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anos, seu melhor período econô-
mico em décadas. Sem nenhuma

crise financeira no horizonte e favore-
cido por uma forte alta nos preços dos
produtos que exporta, o país teve tempo
para reforçar suas reservas, reduzir os
juros e experimentar um pouco de cres-
cimento econômico. Essa boa fase en-
trou em estado de alerta
máximo na semana pas-
sada. A queda de 5% no
índice da Bolsa de Valores
de São Paulo, em apenas
um dia, foi o sinal mais
eloqüente da chegada dos
efeitos colaterais da crise
financeira que abala os
Estados Unidos. A maior
economia do rnundo não
só vai crescer menos,
como poderá até ficar
estagnada. Isso vai causar prejuízos a
todo o mundo - inclusive ao Brasil.

Os Estados Unidos estão sendo asso-
lados por uma crise que começou no
mercado imobiliário.Os bancos fizeram
empréstimos de alto risco para america-
nos já bastante endividados comprarem
imóveis. Depois, seus operadores de mer-

Surgem as primeiras
notícias de que
os imóveis estão
baratos. Ao mesmo
tempo, o mercado
financeiro começa a
facilitar empréstimos
para investidores

cado transformaram esses empréstimos
em um sofisticado produto financeiro,
que passou a ser negociado entre ban-
cos e empresas. A festa acabou quando a
queda nos preços dos imóveis e os calotes
de maus pagadores causaram enormes
prejuízos aos bancos - e a vários setores
da economia. "A atual crise financeira nos
Estados Unidos vai ser verdadeiramente
considerada como a mais grave desde

o fim da Segunda Guerra
Mundial", afirma o ex-
presidente do Fed (o ban-
co central dos EUA) Alan
Greenspan. A mesma cons-
tatação havia sido feita, um
mês atrás, pelo economista
Paulo Guedes, em sua colu-
na de ÉPOCA. "Trata-se da
mais grave crise financeira
do pós-guerra", escreveu
Guedes (leia a coluna em
www.epoca. com. br).

Mas como um problema dos consumi-
dores americanos pode afetar o mundo?
Simplesmente porque eles são o principal
motor da economia mundial. Os Estados
Unidos respondem, sozinhos, por mais
de 30% do consumo internacional. A
crise afetou o nível de empréstimos na
economia americana e o consumo das

famílias, que deverão gastar menos. Com
isso, as vendas deverão cair e levar junto
a demanda dos Estados Unidos por ma-
térias-primas para a produção de bens
como carros, eletrodomésticos e produtos
que usam plástico. A China, que vende
10% de tudo o que produz para os Esta-
dos Unidos, poderá reduzir sua produção
e passar a comprar menos do Brasil. "Se
a demanda por matérias-primas cair na
China, o preço delas poderá cair muito e
prejudicar o valor das exportações brasi-
leiras", afirma o economista José Alexan-
dre Scheinkman, professor da Universida-
de Princeton, nos EUA. "O mundo inteiro

Os problemas enfrentados hoje no sistema financeiro americano começaram a se1

O presidente do Fed (banco
central americano), Alan
Greenspan, começa a
reduzir os juros para evitar
uma crise com o estouro
da bolha das ações de
tecnologia. Em 2003, eles
chegaram a 1% ao ano

As financeiras e os bancos aumentam os
financiamentos para compra de imóveis:
reduzem as taxas de juro nos empréstimos
e aceitam emprestar até para pessoas com
histórico de crédito ruim. Do outro lado,
transformam esses financiamentos em um
produto financeiro complexo, que é revendido a
outros bancos e fundos de investimento
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se ressente quando esses dois países são
atingidos", diz o economista José Márcio
Camargo, da consultoria Tendências.

Nos últimos anos, as vendas de matérias-
primas da mineradora Vale, da Petrobras
e de produtores agrícolas garantiram ao
Brasil fortes saldos comerciais. Ajudaram
a alavancar a economia e manter o país
distante de turbulências. Agora essa força
pode ser abalada. Na semana passada, as
ações que registraram as maiores quedas
na Bovespa foram as da Vale e da Petro-
bras, duas empresas que vendem maté-
rias-primas (minério e petróleo, respec-
tivamente) no mercado internacional.

Ao contrário do que ocorreu nas
crises passadas, o Brasil está bem pre-
parado para enfrentar esta. "O bonito
é que antes o Brasil desmanchava com
crises bobinhas, com qualquer jaquinha
caindo" diz Paulo Guedes. "Agora caiu a
jaqueira, e o Brasil não foi atingido."

a economia bra-
sileira sólida - a balança comercial tem um
superávit confortável, a inflação está con-
trolada e as reservas são de mais de US$ 200
bilhões, suficientes para pagar as dividas
-, o governo não tira os olhos dos indica-
dores financeiros nos Estados Unidos e da

movimentação do Fed. O presidente Lula
tem conversado freqüentemente com o mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, e com
o presidente do Banco Central, Henrique
Meireiles, atrás de notícias. Na semana pas-
sada, o BC tomou uma medida preventiva:
aumentará em 41% o número de insti-
tuições financeiras que terão suas contas
analisadas. O BC quer saber se os maiores
.bancos brasileiros seguem à risca as regras
de segurança para empréstimos. O receio
é que, assim como nos Estados Unidos, te-
nha havido um relaxamento na concessão
de créditos, especialmente imobiliários,
em um momento de dinheiro farto.

-construídos há cerca de dez anos
2004
O Fed começa a elevar os juros para
desaquecer a economia e evitar a volta da
inflação. No
ano seguinte,
os preços
dos imóveis
começam a cair
em todo o país

Os bancos relatam os primeiros prejuízos
causados por calotes nos financiamentos.

Alguns emprestaram
a maus pagadores.
Outros têm prejuízo
por ter comprado os
empréstimos como
um produto financeiro

A crise explode. O fundo de investimentos
do Carlyle Group, que havia comprado
financiamentos de bancos, quebra. O Fed reduz
os juros duas vezes em menos de dois meses e
libera até US$ 200 bilhões para ajudar os bancos.
Coordena a venda do Bear Sterns, o quinto maior
banco de investimentos dos Estados Unidos,
quebrado pela crise, ao JP Morgan
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NO COMANDO? O presidente do Fed, Ben
Bernanke, liberou USS 200 bilhões para

conter a crise. Há dúvidas sobre sua atuação

Foi esse relaxamento que causou a crise
nos Estados Unidos. O preço a pagar para
corrigir o erro é alto. O Fed já injetou mais
de USS 200 bilhões para dar liquidez ao
sistema bancário. Na semana passada,
o presidente do Fed, Ben Bernanke, e o
secretário do Tesouro americano, Henry
Paulson, coordenaram a venda do Bear
Sterns, até então o quinto maior banco de
investimentos do país, para o JP Morgan.
O Bear Sterns estava apodrecido pelos
prejuízos com a crise dos financiamen-
tos. Foi uma tentativa de debelar a onda
de desconfiança em relação à capacidade
do Bear Sterns de receber de seus deve-
dores e de pagar os credores. A intenção
foi evitar o efeito dominó que a quebra
do banco causaria na economia ameri-
cana. "O planeta festejou a iniciativa das
autoridades de proteger o sistema bancá-
rio. O leitor pode não ter atinado, mas a
operação acima descrita foi feita várias
vezes no Brasil entre 1995 e 1998", afirma
o economista Gustavo Franco, colunista
de ÉPOCA (leia a coluna na página 46).
Franco refere-se ao Programa de Estímulo
à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Bancário Nacional, o Proer do
governo Fernando Henrique Cardoso.

do Fed são polêmi-
cas. Para garantir a eficácia da aquisição
do JP Morgan, o Fed topou injetar US$ 30
bilhões para cobrir créditos arriscados do
Bear Sterns, comportamento surpreenden-
te para uma autoridade acostumada a olhar
de longe a vida dos bancos. A interferência
tem sido interpretada de duas formas. De
acordo com um ponto de vista, o banco
central americano não tinha alternativa: a
órbita intrincada em que está o Bear Sterns,
e outras instituições de porte, concentra
US$ 10 trilhões, volume alto demais para
ser ignorado. Pelo segundo ponto de vista,
socorrer um banco em apuros pode dar
sinais de compaixão a agentes financeiros
que não tiveram cuidado ao escolher para
quem emprestavam dinheiro.

Além dessa atitude de socorro, desde
setembro o Fed vem usando a clássica es-
tratégia de cortar os juros para estimular

a economia. A taxa caiu de 4,75% para os
atuais 2,25% ao ano, fixados na semana
passada. Até agora, a estratégia não surtiu
o efeito desejado: as empresas não investem
nem contratam mais porque os consumi-
dores não se convenceram a ampliar seus
gastos. "Mais de 60 mil postos de trabalho
foram fechados em fevereiro nos Estados
Unidos e já existe uma expectativa de que
o governo americano revise para baixo a
estimativa de crescimento do PIB", afirma
o economista Scheinkman. "O Fed tem
avaliado todos os dias o que deve fazer. A
preocupação é nítida."

Na semana passada, o governo
americano forneceu outra ajuda aos

endividados. Permitiu às agências hi-
potecárias Fannie Mae e Freddie Mac,
donas de grandes carteiras com finan-
ciamentos problemáticos, diminuir
seus capitais de reserva para comprar
mais títulos de hipotecas. É uma me-
dida para dar fôlego. O choque será de
US$ 250 bilhões. Nem com essa mon-
tanha de dinheiro há certeza de tempos
melhores. Em abril sairão os balanços
de grandes bancos comerciais como o
Citigroup, o AIG e o suíço UBS. Os re-
sultados são aguardados ansiosamente.
É bom torcer por prejuízos menores
porque, neste caso, o que é ruim para
os americanos é ruim para o Brasil.
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