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Além da "regulação pouco severa e precisa"
e do excesso de liquidez, o economista Barry
Eichengreen adiciona um elemento "a ideo-
logia da desregulamentação nos Estados Uni-
dos"- como uma das causas centrais da crise
global. Professor de Economia da Universidade
da Califórnia, em Berkeley, Eichengreen é um
dos mais respeitados analistas globais e um es-
pecialista em mercados emergentes, aos quais
sugere desenvolver uma agenda comum para
a reforma financeira internacional. "Mas eles
poderão ter uma agenda comum"?, indaga.

Nesta entrevista concedida por e-mail,
numa semana em que viajou à China, regres-
sou aos Estados Unidos e voou em seguida
para o Camboja, Eichengreen observou que
não há data marcada para o fim da recessão.
Sugere que a recuperação dos países emer-
gentes é mais bem conhecida por aqueles
que vivem nessas nações e põe em dúvida o
momento da retomada. A Ásia, afirmou, "já co-
meça a se recuperar", acrescentando: "Espero
que os Estados Unidos e o Japão sigam o mes-
mo caminho já a partir do início de 2010, e a
Europa talvez mais tarde nesse ano. Tal como

também a América Latina - bem, os leitores
devem saber mais sobre isso do que eu!"

Eichengreen inclui-se entre os formadores
de opinião no meio acadêmico que mais cedo
advertiram para a falta de sustentabilidade do
modelo de liquidez frouxa que levou ao boom
da economia global até 2007/2008. Os gigan-
tescos déficits na conta corrente dos Estados
Unidos já eram sinal evidente de poupança
insuficiente, fruto de uma política monetá-
ria que encorajava as famílias a consumirem
além da conta e de uma política fiscal insus-
tentável - cujo resultado foi a despoupança
do governo.

Durante mais de uma década, Eichengreen
estudou em profundidade o comportamento
errático das economias emergentes - ou seja,
tratou das crises justamente dos países que
agora são apontados, quase unanimemente,
como a esperança do mundo, pois foram me-
nos afetados pelo quadro depressivo e deve-
rão ser os primeiros a sair da crise.

Questões como moeda e câmbio atraem
Eichengreen, mas também despertam o inte-
resse do público, como evidenciam os leitores



de seus livros Gold Standard: in The-
ory History e Globalizing Capital. Esta
é uma história do sistema monetá-
rio internacional, a partir do padrão
ouro. Conhecendo o tema como
poucos, acredita que o mundo não
precisa criar uma nova moeda para
dividir com o dólar o papel de mo-
eda de reserva, pois já existe o euro.
E, devido à importância da China
no cenário internacional, não será
surpresa se "nuns 25 anos" o dólar
e o euro ganhem a companhia do
renminbi chinês como moeda de
reserva.

Há pouco mais de 10 anos, a pe-
dido do FMI, Eichengreen fez um
diagnóstico sobre a eventual res-
ponsabilidade dos fundos de hedge
pela eclosão da crise asiática. Hoje,
entende que a fartura de liquidez e
o predomínio da ideologia da des-
regulamentação financeira foram as
causas centrais da deflagração dos
problemas. Por isso, maior regula-
mentação se faz necessária, num
ambiente em que apenas quatro
bancos dominam o setor nos Es-
tados Unidos. Afinal, "uma interfe-
rência muito pequena também é
arriscada, pois mercados deixados à
própria sorte nem sempre são con-
fiáveis", enfatizou.

Os acontecimentos recentes
são um" lembrete desse fato. Mas a
regulação, acredita ele, não precisa
vir de um órgão supranacional. Bas-
tará que os órgãos reguladores de
diferentes países passem a coope-
rar mais entre si. Tampouco é pre-

ciso punir os executivos deixando
de pagar-lhes bônus. É suficiente
passar a relacionar o pagamento à
geração de resultados em horizon-
tes maiores de tempo e não nos úl-
timos 12 meses, para evitar os riscos
associados aos saltos de desempe-
nho no curto prazo.

A Ásia começa, devagar, a ven-
cer a crise, observa. Mas, nos Esta-
dos Unidos e na Europa, essa recu-
peração só virá de forma consisten-
te em 2010. Confirmada a avaliação,
o ritmo econômico do segundo
semestre deste ano não será bom o
bastante para justificar o otimismo
dos mercados, inclusive o brasileiro,
teme ele.

A seguir, o texto da entrevista
concedida à Revista da Nova Bolsa.

"Preocupa-
me que a
carência de
regulamentação
possa permitir
a um restrito
número de
grandes
instituições
financeiras
exercerem
influência
política e
econômica"



"Se eu tivesse
que destacar

um fator-chave
para a crise,
certamente

seria a ideologia
da desregula-
mentação nos

Estados Unidos,
o que permitiu

aos bancos
participarem

de transações
não reguladas
e trabalharem
com excessiva
alavancagem"

Revista da Nova Bolsa - Como em 29,
um dos ingredientes apontados com cer-
teza como causadores da atual crise foi a
elevada liquidez, uma fartura de recursos
que inundaram o mercado e que foram
alocados de forma muitas vezes pouco res-
ponsável. Há 80 anos, a segunda principal
causa das dificuldades teve sua origem na
rigidez cambial, que impediu o dólar de
espelhar no mundo a nova força da eco-
nomia dos Estados Unidos. Hoje, parece
claro que a outra maior contribuição para
todo esse desajuste veio da desregulamen-
tação excessiva. No seu modo de entender
o que pesou mais ou ambos tiveram o mes-
mo peso: a extraordinária abundância ou
a regulamentação frouxa demais?
Barry Eichengreen - Não acredito que seja
possível compreender plenamente a crise
sem reconhecer nela a participação de uma
regulamentação pouco severa e precisa,
além de uma liquidez excessiva. Mas, se eu
tivesse que destacar um fator-chave para a
crise, certamente seria a ideologia da des-
regulamentação nos Estados Unidos, o que
permitiu aos bancos participarem de transa-
ções não reguladas e trabalharem com exces-
siva alavancagem. Foi isso que levou a crise
para dentro do sistema financeiro dos Esta-
dos Unidos e do mundo.
R.N.B. - Como avalia a crise financeira
global? Já começamos a sair dela? Acredita
que a economia mundial começará a se re-
cuperar em 2010?
B.E. - A Ásia já começa a se recuperar. Es-
pero que os Estados Unidos e o Japão sigam
o mesmo caminho já a partir do início de
2010, e a Europa, talvez, mais tarde nesse
ano. Tal como também a América Latina -
bem, os leitores devem saber mais sobre isso
do que eu!
R.N.B. - O que acha da associação que
alguns analistas fazem entre um mercado
mais regulado e o risco de um governo
mais intervencionista?
B.E. - Você quer saber se existe o risco de
que uma intervenção regulatória possa le-

var à demasiada interferência dos governos
no funcionamento dos mercados? Sim, esse
risco existe. Mas, ao contrário, uma interfe-
rência muito pequena também é arriscada,
pois mercados deixados à própria sorte nem
sempre são confiáveis. Os acontecimentos
recentes são um lembrete desse fato, se é que
isso é preciso.
R.N.B. - Mais regulamentação é, então,
plenamente compatível com a democracia
econômica e a liberdade de empreender?
B.E. - Absolutamente. Na verdade, preo-
cupa-me que a carência de regulamentação
possa permitir a um restrito número de
grandes instituições financeiras exercerem
influência política e econômica. Agora que
quatro grandes bancos dominam o cenário
bancário nos Estados Unidos, isso é algo a
ponderar.
R.N.B. - A regulamentação precisa ser
global para funcionar?
B.E. - No mínimo, deve haver uma ampla
e sistemática cooperação entre órgãos re-
guladores de diferentes países. Se isso não
acontecer, e rapidamente, veremos mais re-
nacionalização de instituições financeiras
globais e de mercados.
R.N.B. - Como vê a remuneração dos exe-
cutivos, principalmente em Wall Street? É
importante - e possível - estabelecer me-
canismos de controle sobre ela?
B.E. - O problema não é o tamanho da remu-
neração, mas sim a forma. O recebimento de
bônus deve depender da performance num
período de anos, não apenas dos últimos 12
meses. Garantir bônus exclusivamente para
o ano mais recente, incentiva executivos a
assumir mais riscos do que o possível - para
maximizar o retorno presente e deixar os
problemas do amanhã para outros.
R.N.B. - Faz sentido pensar que, ao lado
da excessiva desregulamentação, também
as auditorias mal conduzidas e as falhas na
gestão de riscos contribuíram para a crise
atual?
B.E. - Certamente, a aplicação mecânica de
dispositivos como o Value at Risk encora-



jou falsamente os comitês de investimento
a acreditar que poderiam assumir mais ris-
cos com segurança e alavancarem mais seus
recursos - quando a realidade era bem o
oposto. Aqui, eu penso que o problema foi
menor com os instrumentos utilizados do
que com as formas que foram aplicadas. Por
exemplo, fazer previsões de perdas em hipo-
tecas subprime usando os dados dos últimos
cinco anos, quando os preços das casas esta-
vam crescendo continuamente, foi um erro
elementar e é difícil acreditar que tenha sido
cometido por todos e que ninguém fez soar
o alarme.
R.N.B. - Pode-se falar em grau ideal de re-
gulamentação? Que país estaria mais pró-
ximo disso?
B.E. - O que eu aprendi com a crise é que
mesmo aqueles países que supostamente
tinham a melhor regulamentação estão ain-
da muito longe da fronteira eficiente. Todos
nós temos trabalho a fazer, em outras pala-
vras, começando com os Estados Unidos.
R.N.B. - Existem hoje, nos Estados Uni-
dos, as condições políticas para se ir nessa
direção?
B.E. - Neste momento, a crise gerou grande
senso de urgência no Congresso para a re-
forma da regulamentação financeira. Se os
representantes do interesse público irão su-
portar o dia em que os entrincheirados inte-
resses financeiros (grandes bancos) pressio-
narem para trás, bem, isso só o tempo dirá.
R.N.B. - O que acha que os resultados do
teste de estresse dos bancos no início de
maio significaram de fato? Testes desse
tipo são realmente úteis e confiáveis?
B.E. - Os testes de estresse nos dizem quan-
to os bancos precisam de capital para sobre-
viver até o final de 2010 ao abrigo do tipo de
"forte recessão seguida por cenário de lento
crescimento" que, agora, estamos quase cer-
tos de ver. Mas eles não nos dizem de quanto
capital os bancos precisam para ter nível de
conforto para recomeçar a fazer emprésti-
mos de forma vigorosa. Estas são informa-
ções que também gostaria de saber.

R.N.B. - Como vê o programa Geithner
para os bancos norte-americanos? Consi-
dera que os esforços de recapitalização do
sistema bancário estão no rumo adequado
ou há mais a ser feito para que a economia
reaja sem contar ainda com bancos fortes?
B.E. - Os planos do Tesouro dobram-se
para a realidade política. Devido à reação
política contra o TARP e os bônus da se-
guradora AIG, o Congresso não está mais
disposto a apropriar mais dinheiro para a
recapitalização bancária, seja ela necessária
ou não. Assim, o Tesouro teve de encontrar
uma maneira de contornar essa limitação,
que é uma infeliz realidade. Eu teria gos-
tado de ver o Tesouro tomar o controle de
bancos potencialmente insolventes, inje-
tar grandes quantidades de capitais neles,
reorganizá-los e privatizá-los novamente?
Absolutamente. Mas era o possível dadas as
restrições políticas.
R.N.B. - Acredita que a oferta de crédito
já se aproxima do nível mínimo deman-
dado pela economia norte-americana? O
momento mais difícil da crise está ficando
para trás?
B.E. - À medida que realizamos esta entre-
vista, a produção e o emprego nos Estados
Unidos continuam a cair, mas a um ritmo
desacelerado. Então, o fundo do poço ainda
não foi atingido. Meu melhor palpite é que
vamos bater o pé no fundo e que o cresci-
mento será retomado numa base sustentada
no início de 2010. Mas está implícita nessa
previsão a opinião de que os períodos de
grave perigo, como aqueles que se se segui-
ram ao Lehman Bros., ficaram definitiva-
mente para trás.
R.N.B. - Há condições para se ir além do
atual debate sobre sistema bancário e ofer-
ta de crédito e se pensar numa reforma fi-
nanceira mais abrangente?
B.E. - Como disse anteriormente, existe
uma demanda pública nesse sentido nos Es-
tados Unidos, e o Congresso, liderado pelo
representante Barney Frank e outros, já pu-
lou para a briga. Se os grandes bancos e ou-

"O que eu
aprendi com
a crise é que
mesmo aqueles
países que
supostamente
tinham a melhor
regulamentação
estão ainda
muito longe
da fronteira
eficiente. Todos
nós temos
trabalho a fazer,
começando
com os Estados
Unidos"



"E eu sou um
firme defensor
do movimento

para levar as
transações de

balcão com
derivativos

para
clearinghouses

ou outras
entidades

organizadas
como

defende a
administração

Obama"

tros interesses financeiros serão capazes de
liderar uma reforma signifteativa, vamos ter
de esperar para ver. Vai ser uma batalha.
R.N.B. - O senhor é a favor dessa reforma
financeira mais abrangente e como deveria
ser?
B.E. - Gostaria de ver um único regulador
macro-prudencial - o Fed - e uma agência
independente responsável pela proteção
dos consumidores, uma Financial Product
Safety Administration. Gostaria de ver ban-
cos com maiores exigências de capital, que
aumentassem (de forma contracíclica) as li-
berações de empréstimos. Deveria ser uma
prioridade trazer transações fora do balanço
de volta para os balanços das transações ban-

cárias. E eu sou um firme defensor do mo-
vimento para levar as transações de balcão
com derivativos para clearinghouses ou ou-
tras entidades organizadas - como defende a
administração Obama.
R.N.B. - Falando em reforma, quanto
tempo mais acredita que teremos de espe-
rar por uma nova moeda internacional?
B.E. -Já temos uma nova moeda internacio-
nal: o euro. Espero que o dólar e o euro pos-
sam partilhar esse papel daqui para frente. E,
talvez daqui a 25 anos, ambos vão se juntar
ao renminbi chinês.
R.N.B. - Como avalia a discussão encami-
nhada pelo presidente do Banco Central
da China sobre a substituição do dólar
como moeda de reserva? Os Direitos Es-
peciais de Saque (DES, a moeda do FMI),
poderiam ter esse papel?

B.E. - Minha interpretação das observações
do governo de Zhou é a de que ele queria
sinalizar que a China deve ser considerada
como um jogador sério no debate em curso

da reforma financeira global. Certamente,
ele não quis dizer que o DES deveria substi-
tuir o dólar em um futuro imediato.
R.N.B. - Como avalia a tentativa de for-
talecimento do papel do FMI e do Grupo
dos 20? O papel deles será crescente para
promover as mudanças necessárias na eco-
nomia global?

B.E. - O G20 e o FMI desempenharam pa-
pel construtivo na crise. O problema com
ambos, no entanto, é a legitimidade e a go-

vernabilidade. A governança do FMI precisa
ser atualizada para dar aos mercados emer-
gentes um maior tom de voz - quotas, votos
e cadeiras no Conselho Executivo precisam
ser reformados para refletir as realidades do
século XXI. Da mesma forma, o G20 é um
grupo ad hoc. Explique-me por que a Argen-
tina já é membro e, agora, a Colômbia?
R.N.B. - Como membro do Instituto Fer-
nand Braudel de Economia Mundial, tem
uma visão apurada da economia brasileira.
Fale sobre o Brasil, qual sua percepção do
País neste cenário de crise?
B.E. - Todo mundo fala, nestes dias, sobre

os BRICs - em outras palavras, considera-
se o Brasil como um dos quatro mercados
emergentes sistemicamente mais importan-
tes, ao lado da China, da índia e da Rússia.
Se estes quatro países podem desenvolver
uma agenda comum para a reforma financei-
ra internacional, isso poderia ter um grande
impacto. Mas não é claro que eles tenham
uma visão comum, não?
R.N.B. - Os mercados acionários, inclusi-
ve o brasileiro, mostraram expressiva re-
cuperação nas últimas semanas e últimos
meses. Como vê essa demonstração de
confiança no Brasil por parte dos investi-
dores internacionais que voltaram a apli-
car muito no País?
B.E. - Bem, os mercados estão esperando
que o pior da crise já tenha passado. Eu me
preocupo que eles não estejam indo adian-
te demais. Se tivermos de esperar até 2010
para a recuperação de Estados Unidos, Eu-
ropa e Japão, o segundo semestre de 2009 e
o segundo trimestre de 2009 não serão tão
bonitos. As pessoas vão olhar para trás, para
o comportamento recente dos mercados,

como apenas mais um bear market.
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