
Quebra de confiança
Um dos mais renomados economistas do Brasil aponta que para vencer o desafio
de o País continuar crescendo no cenário de crise é preciso que o governo invista

O
economista Antônio Delfim Net-
to ocupou diversos ministérios
durante o governo militar e é re-
conhecido como o principal artí-
fice do chamado "milagre brasi-

leiro", entre 1968 e 1973, quando o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do País cres-
ceu, em média, mais de 10% ao ano. Uma
das vozes mais ouvidas por empresários
e governantes do Brasil, inclusive o pre-
sidente Lula, Delfim ocupa a presidência
do Conselho Superior de Economia
(Cosec) do Instituto Roberto Simonsen
(IRS) da Fiesp e é membro do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES) do governo federal. Nesta entre-
vista, ele avalia os aspectos que envolvem
a crise financeira mundial e aponta, taxa-
tivamente, que o problema central está
na falta de confiança do setor produtivo e
do conjunto da sociedade. Ao mesmo
tempo, critica a forma como o governo e,
sobretudo, o Banco Central têm conduzi-
do o processo de administração da crise
internamente. A seguir, os principais tre-
chos da entrevista, que está disponível na
íntegra no site www.fiesp.org.br.

Revista da Indústria - Quais efeitos na
economia real brasileira o senhor já nota
com a chegada da crise?
Antônio Delfim Netto - O aspecto mate-
rial óbvio é a queda instantânea, a mor-
te súbita do crédito externo, que tem



implicações no comércio exterior e no
financiamento interno, porque uma boa
parte do financiamento interno tinha
funding feito com recursos externos.
Com essa queda, é natural que aqueles
que contavam com funding externo se
preocupassem. O fim repentino do cré-
dito externo provoca um encolhimento
imediato do crédito interno, porque a
administração do banco vai começar a
fazer uma reserva para poder pagar
esse empréstimo quando vencer.

RI - Mas, já no primeiro momento, a eco-
nomia local paralisou.
DN - A crise é produto de uma quebra de
confiança. Se a gente olhar para os Es-
tados Unidos, a crise começou há dez ou
12 meses e vem declinando. No Brasil, a
crise é de 15 de setembro, no dia em que
o (Henry) Paulson (secretário do Tesouro
dos EUA) fez a barbeiragem do Lehman
Brothers, negando socorro ao banco.
Naquele instante, quebrou-se a confiança
no mercado financeiro mundial e, na ver-
dade, eliminou-se o gás catalítíco que
mantém o sistema funcionando. Interna-
mente, tem o efeito numa larga medida
de interrupção psicológica. Quer dizer, é
por isso que há uma descontinuidade en-
tre um mês e outro e praticamente uma
paralisação do sistema, que não aconte-
ceu em nenhum lugar do mundo.

RI - O senhor tem dito que essa crise não
nasceu agora...
DN - A crise de 2001, a das ponto-com,
revelou as patifarias da Enron e de todas
aquelas empresas que faliram da forma
mais negra possível e revelou uma imora-
lidade brutal na governança empresarial.
Nasceu a lei Sarbanes-Oxley em resposta,
mas foi resolvida de que maneira?
Procurou regular a operação. No dia se-
guinte à promulgação da lei, o próprio

Tesouro americano e o governo ameri-
cano fizeram de tudo para desmanchá-
la. Foi naquele momento que os bancos
centrais adotaram uma política de ex-
pansão de liquidez sem mexer na taxa
de juros, mantendo-as em níveis baixís-
simos. Mais ainda: foi naquele momen-
to que os bancos centrais, em lugar de
fiscalizarem as operações e a imagina-
ção do setor financeiro, permitiram que

se expandissem operações de toda natu-
reza, derivativos de tudo quanto é tipo e
ajudaram a enganar o mundo alegando
que os economistas tinham descoberto
equações diferenciais de estocásticas
(cálculos de probabilidades), que eram
capazes de prefixar os riscos. Como nin-
guém sabia nem o que era equação,
nem diferencial, nem estocástica, o su-
jeito acreditava no Lehman Brothers, no
Merril Lynch, que vendiam os papéis.

RI - O Brasil não se beneficiou com esse
processo?
DN - Sem dúvida. Esse processo foi
extremamente benéfico ao Brasil, pois
aumentou a liquidez externa e acabou,
juntamente com a expansão chinesa,
elevando os preços de matérias-primas.

RI - Ao que se deve o Brasil enfrentar
melhor essa crise do que outras?
DN - O Brasil quebrou em 1998, foi ao
Fundo Monetário Internacional, que-
brou em 2002 e foi ao FMI, tinha uma
dívida que era quatro vezes maior que as
exportações, possuía cerca de US$ 17
bilhões em reservas líquidas em dezem-
bro de 2002 e era um caso de UTI. Inclu-
sive, as pessoas que estavam saindo do
governo diziam que o mandato do Lula
se chamaria "Lula, o Breve". Porque
estava armada uma confusão. O mundo
mudou, e hoje estamos numa situação
externa confortável, com a dívida exter-
na praticamente inexistente, pois eqüiva-
le a quatro ou cinco meses de exporta-
ção. Há uma reserva de US$ 200 bilhões,
usou-se o câmbio de uma maneira opor-
tunista para supervalorizá-la e agora está
se pagando o preço da flutuação. Mas o
sistema bancário brasileiro é absoluta-
mente rígido e depois da crise do
Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Finan-
ceiro Nacional (Proer), em 1995, na ver-
dade, todo sistema reencontrou o equilí-
brio e está enquadrado na Basiléia.
A alavancagem não passa de oito vezes
(sobre o patrimônio líquido), enquanto no
Lehman era de 52. Os bancos daqui não
se envolveram em hedges exóticos.

RI - O problema é mais de fundo psicoló-
gico, como o senhor disse?
DN - Os economistas produziram a
crise, mas são incapazes de acabar com



ela. Porque essa crise não está na eco-
nomia, mas, na verdade, na cabeça dos
homens. É produto de uma quebra des-
se fator catalítico, sem o qual nada fun-
ciona. Se formos até Platão, está escrito
lá que a sociedade depende da possibi-
lidade da divisão do trabalho e da cria-
ção de uma unidade de medida, que é a
moeda. A confiança precede a socieda-
de, e a sociedade só é possível por
causa da confiança. Os economistas
nunca estudaram esse problema.

RI - De fato, o aumento da liquidez pelo
governo não surtiu o efeito esperado.
DN - Se não restabelecer a confiança,
não adianta. Os bancos que recebem a
liquidez ficam com ela e a empossam.
Essa é a crise. Quando está todo mundo
líquido, o sujeito que quer comprar au-
tomóvel não compra para ficar com um
pouquinho de liquidez, porque tem
medo de perder o emprego. É exata-
mente por isso que ele vai perder o em-
prego, ao tentar manter liquidez. O em-
presário não refaz o estoque porque
quer liquidez e vai quebrar exatamente
porque está em busca de liquidez. E, no
final, os bancos vão morrer com sua
liquidez porque a morbidez do sistema
não poupa ninguém.

RI - Qual sua análise sobre as ações do
governo brasileiro nesse processo?
DN - A ação do governo foi razoável
numa tentativa de dar conforto, mas
insuficiente, a conta-gotas e de certa
forma feita com muito pouca habilidade.
Quando digo que vou dar recursos para
grandes bancos para comprar carteira
de pequenos, estou cometendo um ato
criminoso. Porque a rigidez de um
banco não depende de seu tamanho.
Todo banco, grande ou pequeno, é um
banco sujeito a quebrar pela simples e

boa razão de que ele empresta dez
vezes o que recebeu como depósito.

RI - O governo pode ajudar no restabe-
lecimento da confiança?
DN - Por que se espera tanto o Barack
Obama? Porque ninguém acredita no
Bush. As pessoas depositam no Obama
a possibilidade de reconstruir esse
negócio, que é etéreo, um gás cataliti-

co, que funciona. Essa é outra vanta-
gem do Brasil: a despeito de todas as
dificuldades e do desespero dos inte-
lectuais, o Brasil confia no Lula.

RI - Qual sua previsão de crescimento
do PIB para 2009?
DN - Quando vejo as pessoas dizerem
que não se pode crescer mais do que
tanto - e outro dia vi um sujeito dizen-
do que vai crescer 2,587%, assim, na

terceira casa decimal com a precisão do
cientista -, afirmo que o crescimento de
2009 não está nem nas estrelas nem em
2008, mas no que formos capazes de
fazer com o que temos, com o governo
que temos, com a nossa sociedade, com
os empresários que possuímos e com
um pouco de ousadia. Minha convicção é
de que ninguém vai saber de quanto vai
ser o crescimento, mas tenho certeza de
que será maior do que o do mundo.

RI - Alguns analistas temem pelo com-
portamento do câmbio.
DN - Sobre essas previsões que tenho
lido, de que o Brasil está na iminência de
ter uma tragédia cambial, não tenho a
menor segurança. Pelo contrário, acho
que é uma tolice. E digo mais: não ficarei
surpreso se o déficit em conta corrente
de 2009 em relação ao PIB for menor do
que o de 2008. Do mesmo jeito que este-
ve supervalorizado, hoje está subvalori-
zado. Para o sistema de câmbio flutuante
funcionar, tem uma condição importan-
te: que a taxa de juro real interna seja
igual à taxa de juro real externa, que é a
única forma de liberdade de movimento
de capitais ser realmente positiva.

RI - O Banco Central não acompanhou
as ações das instituições de outros países.
DN - A política monetária do Banco
Central é péssima e, na minha opinião, é
uma das piores coisas que o Brasil já viu.
A demonstração do fim do ano passado,
de não cortar juros, é absolutamente la-
mentável, não tem nenhuma justificativa
técnica e mostra uma insensibilidade
monstruosa para o que está acontecendo.
Não adianta vir dizer que os economistas
são unânimes em apoiar o BC, como
vemos na imprensa. Dou o seguinte
exemplo: quando a Margareth Thatcher
mudou o regime inglês, 350 dos maiores



economistas ingleses, quatro Prêmios
Nobel de Economia, disseram que daria
errado. A política de financiamento da
dívida interna é responsável por essa taxa
de juro gigantesca, porque o problema
nem é do BC, mas muito anterior, e que o
BC foi incapaz de corrigir. O Brasil não é
um país que precisa de taxa de juros real
de 10%. Poderíamos conviver tranqüila-
mente com a taxa de juros real de 3%, que
é a do mundo. Não só o Brasil tem a
maior taxa de juros real como, nos últi-
mos oito meses, fez o maior aumento de
taxa de juros real do mundo.

RI - Uma política fiscal poderia ajudar?
DN - O sistema vai funcionar na medida
em que essa confiança seja recuperada.
Mas na política fiscal o governo pode
agir. É absolutamente correto insistir e
aumentar o investimento público, uma
das coisas mais importantes desse pro-
cesso. Um sinal foi a venda da Nossa Cai-
xa para o Banco do Brasil, pois colocou
na mão do governador José Serra R$ 6
bilhões para ele investir, um recurso que
ficaria na mão do Banco do Brasil espe-
rando alguém ir buscar. O governo fede-
ral tem que ampliar os investimentos e
não estamos falando de gasto e custeio.
Na verdade, deveria suspender os au-
mentos salariais, não admitir ninguém,
paralisar os concursos, acabar com vanta-
gens espalhadas, rever a tragédia que es-
tá acontecendo no Congresso em matéria
de aumento de previdência e concentrar
tudo no investimento, que é a solução. E,
a partir daí, cooptar estados e municípios
em investimentos como saneamento, que
têm resultados dramáticos: põe a andar a
economia, reduz significativamente a
mortalidade infantil, as doenças.

RI -A reforma tributária não vai caminhar?
DN - Desde 1824, com D. Pedro I, procu-

ramos um sistema tributário razoável e
tínhamos encontrado um em 1967, que
terminou e nunca mais conseguimos
ajustar. O problema tributário no Brasil
é grave por vários motivos, não só por-
que é complexo, mas porque há uma
carga absurda. Quando o Brasil cres-
cia, a carga tributária era 24% do PIB, e
o Estado investia 4% do PIB. Agora, a
carga é 37% do PIB, e o Estado investe

1% do PIB. Não precisa nem discutir
nem ser físico quântico para saber o
que fizemos. O pior é a qualidade dos
serviços devolvidos à sociedade; com
essa carga imensa, é a pior do mundo.

RI - O problema está na qualidade e no
retorno do gasto?
DN - Minha objeção fundamental é que
essa reforma tributária esquece tudo
isso. Como tudo o que está acontecen-

do aí, tratam de forma errada, é uma tra-
gédia da natureza que não podemos mu-
dar. O Brasil precisa, antes da reforma
tributária, passar a limpo ele mesmo. Sa-
ber que tamanho de Estado queremos e
como queremos esse Estado. O projeto
até tem algumas coisas interessantes,
mas tem coisas perigosíssimas, como a
mudança das regras de decisão do
Confaz. Não sou contra a reforma tribu-
tária, mas acho que tem coisa muito
mais séria a fazer hoje. Primeiro, fazer o
Brasil continuar funcionando.

RI - Qual a visão do senhor sobre os efei-
tos econômicos e de desenvolvimento do
País a serem desencadeados pela explora-
ção do petróleo disponível no pré-sal?
DN - Do mesmo jeito que tivemos um
bônus do mundo, que foi a expansão da
liquidez e o aparecimento da China, o
pré-sal é um bônus da natureza: um ne-
gócio que envolve mais de 70 bilhões de
barris. Desse ponto de vista, acho que a
crise pode ter sido um pouco benéfica,
porque o governo estava se preparando
para fazer besteira à vontade. Espero
que o Brasil nunca seja um exportador
de petróleo, porque petróleo é nobre de-
mais para ser gasto em transporte. En-
tão, o pré-sal resolve dois problemas
que sempre abortaram o crescimento
do País: suprimento de energia e déficit
em contas correntes não financiáveis.

RI - Sua visão para o futuro é de otimismo?
DN - Quando olho para o Brasil, tenho
pena de ir embora tão cedo. O Brasil
tem pelo menos 25 anos de uma estra-
da concretada livre, basta ter inteligên-
cia e ousadia. O mundo sabe que, dos
Brics, o Brasil é o único que resolveu
seus problemas.
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