
DINHEIRO NA MÃO é vendaval, como
diz a música. Por isso, neste momento
em que a América Latina vive um inédito
período de acúmulo de reservas em mo-
eda forte e estabilidade financeira, pelo
explosivo crescimento das exportações
de commodities nos últimos anos e
pelo longo período de boa liquidez nos
mercados internacionais, os países da

região aproveitaram para saldar parte
de suas dívidas externas e a criatividade
financeira anda em alta.

Com todo o dramatismo bolivariano,
o presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
vem usando seus petrodólares para atuar
como uma espécie de Fundo Monetário
Internacional regional, captando recursos
para entregar a países latino-americanos

pouco queridos atualmente na praça
financeira mundial, como Argentina e
Equador. E agora anunciou planos de
realizar uma inédita emissão de dívida
externa conjunta, da Venezuela e da
Argentina, no valor de US$ 2 bilhões,
no mercado mundial.

Outros países avançam em inovações
financeiras menos ambiciosas, mas
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igualmente marcantes na longa história
de endividamentos e crises da região.
Brasil e Colômbia já conseguiram emi-
tir dívida externa denominada em suas
moedas locais. E até a Argentina, que
praticamente conseguiu se safar com o
maior calote da história dos mercados
de dívida, incluiu na renegociação com
seus credores um título de dívida externa
inovador, atrelado ao crescimento do
Produto Interno Bruto.

"Claramente, os países latino-americanos
têm fortalecido suas economias e seus
sistemas financeiros e têm mais reservas,
o que os coloca em uma posição um
pouco mais segura", disse o professor
da Universidade da Califórnia Barry
Eichengreen, que em agosto publicou
um estudo defendendo a criação de um
fundo regional de reservas na América
Latina. "Mas o risco de paradas bruscas
voltará - se o crescimento dos Estados
Unidos se desacelerar significativamente,
as taxas de juros continuarem a subir e os
preços das commodities enfraquecerem",
disse Eichengreen à AméricaEconomia,
de Bruxelas, onde participava de um

seminário no instituto Bruegel.
Cabe, portanto, ressuscitar a idéia de

um fundo regional de reservas, defendida
há tempos por diferentes economistas.
Mas Eichengreen vai um passo além.
Para ele, o fundo pode servir não só como
uma espécie de FMI latino-americano,
mas preferivelmente como uma insti-
tuição que promova o desenvolvimento
do mercado de capitais para a região,
ajudando a blindar ainda mais os países
contra choques externos.

A partir do modelo do Fundo Lati-

no-Americano de Reservas, da Comu-
nidade Andina de Nações, e inspirado
em experiências semelhantes na Ásia,
Eichengreen discute duas possíveis
destinações para tal fundo: uma espécie
de seguro para os países ou a criação
de sistemas financeiros mais fortes com
instrumentos inovadores que limitariam
ainda mais a exposição dos países às
turbulências financeiras. O argumento

para um FMI regional é contundente:
estudos recentes mostram que os custos
de uma crise financeira com freada súbita
no crescimento podem exceder 5% do
PIB no ano seguinte, diz o pesquisador,
citando um trabalho do economista
Guillermo Calvo.

Mas, lembrando a experiência mal-
sucedida da linha de contingência criada
pelo FMI, uma espécie de seguro que
ninguém queria contratar para não parecer
à beira da bancarrota diante da comuni-

dade internacional, Eichengreen sugere
que o fundo tenha outro objetivo, o de
dar partida em mercados de dívida mais
pró-cíclicos que os existentes atualmen-
te, comprando instrumentos financeiros
que não teriam liquidez suficiente para
começar a existir sem um empurrãozinho
estatal, como aconteceu com as agências
de financiamento imobiliário dos EUA
e o Plano Brady, entre outros exemplos
históricos. No contexto latino-americano,
esses mercados poderiam incluir títulos
de dívida externa denominados em moeda

local e indexados à inflação, ou papéis
atrelados ao preço de commodities ou
ao crescimento do PIB. Os títulos pa-
gariam mais juros quanto mais o PIB
crescer e se tornariam mais baratos em
caso de desaceleração econômica, por
exemplo.

A idéia é tentar contornar o que os
economistas conhecem como "o peca-
do original", um conceito criado por

Eichengreen e Ricardo Hausmann, de
Harvard, para estudar a dificuldade dos
mercados emergentes para emitir dívida
externa em suas próprias moedas, e a
explosão de volatilidade que isso causa
em momentos de crise. Por exemplo, em
todas as crises financeiras dos mercados
emergentes das últimas décadas, desde
a tequila até a brasileira em 2002, a
tragédia foi imensamente agravada pela
enorme exposição dos governos a dívi-
das em dólar. Assim, quando começava
uma fuga de investidores estrangeiros e
domésticos para o exterior, ela fazia a
moeda local se desvalorizar, o que en-
carecia a dívida em dólares para o país.
Isso tornava a perspectiva de que o país
em crise conseguiria pagar sua dívida
mais remota, causando nova fuga de
investidores, e assim por diante.

Então, a idéia é aproveitar este bom
momento em que a América Latina
vive um acúmulo de reservas sem
precedentes para se livrar do pecado
original. "Para mercados emergentes,
em particular os pequenos, é difícil ou
impossível emitir quantidades signifi-
cativas de instrumentos com proprieda-
des cíclicas mais desejáveis", constata
Eichengreen no estudo. "Não é uma
coincidência que este problema seja
particularmente difícil de superar em
países pequenos: as pontas de demanda
e oferta do mercado precisam atingir
uma escala de eficiência mínima para
sustentar um volume significativo de
transações, algo especialmente difícil
para países pequenos." Assim, com a



criação de um fundo regional, o agrupa-
mento dos países permitiria até mesmo
aos menores ter acesso a mecanismos
inovadores de financiamento.

Para alguns, a idéia é excelente na
teoria, mas muito difícil de implementar
na prática. Basta ver os dramas políti-
cos de iniciativas de integração como o
Mercosul ou o anel energético. "Embora
a idéia faça muito sentido em termos
teóricos, considero a implementação
prática inviável, por algumas razões",
diz Ricardo Amorim, diretor de pesqui-
sa e estratégia para a América Latina
do banco WestLB, em Nova York. Em
primeiro lugar, ceder parte das reser-
vas a um fundo como esse limitaria a
liberdade dos governantes
de fazer política com seus
dólares, como vem fazen-
do o presidente venezue-
lano em toda a região, diz
Amorim. "E, mesmo que
o fundo fosse criado, dado
o nível das lideranças da
região, é muito provável
que acabasse tendo uma
utilização pouco coerente
tecnicamente."

Além disso, quais se-
riam os incentivos para
um país como o México
ou o Chile, cuja regra de
superávit fiscal estrutural
é feita para proteger o
país nos tempos de vacas
magras, compartilhar
suas disputadas receitas
do cobre com, digamos,
a Bolívia, que, historica-
mente ressentida por ter
perdido seu acesso ao mar,
se recusa a vender gás ao
país vizinho? "Claramen-
te, quanto menores os choques que um
país vivência, menos atrativo é para ele
combinar suas reservas com outros",
diz Eichengreen. Mas, argumenta o
economista, se os choques que ele
sofre ocorrem em épocas diferentes
daqueles vividos pelos parceiros (o
que os economistas chamam de eventos
"imperfeitamente correlacionados"),
ainda é possível, se não certo, que vão
preferir montar o fundo. "Pense da
seguinte maneira: um indivíduo saudá-
vel vai preferir comprar seguro saúde

individualmente, ou tornar-se parte de
um grupo com indivíduos ligeiramente,
menos saudáveis? Ele pode preferir o
plano em grupo - ele ainda poderá ter
um seguro mais barato por ser parte de
um grupo - porque as pessoas ficam
doentes em épocas diferentes."

E o problema não inviabilizaria totalmente
a iniciativa, argumenta o economista. Se
há vantagens mútuas à formação de um
fundo (porque os parceiros vivenciam
choques em tempos diferentes), afirma,
então a lógica econômica do assunto
sugeriria o agrupamento de todas as
reservas dos parceiros. "Na realidade,

claro, há mais do que economia envolvi-
da; a política pode sugerir que é melhor
começar pequeno e expandir o fundo só
e quando ele funcionar."

Bem, então a idéia de Chávez e do
presidente argentino Néstor Kirchner,
de fazer uma emissão conjunta em títu-
los soberanos, é um passo rumo a um
fundo de reservas que ajudará a prote-
ger a região de choques? Nada disso,
dizem os economistas. Para Amorim,
a operação anunciada, assim como as
emissões que fizeram anteriormente

Argentina e Equador exclusivamente
para o governo venezuelano, têm o
simples objetivo de comprar apoio
político para Chávez na região e,
apesar do dramatismo, não passam
de operações de financiamento como
qualquer outra.

"Na verdade, a Argentina não termi-
nou o processo de renegociação porque
muitos credores ficaram de fora", diz
Amorim. Se o país tentar captar recur-
sos no exterior, esses credores rebeldes
podem legalmente arrestar todos ou
parte dos recursos captados. Ao emitir
exclusivamente na Venezuela, a Argen-
tina não corre esse risco. Chávez, por
sua vez, ganha não só moeda política

como lucra na prática com a
operação. O governo vene-
zuelano cobra um juro maior
da Argentina do que se o
país tivesse o acesso direto
ao mercado internacional.
Depois, vende os papéis
aos bancos venezuelanos,
que os repassam a bancos
internacionais a preços de
mercado, ficando com a di-
ferença. Nessa ciranda, todo
mundo ganha um pouco,
diz Amorim: "A Argentina,
porque consegue emitir; o
governo e os bancos vene-
zuelanos ganham na taxa.
Na verdade, com exceção
dos credores da dívida, que
estavam sendo ludibriados
por esse mecanismo, todo

mundo saía ganhando. A emissão con-
junta é uma variação disso."

Além disso, algum dia a Venezuela
pode trazer a conta das benesses distribu-
ídas com seu vendava! de reservas. "Se a
Venezuela que dar assistência financeira
à Argentina, obviamente é tentador para
a Argentina aceitar", diz Eichengreen.
"Mas, primeiro, deveria perguntar a si
mesma se está se tornando politicamente
comprometida com Chávez, e se e quan-
do Chávez pedir um favor em troca, que
favor será esse."

Text Box
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