


nceiras. nada mais natural que o surgi-

|, mesmo entre os países não diretamente

33 geradores. Tem sido objeto de intenso

contaminação das turbulências financei-

ras atuais sobre a economia brasileira e a América Latina.

Para formar uma opinião fundamentada, vale a pena

rememorar os grandes movimentos da inserção do conti-

nente nos fluxos financeiros internacionais. Mais precisa-

mente, merece atenção a idéia dos benefícios que poderiam

ser obtidos por meio de uma maior colaboração entre os

países latino-americanos, conseguida pelo aprofundamento

de sua integração regional.

EXCLUSÃO FINANCEIRA. Os processos de extrema instabili-

dade financeira vividos por vários países da América Latina

desde meados da década passada até os primeiros anos da

atual mostraram os perigos envolvidos na inserção nos merca-

dos financeiros internacionais- Há dez anos, a fragilidade

financeira dessas economias originava-se em grande pane das

dificuldades de condução da política cambial - ou mesmo da
escolha de um determinado regime cambial, assim como de

debilidades da proteção estabelecida por esses países contra os

abruptos movimentos nos mercados financeiros.

A internacionalização financeira e a abertura comer-

cial, aprofundadas a partir do início dos anos 1990, foram

determinantes para a uma nova configuração das relações

da América Latina, tanto com o conjunto da economia

mundial como entre os países da região.
É preciso lembrar que a América Latina esteve alijada

da corrente de fluxos financeiros internacionais desde a

grande crise sofrida pelo continente no começo da década

de 1980. A dinâmica financeira internacional foi marcada

por comportamentos diferenciados no tempo entre os paí-

ses industrializados e os países menos industrializados.

Os países industrializados voltaram a crescer na década

de 1980, recebendo importante influxo de investimentos do

sistema financeiro internacional, enquantp os países menos

desenvolvidos, em especial os latino-americanos, não conse-

guiam equacionar sua situação externa, ou, ainda mais grave,

estavam expostos a uma grave crise de endividamento.

ENTRADA DE RECURSOS. A liberalização financeira nos

países industrializados e a crescente diversificação das

carteiras incentivaram o direcionamento de investidores

institucionais para os mercados emergentes. Como fatores

de ampliação dos riscos nas transações financeiras,

durante os anos 1990 houve um crescimento da interde-

pendência entre os mercados emergentes e um substan-

cial aprofundamento do efeito de contágio das crises

financeiras em outras regiões.



ECONOMIA: INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

É CRUCIAL COMPREENDER EM QUE

MEDIDA A CONDUÇÃO COORDENADA

DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS NACIO-

NAIS PODERÁ CONTRIBUIR PARA

RELAÇÕES FINANCEIRAS MAIS EFI-

CIENTES NOS PAÍSES INDIVIDUAL-

MENTE E NO INTERIOR DO BLOCO

A América Latina, naquele momento um conjunto de
países em diferentes estágios em seus processos de estabili-

zação interna, pôde beneficiar-se de um influxo de capitais
vindo especialmente dos países mais industrializados. A

entrada desses recursos no continente deveu-se a três gran-
des fatores: a elevação da rentabilidade das aplicações na
região (queda dos juros americanos); a flexibilização insti-

tucional no que tange aos investimentos de carteira; os
programas de privatização iniciados nessa década.

A partir da crise mexicana em 1994, uma série de revi-

ravoltas nos mercados atingiu os países latino-americanos
em graus diferenciados e com efeitos inegáveis sobre sua
estabilidade macroeconômica e crescimento doméstico.

SUSTENTABILIDADE. A atração de capitais em direção do
continente latino-americano trouxe consigo a questão da

sustentabilidade dos fluxos financeiros, especialmente por-

que foram mais importantes do que os investimentos estran-

geiros diretos (IED) na primeira fase. O crescimento dos
fluxos financeiros foi acompanhado por um aumento subs-
tancial de sua volatilidade- Por isso, os efeitos da reversão

destes fluxos foram extremamente nocivos para os países
receptores- A realidade das crises da segunda metade dos
anos 1990 e início dos 2000 mostrou que, a despeito do que
se acreditava em princípio, a longo prazo, fluxos financeiros

voláteis tiveram pouco efeito sobre o investimento e o cres-
cimento econômicos dos países emergentes.

Os episódios de crise demonstraram a importância de
uma criteriosa liberalização da conta de capitais. Porém,
para os países emergentes era (e é) impossível um movi-
mento de retrocesso no grau de abertura de suas econo-

mias, tanto pela crescente dependência criada com relação
aos capitais estrangeiros como pela própria internacionali-

zação da economia. E também não faria sentido, do ponto
de vista dos benefícios de crescimento da economia mun-
dial e das oportunidades de investimento fora, ficar ã parte

do movimento mais geral de capitais.
Do resto da história, nos recordamos bem. A transição

para situações econômicas que garantissem menor vulnera-

bilidade externa foi dolorosa para esses países e esteve
ancorada na reestruturação das políticas macro, em espe-
cial as políticas cambiais. O Brasil reformulou toda a sua

política econômica desde 1999, passou por maus bocados
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durante a mudança cambial argentina e as incertezas polí-

ticas em 2002, mas foi capaz de construir uma estabilidade

macroeconômica inédita desde então.

Na Argentina, o processo tem sido bem mais com-

plicado. Os dez anos de câmbio fixo com internaciona-

lização do sistema financeiro doméstico tornaram a

transição extremamente traumática e abriram espaço

institucional para um período de excepcionalidade, que

permite ao poder executivo atuar sobre a economia com

elevados graus de liberdade. Depois da débâcle dos anos

200L-2002, a economia cresceu a taxas altíssimas sobre

as cinzas, mas o compromisso com a estabilidade tem

sido muito menos evidente.

INTEGRAÇÃO FINANCEIRA. Em um contexto de grande

interdependência financeira pelo mundo e quando se per-

cebe que o principal canal de contágio da crise financeira

americana será o da restrição de crédito, nada mais oportu-

no do que estimular a interação entre países parceiros, já

membros de um projeto de integração regional e cujo

potencial de apoio mútuo pode ser ampliado e trazer bene-

fícios a todos os sócios.

Mais concretamente, pensando nas trajetórias financei-

ras dos países fundadores do Mercosul, podem-se identifi-

car os interesses e entraves a essa integração e a importân-

cia da coordenação macroeconômica do bloco para esse

processo e para a estabilidade das economias nacionais.

Passados 11 anos da assinatura do Protocolo de Montevidéu.

em 1997, o qual prevê a abertura de mercado na prestação

de serviços no Mercosul em horizonte de dez anos a partir

de sua aprovação legislativa - que ocorreu em 2005 - ainda

não houve avanços substantivos na integração financeira.

A integração financeira engloba a integração dos ser-

viços financeiros proporcionados por instituições finan-

ceiras. Nesses serviços estão contempladas operações de

câmbio, de mercados de capitais, serviços de pagamento

e compensação, entre outras atividades. A integração

financeira é, portanto, crucial para a agilidade das transa-

ções entre as empresas do bloco.
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Como mencionado acima, entender a integração finan-
ceira do bloco regional requer o estudo das diferentes tra-

jetórias financeiras dos países que o compõem e das esco-
lhas de política econômica feitas ao longo dos últimos dez

anos. Como resultado das transformações ocorridas nesses
países e de sua evolução política, o processo de integração
também enfrentou dificuldades. Não apenas o menor cres-

cimento econômico levou a uma redução nos fluxos de
comércio, como também as premências nacionais "empur-

raram" para o fim da lista de prioridades os interesses e as
tarefas do bloco em conjunto.

DIFICULDADES A SUPERAR. O processo de integração
entre os mercados financeiros deve conduzir, antes de
tudo, a transformações na estrutura interna de cada mer-

cado nacional, levadas a cabo pelos bancos centrais nacio-
nais, com o objetivo de fortalecer e adequar o mercado
financeiro para uma integração. Tal processo está, eviden-
temente, condicionado pela configuração institucional

das autoridades monetárias nacionais - sobretudo seu

grau de autonomia e/ou independência. A integração
requer, adicionalmente, uma padronização na adoção dos
princípios prudenciais nos países membros do bloco.

No Mercosul, existem assimetrias referentes ao grau de

abertura financeira de cada país. Por exemplo, a liberaliza-

ção financeira no Brasil é menos profunda do que nos
outros países do bloco. Não há convergência na estrutura
tributária sobre os setores financeiros nacionais, e ha dife-
renças na regulamentação prudencial. Portanto, tudo está

por ser feito no Mercosul.
É crucial compreender em que medida a condução

coordenada das políticas econômicas nacionais poderá

contribuir para relações financeiras mais eficientes nos
países individualmente e no interior do bloco.

Existem ganhos inegáveis envolvidos em um esforço
de maior integração financeira. Quando os governos nacio-
nais alinhavam iniciativas para minimizar os efeitos da
restrição de crédito sobre as economias, essas medidas

poderão ser mais eficientes se os fluxos financeiros dentro
do bloco forem mais intensos, assim como se a divisão do
trabalho financeiro entre os países for mais elaborada.
Além disso, as dificuldades nas contas externas de alguns

dos sócios não deixam indiferentes os demais.
A integração regional tem dado mostras dos benefícios

que pode trazer. As dificuldades políticas em trilhar seu
caminho também são conhecidas. Mas vale insistir, espe-
cialmente em tempos de mares revoltos. X
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