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A coluna de 20/2 sobre as opiniões de Nouriel Roubini, da Universidade Nova York, 
provocaram reações radicalmente distintas: os otimistas argumentaram que ele foi 
absurdamente pessimista; os pessimistas, que foi ridiculamente otimista. Estou mais próximo 
dos otimistas: a análise indicou uma projeção de pior cenário altamente plausível, não o 
desfecho isolado mais provável.   
 
Aqueles que acreditam que mesmo o cenário de Roubini é otimista demais ignoram uma 
verdade inconveniente: o sistema financeiro é uma subsidiária do Estado. Um governo 
solvente pode e deve organizar uma operação de salvamento. Esta é a vantagem - e a 
desvantagem - do capitalismo financeiro moderno.   
 
Num capítulo de introdução à mais recente edição do clássico trabalho do falecido Charles 
Kindleberger sobre crises financeiras, Robert Aliber, da Escola de Pós-graduação em 
Administração de Empresas da Universidade de Chicago, sustenta que "os anos a partir do 
começo da década de 70 são sem precedentes em termos da volatilidade nos preços das 
commodities, moedas, imóveis e ações, e na freqüência e gravidade das crises financeiras" 
[Manias, Panics and Crashes, Palgrave, 2005]. Estamos vendo nos EUA a mais recente delas.   
 
Todas essas crises são diferentes, mas muitas compartilharam características comuns. Elas 
começam com ingressos de capital de estrangeiros seduzidos por contos sobre um Eldorado 
econômico. Isso gera baixas taxas de juros reais e um déficit crescente em conta corrente, 
tomadas de empréstimos domésticas e um surto de gastos, particularmente em bens imóveis. 
Os preços dos ativos explodem, os empréstimos aumentam e o ingresso de capital cresce. Por 
fim, a bolha estoura, o capital se esvai e o sistema bancário, sobrecarregado de dívidas não 
saldadas, implode.   
 
Com variações, essa história se repetiu muitas vezes. Ela tem sido especialmente comum em 
economias emergentes, mas é também familiar aos que acompanharam a economia dos EUA 
na década de 2000.   
 
Quando as bolhas estouram, os preços dos ativos caem, o patrimônio líquido de tomadores de 
crédito não-financeiros encolhe e a iliquidez e a insolvência despontam no sistema financeiro. 
A expansão do crédito desacelera, ou até fica negativa, e os gastos, especialmente em 
investimentos, se debilitam. A maioria das economias emergentes abaladas por crises 
experimentaram enormes recessões e periódicas ondas de insolvências. O Produto Interno 
Bruto (PIB) da Indonésia caiu mais de 13% entre 1997 e 1998. Algumas vezes o custo fiscal 
tem sido superior a 40% do PIB.   
 
Por esses padrões, o impacto sobre os EUA será trivial. No pior dos casos, o PIB encolherá 
modestamente ao longo de vários trimestres. A capacidade de ajustar políticas fiscais e 
monetárias garante isso. George Magnus, do UBS, conhecido por seu "momento Minsky", 
concorda com o professor Roubini, de que as perdas poderão chegar a US$ 1 trilhão. É 
possível, porém, que mesmo essa soma recaia sobre investidores privados e fundos 
soberanos.   
 
Seja como for, o negócio dos bancos é tomar emprestado no curto prazo e conceder 
empréstimo no longo prazo. Contanto que o Federal Reserve [banco central dos EUA] 
estabeleça o custo do dinheiro de curto prazo abaixo do retorno sobre empréstimos de longo 
prazo, como fez nas duas décadas passadas, os bancos dificilmente deixarão de ganhar 
dinheiro.   
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Esta não é uma crise do "capitalismo de compadres" dos emergentes, mas de uma 
economia sofisticada e cheia de regras, a maior do mundo 
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Se acontecer o pior, o governo poderá montar uma operação de socorro semelhante às das 
falidas instituições de poupança e empréstimo da década de 80. O custo máximo seria de 7% 
do PIB. Isso elevaria a dívida pública dos EUA a 70% do PIB e custaria ao governo mero 0,2% 
do PIB, perpetuamente. É uma bagatela fiscal.   
 
Pelo fato de os EUA tomarem emprestado na sua própria moeda, o país está livre do impacto 
das oscilações cambiais que tornaram os efeitos das desvalorizações dos balanços de 
pagamento devastadores para as economias emergentes. A desvalorização oferece, em vez 
disso, uma saída relativamente indolor de uma desaceleração: um surto de exportações. Entre 
o quarto trimestre de 2006 e o quarto trimestre de 2007, a melhora nas exportações líquidas 
dos EUA gerou 30% do crescimento dos EUA.   
 
A conclusão, portanto, é que, mesmo quando as coisas ficam tão ruins como discuti na semana 
passada, o governo dos EUA pode resgatar o sistema financeiro e a economia. Assim sendo, o 
que poderia colocar em risco a sua capacidade de ação?   
 
O maior perigo é a perda da capacidade de crédito. No caso dos EUA, isso poderia se 
apresentar como uma explosão nas expectativas de inflação. Mas isso não aconteceu. Pelo 
contrário, as taxas de juros nominais e reais declinaram e as expectativas de inflação 
implícitas estão abaixo de 2,5% ao ano. Um perigo óbvio seria uma decisão tomada por 
estrangeiros, especialmente governos, de se desfazer das suas vastas posições em dólares. 
Mas isso seria autodestrutivo. Assim como os bancos dos grandes centros financeiros, os 
próprios EUA "são grandes demais para falirem".   
 
Apesar disso, antes que os leitores concluam que não há nada com que se preocupar, eles 
devem recordar três pontos.   
 
O primeiro é que o resultado depende parcialmente de quão ágil e energicamente as 
autoridades dos EUA atuarão. Ainda é provável que ocorra desaceleração significativa. O 
segundo é que o resultado global também depende da ação do resto do mundo voltada para a 
sustentação da demanda interna, em resposta a uma alteração nos gastos dos EUA em relação 
à renda. Há poucos sinais deste tipo de ação. O terceiro ponto é o suscitado por Dani Rodrik, 
de Harvard, e Arvind Subramanian, do Peterson Institute for International Economics, em 
Washington, ou seja, a forma disfuncional pela qual os fluxos de capital têm mais uma vez 
agido. Eu ampliaria o argumento deles. Esta não é uma crise do "capitalismo de compadres" 
nas economias emergentes, mas do capitalismo sofisticado, regido por regras, na economia 
mais avançada do mundo. O instinto das pessoas responsáveis seria montar um projeto de 
salvamento e fingir que nada aconteceu. Isso seria um erro colossal.   
 
Aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. Uma lição óbvia diz 
respeito à política monetária. Os bancos centrais certamente precisarão prestar mais atenção 
nos preços dos ativos no futuro. Pode ser impossível identificar bolhas antecipadamente de 
forma confiável. Espera-se, porém, que bancos centrais exercitem sua capacidade de 
discernimento, tanto antes como após o fato.   
 
Uma lição mais fundamental diz respeito à forma como o sistema financeiro funciona. 
Observadores de fora já haviam se conscientizado de que era uma caixa-preta. Mas eles 
estavam preparados a supor que as pessoas dentro dele ao menos sabiam o que se passava. 
Isso dificilmente poderia ser verdade agora. Para piorar, as instituições que prosperaram na 
alta esperam socorro na baixa. Elas estão certas em esperar isso. Mas isso dificilmente poderia 
ser uma troca tolerável entre especialistas financeiros e a sociedade mais ampla. Será esse 
tipo de caos o melhor que podemos esperar? Se for, como será possível manter um amplo 
apoio público por algo que aparenta ser um jogo tão unilateral?   
 
Sim, o governo pode socorrer a economia. Ele está sendo obrigado a fazê-lo agora. Mas isso 
não é o fim desta história. Deveria ser apenas o começo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2008, Opinião, p. A17 


