, o
desemprego crescente suscita entre os
democratas o medo de uma derrota
nas eleições de novembro de 2010
para o Congresso. Warren Buffett, o
respeitado investidor bilionário que
apoiou Obama na eleição de 2008, se
uniu a outros para pedir um segundo
pacote de estímulo, enquanto críticos
disseram que Obama já está tentando
fazer demais. Três décadas atrás, um
relatório histórico da OCDE sobre a
estagflação, Rumo ao Emprego Pleno
e à Estabilidade, descreveu as dificuldades de realização desse tipo de ação
governamental:
Uma das características mais marcantes da política fiscal é a dificuldade
de executar planos de gastos governamentais depois de decisões sobre os destinos das verbas já terem sido tomadas ao
nível político. Existe um processo protegido e minucioso, envolvendo numerosas
agências individuais, pelo qual devem
passar as decisões relativas ao orçamento, e depois de traçados os planos finais
são necessárias várias autorizações. (...)
Somam-se aos problemas legislativos e
administrativos as dificuldades óbvias
do controle de moeda corrente – ou até
mesmo de saber, nas operações de organizações governamentais de grande porte, se determinados gastos serão ou não
realizados.
A tarefa imediata tem sido consertar o sistema financeiro. Enquanto
isso não for conseguido, avisou o BIS,
“o estímulo fiscal em grande escala
pode facilmente resultar em nada,
como aconteceu no Japão há uma década. O resultado seria um acúmulo
maciço de dívida pública sem um retorno ao crescimento robusto.”
Para escapar de sua armadilha de
dívida, os Estados Unidos precisam
de uma desvalorização de sua moe-

da, para restaurar o equilíbrio de suas
contas internacionais e para limitar
a dependência de crédito estrangeiro
e importações baratas, que erodiram
sua capacidade industrial. A desvalorização foi o primeiro e mais crucial
artifício empregado por Roosevelt na
reativação da economia americana em
1933. Mas naquela época os Estados
Unidos eram o maior credor do mundo, enquanto hoje são o maior devedor, precisando contrair muito mais
empréstimos para financiar tanto seus
déficits comerciais quanto trilhões
de dólares em gastos para sustentar a
produção e o consumo, após a falência de seu sistema financeiro.
“O que acabou com a Grande Depressão?”
Christina Romer, presidente do

“Os economistas estão
quase tão perdidos
quanto os políticos.”

Conselho de Assessores Econômicos
de Obama e historiadora da Depressão, afirmou que o pacote de estímulo
de US$787 bilhões de Obama acrescenta 2,5% ao déficit por dois anos
consecutivos, enquanto o New Deal
nunca elevou o déficit em mais de
1,5% do PIB. Ela acrescentou: “No
coração do país, espero que este seja
um momento rooseveltiano em que
o presidente se apresentou e adotou a
ação que era necessária.” Entretanto,
em um ensaio influente publicado em
1992 sobre “O que pôs fim à Grande Depressão?”, ela argumentou que
a política fiscal “não contribuiu quase nada para a recuperação antes de
1942.” Os gastos do governo federal
quase triplicaram nos dez anos terminados em 1939, mas permaneceram
abaixo de 10% do PIB, menos da metade do nível atual e não o suficiente

para exercer grande influência sobre a
demanda total. A arrecadação de impostos caiu pela metade em 1930-32,
cobrindo menos de metade dos gastos
federais, enquanto a dívida pública
aumentava muito, levando às críticas impiedosas feitas por Roosevelt a
Hoover por frouxidão fiscal, na campanha eleitoral de 1932. Contudo,
“Roosevelt tinha flertado por muito
tempo com a inflação como remédio
para a Depressão”, uma causa histórica defendida pelos interesses agrícolas no Partido Democrata desde a
Depressão dos anos 1870, segundo
David Kennedy. “A inflação foi necessária para virtualmente todas as partes da agenda inicial do New Deal do
presidente.” Durante seus “caóticos”
primeiros cem dias na Presidência,
com os preços dos produtos agrícolas
em 41% do nível de 1926, Roosevelt
escreveu a um amigo: “É simplesmente inevitável inflacionarmos.” Ele
desvalorizou o dólar e então, em abril
de 1933, tirou os Estados Unidos do
padrão ouro, lançando um programa
governamental de compra de ouro.
Durante as semanas seguintes, Roosevelt fixava o preço oficial do ouro cada
dia pela manhã, e enquanto comia os
ovos de seu café da manhã, os defensores do “hard money” abandonavam
a administração, revoltados.
Romer escreveu que o crescimento
econômico real nos Estados Unidos
acelerou para 8% ao ano em 1933-37
e para 10% em 1938-41, explicando
que a expansão monetária impeliu a
retomada, com grandes fluxos entrantes de ouro depois de Roosevelt
chegar à Presidência, sendo boa parte
deles uma fuga de capitais decorrente
dos problemas políticos na Europa.
O estoque monetário de ouro nos
Estados Unidos dobrou entre 1933
e 1935, voltando a dobrar até 1940.
As taxas de juros reais permaneceram
baixas ou negativas, incentivando a
compra de bens de consumo. Os Estados Unidos foram dos últimos países
a desvalorizar sua moeda, mas outras
recuperações econômicas ocorreram
em outros países que abandonaram o
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padrão ouro no início da Depressão.
Até que ponto, e de que maneira, a
política econômica pode modificar o
impacto das distorções que enfrentamos hoje? Os debates causam confusão. Os especialistas estão esgotando
seu estoque de ideias. “Infelizmente,
não existe consenso em relação a uma
alternativa preferível”, escreveu Russel
Robert, da Universidade George Mason, em artigo intitulado “Não apenas
faça alguma coisa – permaneça lá”, título que faz alusão aos esforços frenéticos de Hoover em 1932 para arrancar o país da Grande Depressão. “Os
economistas estão quase tão perdidos
quanto os políticos. Assim como na
década de 1930, não existe uma visão geral de que os responsáveis pelo
traçado das políticas tenham qualquer
entendimento do que estão fazendo.
Eles precisam abrir caminho para as
forças naturais de equilíbrio. Precisam deixar os preços dos imóveis cair.
Precisam deixar empresas quebrarem.
Precisam deixar que empresas que sejam saudáveis cresçam. Precisam deixar as empresas saudáveis comprarem
as doentes. Já é hora de deixar os imprudentes quebrarem e os prudentes
aproveitarem as barganhas. Uma recessão está a caminho (ou já chegou),
não importa o que aconteça em Washington. A questão é se a tentativa de
evitá-la vai agravá-la e convertê-la em
outra Grande Depressão.”
Liquidar!
Essas recomendações se assemelham ao “liquidacionismo” dos anos
1920 e 1930, segundo o qual se devia
permitir que preços e salários desabassem, juntamente com os estoques
excedentes de mão-de-obra e produção. O Fed promoveu uma política
liquidacionista, vinculada ao apoio
ao padrão ouro, ao mesmo tempo
em que o estoque de moeda americano encolhia em um terço entre 1929
e 1933. Nesse veio, o secretário do
Tesouro Andrew Mellon, o terceiro
homem mais rico nos Estados Unidos, disse a Hoover após o crash das
bolsas em 1929, uma recomendação

que ficaria célebre: “Liquide a mãodeobra, liquide as ações, liquide os agricultores, liquide o setor imobiliário.
Isso expurgará a podridão do sistema.
Os altos custos de vida e os estilos de
vida luxuosos vão se reduzir. As pessoas vão trabalhar mais, viver uma vida
mais moral. Os valores serão revistos,
e pessoas empreendedoras pegarão o
que sobrar para com isso reconstruir.”
Mellon falou a Hoover sobre as memórias de sua infância na depressão
de 1873, quando dezenas de milhares
de fazendas foram devolvidas aos bancos por execução de suas hipotecas;
quando ferrovias entraram em concordata; quando homens ficaram desempregados e turbas revoltadas percorriam as ruas. A depressão de 1873
foi profunda e dolorosa, disse Mellon,
mas em um ano a economia começou
a se recuperar por conta própria.
Estado tem sido a proteção de seus
cidadãos. Então Hoover respondeu a
Mellon que, nos anos 1870, “sofrimento incontável poderia ter sido evitado; que nossa economia era muito
mais simples 60 anos atrás, quando
75% de nossa população era agrícola,
contra 30% hoje; que o desemprego
durante a crise anterior foi mitigado
pelo retorno de grande número de
desempregados a seus familiares que
viviam no campo...” Em seu discurso
“Encontro com o Destino”, proferido
na Filadélfia, ao aceitar a indicação
presidencial do Partido Democrata para sua reeleição em 1936, FDR
proclamou: “São melhores as falhas
ocasionais de um governo que vive em
um espírito de caridade que as omissões constantes de um governo congelado em sua própria indiferença.”
Durante a Grande Depressão, provocada por distorções financeiras menores e menos complexas que as dos
nossos tempos, foi apenas em 193940, apesar de todas suas políticas inovadoras, que o New Deal conseguiu
estabilizar as rendas per capita nos níveis anteriores à crise. Foi apenas em
1942 que o desemprego caiu para os
níveis do final dos anos 1920, e nesse momento os Estados Unidos já ti-

nham entrado na 2ª Guerra Mundial.
Em outros lugares e outros momentos, os esforços governamentais para
superar o encolhimento econômico
com a aplicação de programas de estímulo têm tido resultados desiguais,
nos melhores dos casos. A genialidade
de Roosevelt e do New Deal estavam
na preservação e modernização das
instituições.
Um debate ruidoso está acontecendo em torno de quanto mais gastos
governamentais são necessários para
estimular a economia mundial. Existem muitas experiências nessa linha
de políticas, experiências essas que,
infelizmente, nos oferecem poucas
lições. Os americanos querem mais
estímulo fiscal dos europeus, que o
recusam. Summers chamou a isso “a
agenda da demanda universal.” Mas
a Europa rejeita essa agenda. Com a
chanceler alemã Angela Merkel a seu
lado em Berlim, o presidente francês Nicolas Sarkozy argumentou que
“o problema não é gastar mais, mas
implementar um sistema de regulamentação para que a catástrofe econômica e financeira que o mundo está
testemunhando não se reproduza.”
Enquanto muitos ficaram chocados
com o déficit orçamentário de 2009
de Obama, de 13,6% do PIB, e com
as projeções de aumentos da dívida
pública até muito tempo no futuro,
outros protestaram, dizendo que o
aumento dos gastos de estímulo é insuficiente. Alguns dos partidários de
Obama no campo dos economistas
concordaram com os críticos, dizendo
que as medidas seriam ineficazes, mas
argumentaram que o governo deveria
estar gastando o dobro. Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em
2008 e colunista do New York Times,
expressou “um sentimento de que a
América não está reagindo à altura ao
maior desafio econômico dos últimos
70 anos” e que os assessores de Obama “parecem estar preocupantemente
dispostos a aceitar meias-medidas.”
Mais tarde, Krugman acrescentou:
“O problema é que o governo Obama
está sendo cauteloso demais, apesar de
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ser mais audacioso que outros. O plano de estímulo deveria ter sido pelo
menos 30% maior, e eles [a administração Obama] se recusam a adotar
qualquer medida dramática para lidar
com os bancos, como a nacionalização temporária do Citigroup e possivelmente do Bank of America.” Mas
John Taylor, da Universidade Stanford, um teórico monetário conservador, deu voz ao alarme sentido por
muitos diante das projeções oficiais
de um aumento radical da dívida federal dos EUA ao longo da próxima
década, argumentando: “Acredito que
o risco representado por essa dívida é
sistêmico e pode causar mais danos a
esta economia do que causou a crise
financeira recente.”
Solvência do Estado
Se as economias voltarem a mergulhar na recessão ou estagnação, haverá
poucas chances de os governos e bancos centrais novamente promoverem
resgates financeiros e programas de
estímulo na escala anunciada nos últimos meses, devido às enormes dívidas
públicas já incorridas. Uma preocupação crescente com a solvência do Estado como instituição está surgindo
a partir da onda atual de resgates financeiros e programas de estímulo em
vários países. As finanças públicas estão sendo impactadas pelas quedas na
arrecadação tributária decorrentes da
desaceleração econômica, enquanto
os governos estão sendo pressionados
a oferecer muitos tipos de ajuda emer-

gencial a famílias, empresas e instituições financeiras. “Este quadro fiscal
sombrio levanta questões de solvência
fiscal e pode eventualmente desencadear reações adversas no mercado”,
anunciou o FMI. “É preciso que isso
seja evitado: a confiança dos mercados
na solvência dos governos é uma fonte crucial de estabilidade e pré- condição para a recuperação econômica.
No grupo G20 de grandes economias
avançadas e emergentes, a média pon-

As condições da
economia e da política
mudaram.

derada de déficits governamentais está
prevista para se multiplicar por cinco
entre 2007 e 2009-10, enquanto as
dívidas públicas dos países mais ricos está prevista para elevar-se em um
quarto até 2014, para 104% do PIB.”
O FMI calcula que, até 19 de maio
de 2009, 18 países avançados tinham
comprometido US$18,6 trilhões,
igual a 30% do PIB mundial, para
o resgate de instituições financeiras,
incluindo injeções de capital em bancos, empréstimos governamentais e
compra pelo governo de ativos problemáticos, apoio de bancos centrais e

garantias. Os US$11,2 trilhões gastos
ou prometidos pelos Estados Unidos
representam três quintos desses compromissos. Outros pesos pesados nos
resgates financeiros são o Reino Unido
(82% de seu PIB), Suécia (70%), Holanda (40%), Áustria (35%), Alemanha e Espanha (22% cada) e Bélgica
(31%). O caso extremo é o da Irlanda,
que, entrando em pânico com o colapso de seu boom imobiliário, garantiu todas as obrigações de seu sistema
bancário, que chegam a 267% de seu
PIB. Esses números incluem medidas
de estímulo promovidas por vários
países, principalmente sob a forma
de cortes nos impostos e aumentos
nos gastos públicos. Como resultado
desses esforços de combate à crise, é
possível que as economias mais ricas
do mundo se vejam presas numa armadilha de dívida nos próximos meses, agravando os custos estruturais do
envelhecimento de suas populações.
Enquanto o custo da crise financeira
é alto, o FMI estima que o custo de
sustentar populações em processo de
envelhecimento será dez vezes maior
que o da crise financeira, nas próximas décadas. O aumento da dívida
pública desses países, de 78% do PIB
em 2007 para 114% em 2014, pode
significar que esses governos ficarão
devendo US$50 mil por cada um de
seus cidadãos. Essas dívidas podem
subir para 150% do PIB se o crescimento econômico não voltar ou se
as pressões de empréstimos de vários
governos sobre os mercados financei-
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ros forçarem as taxas de juros a subir
ainda mais.
Recessão ou Depressão? Acreditem
ou não, essa é hoje uma questão de
importância menor. Esta história de
Milhões, Bilhões, Trilhões, que ainda
está se desenrolando, nos revela que
estamos nos aproximando dos limites
de escala e complexidade na administração dos assuntos humanos, mais
visivelmente nos mercados financeiros e nas obrigações assumidas por
governos. A grande questão agora é a
capacidade fiscal dos governos de enfrentar tanto contingências pendentes
quanto eventos imprevistos. Isso vai
muito além da capacidade fiscal do
Estado de sustentar a demanda e de
cuidar dos cidadãos idosos e ampliar

os serviços médicos. O que está em
jogo é a capacidade do Estado, submetido a pressões fiscais crescentes,
de construir e manter infra-estrutura,
de educar suas populações, de travar
guerras, de responder a desastres naturais e epidemias em seu território
e fora dele e de empreender outras
missões humanitárias internacionais.
Essas contingências inspiram cautela
hoje, quando olhamos para o futuro.
As condições da economia política
mudaram. Cada vez mais, seremos
forçados a reconhecer as limitações fiscais e operacionais dos governos. Em
decorrência da crise financeira atual, a
rede de segurança se encontra sobrecarregada. O Estado não pode salvar
a todos, nem pode garantir tudo. In-

felizmente, aqueles que menos necessitam de proteção recebem proteção
privilegiada, viciados no parasitismo
fiscal, enquanto os mais necessitados
ganham tratamento de baixo padrão.
As limitações do governo às vezes podem ser superadas com políticas inovadoras, mas as intervenções devem
ser escolhidas cuidadosamente, com
base em prioridades claras. As prioridades devem ser as de aliviar o sofrimento onde isso for possível e investir
no futuro, principalmente em educação e infra-estrutura. Nossas metas
devem ser as de preservar as instituições da democracia e do capitalismo,
ao mesmo tempo modernizando o
Estado e intensificando seu foco sobre
a justiça social.
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