
Imune a contágios 
John C. Edmunds 

 
Durante a maior parte da década passada, investidores famintos por lucros compravam bônus de 
mercados emergentes e, ao menor indício de problemas, vendiam a totalidade de seus ativos, 
como se não houvesse diferença alguma entre os bônus de diferentes países. Todos os países 
emergentes estavam sob risco de contágio e lutavam para livrar-se dele. 
 
Agora, alguns deles adotaram medidas para resolver seus assuntos financeiros e tornarem-se 
resistentes a contágios. Os investidores estão mais atentos e discriminam melhor. À medida que a 
crise argentina se agravava, os investidores internacionais pareciam ratos abandonando o navio. 
Abandonaram seus títulos brasileiros, mas a maioria manteve os mexicanos e os chilenos. No 
período entre meados de 2001 e meados de 2002, o peso mexicano flutuou entre 8,99 e 9,99 por 
dólar, e durante os piores dias da crise manteve-se estável em 9,1 ou 9,2. Isso mostra que os 
investidores agora consideram o México completamente descolado da Argentina. Perceberam a 
diferença entre os setores financeiros dos dois países. 
 
Confirmando essa mudança de percepção, o Chile sobreviveu à crise argentina quase imune, 
apesar de sua proximidade geográfica. O peso chileno manteve seu valor frente ao dólar quando a 
crise ficou aguda, flutuando apenas 4% na primeira metade de 2002. Na verdade, houve informes 
relatando que argentinos estavam comprando pesos chilenos para guardá-los em casa. Essa 
impressionante estabilidade contrasta com o desempenho agitado do peso chileno depois da crise 
asiática de 1997, quando, entre julho de 1997 e junho de 1998, a moeda caiu 10,5% em relação 
ao dólar. 
 
Evidentemente, o México e o Chile se diferenciaram da Argentina na cabeça dos operadores 
internacionais, mas não o Brasil. Em conseqüência, quando os investidores abandonaram seus 
bônus brasileiros, mantendo os mexicanos e os chilenos, inadvertidamente funcionaram como 
correia de transmissão da crise argentina para a economia brasileira. O risco-país dos bônus 
brasileiros disparou mais de 600 pontos base entre março de 2001 e junho de 2002. 
 
Há várias explicações para essa impressionante diferença entre a vontade dos investidores em 
manter os papéis desses três países. México e Chile não têm nenhuma vantagem natural e 
intrínseca sobre o Brasil. Os setores financeiros e as políticas dos três têm diferenças e 
semelhanças. Cada país tem diversificado rapidamente suas exportações, mas todos eles ainda 
dependem dos preços cíclicos das matérias-primas. Cada um desses países é capaz de obter altas 
taxas de crescimento e o conseguiram por algum tempo em passado recente. 
 
Porém, os detentores de bônus perceberam uma diferença. Uma vez deflagrada a crise, devem ter 
tratado de sufocar as dúvidas que os atormentavam quando colocavam a cabeça no travesseiro. 
No caso do Brasil, muitos decidiram que não toleravam os riscos, e a elevada incerteza erodiu sua 
confiança no pagamento dos papéis. Então, venderam os títulos. 
 
Esse fato justifica a estruturação da dívida soberana do Brasil de uma maneira diferente. O plano 
ideal deveria incluir o refinanciamento com novos instrumentos que tenham peculiaridades, como 
cláusulas de litígio coletivo e garantias externas. Isso aliviaria a preocupação dos investidores 
estrangeiros sobre os eventos locais no Brasil. Modernas inovações financeiras agora tornam isso 
possível, para que os países emergentes planejem e emitam bônus que os estrangeiros manterão 
protegidos de rumores e notícias. Como sabem que não podem estar a par de todos os eventos 
dos países onde investem, as garantias reforçarão sua confiança. Os investidores locais talvez 
estejam melhor informados, mas estão muito expostos, então também valorizariam muito essas 
garantias. Nessa fórmula, há um papel para as grandes companhias de seguros, que 
subscreveram bônus municipais oferecidos nos Estados Unidos por vários anos e agora estão 
subscrevendo os dos países emergentes. Essas garantias custam dinheiro, mas saem mais 
baratas que as crises financeiras. 



 
Alguns países latino-americanos podem reexaminar proveitosamente a administração de suas 
dívidas e melhorar a forma como obtêm financiamento. Alguns podem beneficiar-se com o 
lançamento de bônus com um novo formato e seguir os passos para pagar seus débitos. Depois 
que um país emergente refinancie sua dívida, poderá adquirir alguma imunidade ao contágio e 
terá menores custos para se financiar. Então, estará preparado para tomar mais empréstimos 
sem disparar uma crise financeira e sem expor outros mercados ao risco de contágio. 
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