


IRA DO SÉCULO
Ao pulverizarem

riscos e ampliarem
as fronteiras da

economia, as
H

á duas semanas, a economia
mundial atravessava um dos
períodos de maior prosperi-
dade nos últimos trinta anos:
as empresas nunca lucraram

tanto, a China crescia a 10% ao ano, o
Brasil exportava matéria-prima em vo-

inovações financeiras
criaram um tipo

novo de crise global

Giuliano Guandalini

SEU BOLSO
A crise mundial arrefeceu na sexta-feira
antes que atingisse a economia real
brasileira. Não houve pressão
inflacionária nem foram necessárias
medidas emergenciais de mexidas
nos juros e na taxa de câmbio
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traponto a esse ambiente saudável, as
bolsas de valores e as moedas de lodo
o planeta foram estremecidas por um
terremoto. Em duas semanas, trilhões
de dólares evaporaram dos mercados
de ações sem que houvesse um ataque
terrorista, como o de 2001, ou a quebra
de um país emergente — como a Tai-
lândia, em 1997. a Rússia, em 1998, e
o Brasil, em 1999. Um pânico de ori-
gem incerta e difusa dominou os agen-
tes financeiros. Bancos europeus e
americanos subitamente cortaram o
crédito a empresas, mesmo as de pri-
meira linha. Fundos de investimento ti-
veram de congelar saques. Os princi-
pais bancos centrais do mundo entra-
ram ern cena. Despejaram 350 bilhões
de dólares nos mercados americano, eu-
ropeu e japonês, Na sexta-feira passada,
o banco central americano, o Federal
Reserve, também diminuiu a taxa que
cobra para emprestar dinheiro ao siste-
ma financeiro. Tudo para evitar que o
colapso da confiança no sistema finan-
ceiro levasse o mundo a urna recessão.
A ação foi suficiente para estancar o pâ-
nico. Ao menos por enquanto. As lições
dessa crise fora de hora e fora do script
de prosperidade da economia mundial

merecem uma reflexão.
A crise foi detonada, pelo

que se sabe até agora, por uma
razão inédita: pelo próprio
medo de uma crise. Mais es-
pecificamente, pelo receio de
que o vírus da inadimplência
no setor imobiliário america-
no contaminasse a saúde da
economia mundial. Nos últi-
mos anos. foram criados fun-
dos de investimento lastrea-
dos por papéis que carrega-
vam os financiamentos de
imóveis americanos. Como os

* Títulos federais indexados ao câmbio ' Dezembro de 2006



juros estavam baixos na Europa e no Ja-
pão, esses fundos, que ofereciam retor-
nos maiores, tornaram-se atraentes para
os pequenos e grandes investidores.
Criou-se uma pirâmide de investimen-
tos de cerca de l trilhão de dólares por
meio da qual a poupança de milhões de
empresas e aposentados, europeus e ja-
poneses, foi usada para financiar a
construção e a compra de casas nos Es-
tados Unidos. Essas aplicações eram
vendidas como extremamente seguras,
mas, na prática, não era bem assim. Fi-
nanciamentos imobiliários concedidos
com liberalidade a quem não tinha bom
histórico de crédito minavam todo o
edifício. Ele começou a ruir no início
do mês, quando, para aumentarem a so-
lidez de suas carteiras, alguns fundos de
investimento tentaram se desfazer das
hipotecas americanas na esperança de
passar adiante o mico do risco. Quando
não conseguiram fazê-lo, venderam
ações de empresas saudáveis, derruban-
do as bolsas no mundo. O pânico se
alastrou depois que vários fundos co-
meçaram a reconhecer que seus ativos
valiam menos do que haviam informa-
do anteriormente.

Ninguém sabe ainda a extensão das
perdas nem quanto tempo será necessá-
rio para varrer essa bagunça para fora

VISÕES SOBRE UM
MESMO FENÔMENO
Otimistas e pessimistas concordam
em um ponto: o Brasil está melhor

O METABOLISMO DO MEDO

As hipotecas dos
compradores de casas
nos Estados Unidos têm
sido repassadas para
milhares de fundos
de investimento
americanos e europeus.
Esses fundos
começaram a se sentir
vulneráveis por ter
em carteira um
volume de crédito
potencialmente
incobrável, fruto
de empréstimos
concedidos
indiscriminadamente
nos EUA

Para aumentar a
solidez de suas
carteiras, os fundos
começaram a se
desfazer das hipotecas
americanas na
esperança de passar
adiante o mico do
risco. Quando não
conseguiram repassá-
las, os fundos
começaram a fazer
caixa vendendo ações
de empresas boas
e com liquidez.
Foi isso que
derrubou as bolsas
no mundo

Os bancos reagiram
como sabem; apertando
o crédito. Os bancos
centrais despejaram
350 bilhões de dólares
nos mercados americano,
japonês e europeu para
compensar o arrocho
na praça. Na sexta-feira,
o banco central
americano, o Fed,
diminuiu a taxa que
cobra para emprestar
dinheiro aos bancos
privados e fundos
de investimento.
Foi o suficiente para
espantar o medo



do sistema financeiro. Em primeiro lu-
gar porque, por meio de complexas es-
truturas de créditos que nem existiam
há dois anos (veja dicionário da crise,
na pág. 78), os bancos pulverizaram o
risco da inadimplência e. com isso,
"contaminaram" fundos de investimen-
to nos cinco continentes. Por isso os
bancos e fundos começaram a descon-
fiar uns dos outros, negando-se a em-
prestar dinheiro a seus pares. Até prova
em contrário, todos passaram a ser sus-
peitos de estar montados em cima de
créditos podres. Tal desconfiança levou
analistas mais apressados a atribuir a
culpa pela crise à sofisticação do mer-
cado financeiro. Balela. Essas inova-
ções em contratos financeiros lubrifi-
cam os mercados e os tornam mais se-
guros. Isso porque diluem, para milha-
res de investidores, os prejuízos dos ci-
clos de turbulência inerentes ao capita-
lismo. É o que se vê hoje. Para não ar-
carem sozinhos com o risco de calote
nos empréstimos que fizeram a consu-
midores americanos de segunda linha,
os bancos fracionaram e empacotaram
o crédito referente a esses empréstimos
em títulos, repassados a milhares de
fundos de investimento. A lógica é a
seguinte: se os consumidores america-
nos pagarem suas hipotecas, os lucros
serão dispersados entre todos os que
compraram esses títulos; se houver ca-
lote generalizado, o prejuízo será so-
cializado. O problema é que. ao dissi-
parem os riscos, esses mecanismos
também aceleram e aumentam o alcan-



cê das fases de turbulência. "A conse-
qüência é a rápida transmissão interna-
cional de qualquer problema de ina-
dimplência. Isso explica o processo de
multiplicação de perdas, muito além
dos Estados Unidos", diz Car-
los Langoni, ex-presidente do
Banco Central e diretor do
Centro de Economia Mundial
da FGV. Mas não se podem
culpar as inovações financei-
ras pelos excessos do merca-
do. Não era segredo que o se-
tor imobiliário crescia dentro
de uma bolha prestes a estou-
rar. Os americanos haviam
transformado suas casas em
verdadeiros caixas eletrôni-
cos, ao refinandá-las, levan-
tando mais dinheiro para tor-
rar em bens de consumo. Ao
contrário do que se previa, a
crise começou sem que hou-
vesse uma onda de inadim-
plência. Os atrasos no paga-
mento continuam na faixa de
5%. Por que, então, a crise foi
deflagrada? Ao que tudo indi-
ca, por medo, puro e simples,
de que a crise, iminente, es-

UM SÓ MERCADO
Não há mais ciclos financeiros localizados. A turbulência que começou

nos Estados Unidos contaminou bolsas tão distantes e assimétricas
quanto a de Bagdá (acima), no Iraque, e a de Hong Kong, na China (à dir.)

NA BOLSA TUDO DEPENDE DE QUANDO...
...o investidor entrou. Quem entrou em alta perdeu muito.
Quem entrou na baixa ainda está ganhando



touraria. E de que a bolha americana
estourasse.

A boa notícia é que a expiação dos
pecados imobiliários americanos ocor-
re no melhor momento possível. A eco-
nomia mundial poderá até sofrer algu-
ma desaceleração, mas nem os mais
pessimistas vêem no horizonte uma re-
cessão em escala global. Para os eco-
nomistas, haverá uma depuração posi-
tiva, com o aumento da seletividade na
concessão de créditos. Alguns fundos
de investimento foram à lona, e gran-
des investidores perderam muito di-
nheiro. Faz parte do jogo. "Neste mo-
mento, não seria saudável se todos
saíssem ilesos", afirma o economista
Fábio Giambiagi, do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). Na
avaliação da absoluta maioria dos ana-
listas, no entanto, as perdas deverão ser
limitadas e o impacto da turbulência na
economia real — ou seja, no dia-a-dia
das pessoas e das empresas — deverá
ser moderado. Por outro lado, é prati-
camente nula a possibilidade de o
mundo voltar a surfar alegremente na
maior onda de liquidez financeira de
que se tem notícia. O pior cenário seria
o de uma fone desaceleração mundial.
Isso derrubaria o preço das commodi-
ties e afetaria diretamente a economia
brasileira, que tem. na exportação des-
ses produtos básicos, sua maior fonte
de renda externa.

Os países emergentes, de maneira
geral, tiraram lições das crises passa-
das e têm hoje finanças bastante mais

sólidas. Mas nem por is-
so escaparão ilesos,

mesmo porque mui-
tos deles se iludiram
com a euforia do pe-
ríodo de bonança e
deixaram de fazer
reformas importan-
tes e dolorosas. Co-
mo afirmou, com
uma boa dose de ce-
ticismo, o professor
de Harvard Ricardo
Hausmann. em entre-
vista ao Wall StreeT
Journal: "Nos tem-
pos de vacas gordas,

todos parecem gê-
nios. Mas eu atri-
buiria 80% da me-
lhora vista nos
emergentes aos
preços elevados

Com o
dólar abaixo
de 2 reais,

os exportadores
tiveram prejuízos



O DICIONÁRIO
DA CRISE

Toda crise econômica populariza
termos e expressões próprios
do mercado financeiro.
Não é diferente agora

Em inglês, o melhor. No mercado
de crédito, é a classificação
conferida aos clientes mais
confiáveis, de primeira linha

Clientes de segunda linha, menos
confiáveis. Os juros cobrados são
maiores, assim como o risco de calote

das commodities e ao
rápido crescimento da
economia mundial".
Se o fluxo de dólares
para os emergentes di-
minuir drasticamente,
serão mais afetados
aqueles países que
possuem déficits nas
suas transações inter-
nacionais. Entre os
mais vulneráveis es-
tão a África do Sul, a
Hungria e a Turquia.
O Brasil, ao contrá-
rio, enfrentará a atual
turbulência financeira
em uma situação iné-
dita: o país tem sobra
de dólares e o drama
da dívida externa faz
parte do passado. Hou-
ve, sim, a fuga de ca-
pitais especulativos, o
que justificou a alta na cotação do dó-
lar, que voltou a ficar acima de 2 reais.
Isso não deve ser entendido como o
prenuncio de uma inevitável desvalori-
zação descontrolada e maciça do real,
como a ocorrida há cinco anos, duran-
te a crise eleitoral. O balanço da crise
para o Brasil, até agora, é um copo
meio cheio e meio vazio. O país não
vai quebrar. Mas é só isso que pode al-
mejar, já que mandou para as calendas
gregas as reformas estruturais que po-
deriam dar mais eficiência ao setor
público e estimulariam o crescimento

Comissão do Senado americano (acima)
discute o impacto econômico da crise imobiliária;

imóveis foram financiados para quem não tinha
renda, emprego nem bens

Hipoteca. No setor imobiliário, serve
para garantir o financiamento imobiliário

Hipoteca nos financiamentos
para clientes de
segunda linha

sustentado da economia. Os próximos
dias serão decisivos para saber se o
Brasil está preparado cara caminhar
com as próprias pernas. É muito prová-
vel que o país se mostre capaz de ven-
cer essa primeira crise do século XXI.
Para espantar as que inevitavelmente
virão, será preciso que o Executivo, o
Legislativo e a iniciativa privada se lan-
cem de corpo e alma na tarefa de fazer
as reformas que, de tão óbvias, só pre-
cisam sair do papel. •

Com reportagem de Mm Duailibi

Concedidos a pessoas
sem renda, emprego ou
bens (No INcome, Jobs
or Assets)

Na tradução literal,
"títulos que têm dívidas
como garantias".
Por meio deles, os

bancos pulverizaram
o risco de calote no
setor imobiliário para
milhões de investidores

São fundos para grandes
investidores que prometem
rentabilidade bem superior à dos
títulos americanos. Investem em
qualquer tipo de ativo, desde café
do Vietnã até títulos da Eletrobrás.
Atualmente estão entupidos de
CDOs de péssima qualidade

Forte contração de crédito, um
cenário em que nem os bons
pagadores conseguem obter novas
linhas de financiamento

ecarvalho
Text Box
Fonte: Veja,ano 40, n. 33, p. 72-78, 22 ago. 2007.




