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Sobre o incêndio do castelo financeiro global
provocado por eles próprios, os EUA injetam mais dinheiro

para salvar seu sistema, que foi a causa da crise | navio
Tonelli, Lécio Morais e Raimundo Rodrigues Pereira



Pela lógica do sistema, está absolutamen-
te certo. Os bancos têm uma contradição
estrutural: eles recebem depósitos de cur-
to prazo e os emprestam a longo prazo.
Se houver uma "corrida aos bancos",
nenhum se salva. E dever do Estado, por-
tanto, socorrê-los para evitar um desastre
desse tipo, que praticamente dissolveria
as relações entre pessoas e empresas nas
sociedades capitalistas, muito atreladas
ao dinheiro. E foi isso que o governo
americano, com seu Departamento do
Tesouro e o Federal Reserve (Fed), seu
banco central, à frente, fez. Em setem-
bro do ano passado, logo que a quebra
do Lehman Brothers - um de seus mais
tradicionais bancos - deu início a um
processo avassalador de queda no preço
das ações e no valor de mercado de todas
as suas grandes instituições financeiras,
o governo interveio para evitar a corrida
de uma possível população desesperada
em busca de seus depósitos, o que seria
desastroso.

Em poucas semanas, o Congresso
americano aprovou um conjunto de leis
que alteraram drasticamente a forma
de atuação do Fed. O banco passou a
comprar, aos borbotões, das instituições
financeiras, papéis considerados ruins,
como os títulos da dívida lastreados por
hipotecas imobiliárias. E também notas
promissórias das empresas industriais e
comerciais, que eram operações finan-
ceiras tradicionais dos bancos comuns.
E também a utilizar suas 12 mesas de
open-market espalhadas pelo país, especial-
mente as de Nova York, São Francisco
e Atlanta, para comprar títulos de prazo
mais longo do Tesouro dos EUA, que
os bancos tinham em carteira para um
futuro que parecia estar desaparecendo.

Todas as operações realizadas tinham
o propósito claríssimo de, imediatamen-
te, reforçar o caixa dos bancos para evitar
que lhes faltasse dinheiro diante do pâni-
co dos depositantes. O desastre imediato
foi evitado. Não sem danos, é claro: há
dez anos, o Citibank e o Bank of America
eram o primeiro e o segundo maiores
bancos do mundo, com um valor de
mercado que, somado, valia mais de 260
bilhões de dólares; hoje, com essa quantia

se compraria certamente o conjunto dos
dez maiores bancos do país.

Houve também deslocamentos de
poder e o que parece ser uma brutal
concentração de capitais num sistema
que já era concentrado. O diário londrino
Financial Times disse, em artigo publicado
no começo de julho, que "os grupos mais
agressivos vêm aproveitando as opor-
tunidades perdidas pelos concorrentes
enfraquecidos". "Antes, havia 15 bancos
competindo globalmente", disse um ban-
queiro de investimentos ao jornal. "Agora,
há seis", disse ele. "Esse é um ambiente
fenomenal. Nunca vi nada parecido com
isso em 20 anos no ramo", conclui.

Mas o sistema sobreviveu. O Fed
injetou mais de l trilhão de dólares no
sistema financeiro americano, como
se verifica na comparação de números
extraídos de dois balancetes do banco,
um anterior e outro posterior à crise. E
mais está por vir. Até setembro, o plano
é comprar mais 300 bilhões de dólares
de títulos do Tesouro, atualmente em
poder das instituições financeiras. O
Tesouro deve aplicar um capital de mais
200 bilhões de dólares na Fannie Mae
e na Freddie Mac, as duas instituições
federais americanas que cada vez mais
assumem o financiamento imobiliário no
país. E o Fed deve ainda completar, até
dezembro, a compra de títulos lastreados
por hipotecas imobiliárias dessas duas
instituições para atingir o montante de
I ,25 trilhão de dólares, quase o triplo do
valor atual.

CARA OU COROA
O curioso é perceber que a maior

parte do dinheiro emitido pelo Fed nesse
período voltou para o banco na forma
de reservas. Nos balancetes citados, os
depósitos no Fed realizados pelos bancos
e demais instituições financeiras somam
749 bilhões de dólares agora, ante apenas
11 bilhões de dólares há um ano. Pelas leis
criadas no Congresso para livrar os bancos
da crise, esses passaram a ter direito a 2%
de juros do Fed, em razão dessas reservas.
Há quem ache pouco o preço pago para
evitar a catástrofe e veja luz no fim do tú-
nel. Alguns dos bancos em crise lançaram

ações no mercado e conseguiram captar
cerca de 60 bilhões de dólares. O Fed re-
alizou um chamado teste de estresse com
os grandes bancos atingidos pela crise e,
ao final, aprovou-os.

No dia 9 de junho, no entanto, o Con-
gressional Oversight Panei, algo como
Comitê de Supervisão do Congresso,
publicou um relatório contestando os
testes do Fed e pedindo que sejam re-
feitos. Argumenta que eles não levaram
em conta a situação de alguns tipos de
ativos muito importantes, como os títu-
los baseados em contratos imobiliários
comerciais, que só agora estão se dete-
riorando. E ainda que não levaram em
conta, nos piores cenários que decidiram
imaginar, o nível de desemprego agora
já previsto, que pode se elevar a 11% da
força de trabalho.

"Uma auditoria rigorosa dos ban-
cos, com certeza, não foi", disse Paul
Krugman, em sua coluna no The New
York Times. O que estamos vendo, disse
o economista, "é uma decisão do presi-
dente Barack Obama e de seus assessores
de encontrar de qualquer maneira uma
solução para essa crise, na esperança
de que os bancos consigam voltar a ser
saudáveis". Para Krugman, "a relutância
do governo em controlar os bancos ou
deixá-los ir à falência cria uma solução
do tipo 'cara, eles ganham; coroa, nós
perdemos'. Se tudo correr bem, os ban-
queiros vão ganhar muito. Se a estratégia
fracassar, os contribuintes pagarão por
mais um resgate financeiro".

É uma avaliação parecida com a do
colunista Martin Wolf, do Financial Times,
publicada em fevereiro. Ele dizia que a
crise do sistema financeiro americano
não era de liquidez — o problema não
era falta de dinheiro. Era uma crise de
insolvência, ou seja, os bancos estavam
quebrados. Para ele, Obama se recusa a
promover uma estatização dos bancos e
a impor perdas maiores ao capital finan-
ceiro. E, com seu programa de compra
de ativos tóxicos, adota uma fórmula de
pouco efeito, pouco eficiente e injusta:
compra vastos volumes de ativos du-
vidosos a preços excessivos ou fornece
garantias generosas demais para uma ta-



refa inglória, que é a de fazer que bancos
insolventes sobrevivam.

O problema de fundo é que os EUA,
nos últimos 20 anos, vieram perdendo
a sua condição de economia líder do
mundo, em função de formidáveis dese-
quilíbrios. Em 1985, os EUA perderam a
condição, que tinham desde a II Guerra,
de investirem no exterior mais do que
recebiam de investimentos de fora. O
investimento externo, embora apareça
nas contas de capital de um país com
sinal negativo, porque é dinheiro que
sai, a longo prazo significa mais entrada
de dinheiro nessa nação, em virtude dos
lucros que esse investimento manda de
volta. Assim, o investimento externo,
que sempre tinha sido uma espécie de
bomba de sucção de lucros do exterior
para dentro dos EUA, transformou-se

no seu oposto: passou a ser uma bomba
de sucção de capitais dos EUA para
outros países. Desde 1980, além disso,
passaram a ser um país caracterizado
não como uma grande fábrica, mas
como um imenso e estranho supermer-
cado global que compra mercadorias
fabricadas fora do país para vender
internamente. Com isso, acumularam
enorme déficit na balança comercial.
Com a criação da Organização Mundial
do Comércio, em 1994, impuseram ao
mundo suas regras para os setores de
serviços e de propriedade intelectual,
com o que passaram a ter um expressivo
saldo positivo na conta em que rece-
bem os resultados dessas rubricas. Ao
mesmo tempo, começaram a importar
trabalhadores de todo o mundo — que
se dirigem aos EUA com o desejo de

acumular algum dinheiro para mandar
para seus países de origem —, com o que
passaram a ter enorme déficit na conta
de transferências unilaterais.

Somadas todas essas contas, os EUA
passaram a ser grandemente deficitários
em suas transações correntes, que me-
dem as necessidades anuais de financia-
mento do país. Ou seja, há mais de duas
décadas, os EUA são muito dependentes
de financiamentos externos.

Os capitais chegam aos EUA em
busca da extraordinária criatividade e do
vigor do sistema financeiro americano.
Ocorre, no entanto, que foi justamente
a exuberância irracional de criatividade
e de vigor do sistema americano que o
levou à ruína. E injetar mais dinheiro
nele não vai, ao que parece, apagar o
incêndio.
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