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O ARGENTINO QUE MONITORA OS SINAIS VITAIS DAS ECONOMIAS LATINO-

AMERICANAS NA S &P ELOGIA A ESTABILIDADE BRASILEIRA E REJEITA A IDÉIA DE

QUE A CRISE FARÁ AS AGÊNCIAS DE RISCO RADICALIZAREM NA CAUTELA

Não temos de ser
conservadores

{Eugênio Esber}

A 5 vésperas do dramático duelo
com o Uruguai por uma vaga na

Copa da África, não havia muitos
argentinos capazes de conceder uma
entrevista serena e otimista. Mas
Sebastián Briozzo estava absolutamente
tranqüilo: o assunto de AMANHÃ não
era futebol, e o objeto de análise
tampouco era a Argentina, e sim o Brasil
- país ungido pela Standard&Poor's e
outras agências de classificação de risco
com o ambicionado "grau de
investimento". Como diretor de rating
soberano da S&P, cabe a Briozzo,
economista com passagem pelo Banco
Mundial em Washington, avaliar os
fundamentos econômicos do Brasil e de
outros países da região. E, na opinião
dele, o país tem uma agenda virtuosa
pela frente, se mantiver o pragmatismo
que assegurou a continuidade da política
econômica mesmo com a troca de
partidos no poder. "O desafio vai ser:
como crescer a taxas mais altas sem
apresentar desquilíbrios na economia",
afirmou Briozzo a AMANHÃ, ao longo
de uma conversa que abrangeu temas
como dólar e Mercosul e está
reproduzida, na íntegra, no Portal
AMANHÃ (www.amanha.com.br)

O Brasil, que se acostumou a enfren-
tar problemas associados à escassez, vive
agora uma experiência inversa, ao obter o
grau de investimento antes que as demais
nações, preparar-se para explorar as re-
servas do petróleo na camada de pré-sal e
atrair megaeventos como a Copa de 2014
e a olimpíada de 2016. Que riscos o país
passa a correr numa fase de fartura?

Você está falando dos riscos de quan-
do as coisas vão bem. É uma boa questão.
Antes de entrar na resposta, vamos olhar
um pouquinho para trás. Um dos pontos
fortes do Brasil nos últimos anos é que o
país conseguiu taxas de crescimento mais
altas ao mesmo tempo em que as princi-
pais vulnerabilidades da economia brasi-
leira iam caindo - seja no âmbito fiscal,
seja no âmbito externo. O grande desafio,
daqui para frente, vai ser este mesmo que
você mencionou: como crescer a taxas
mais altas sem apresentar desquilíbrios na
economia. E isso é importante porque o
Brasil ainda mostra algumas vulnerabili-
dades. Uma delas é o fato de apresentar
um nível de dívida pública que ainda é alto
e um déficit nominal que não é elevado,
hoje, se comparado com o de outros paí-
ses que sofreram o impacto da crise inter-
nacional, mas que tem sido mais alto que

o de países que também têm grau de in-
vestimento. Em um nova fase, marcada
pelo crescimento, é preciso conter as pres-
sões que possam levar a desequilíbrios
macroeconômicos.

Calcula-se que as reservas de pré-
sal tenham um potencial de geração de
riquezas que supera, em muito, o tama-
nho da economia brasileira. O ingresso
desses recursos na economia pode ser um
fator de desequilíbrio?

Há algumas fórmulas que têm funcio-
nado bem em outros países. Você pode
olhar, por exemplo, para o Chile, que não
tem petróleo, mas tem cobre, e desenvol-
veu algumas políticas que funcionaram
muito bem. Quando o preço do cobre sobe
e gera uma receita extraordinária para o
país, eles aplicam esses recursos extras no
exterior, através de um fundo soberano. É
uma espécie de poupança para ser usada
nos tempos ruins, dentro de uma política
contracíclica. E, ao aplicar esses recursos
no exterior, o país evita que haja muita pres-
são sobre a taxa de câmbio, e que a moeda
nacional se valorize muito diante do dólar.

Ê o modelo seguido pela Noruega na
exploração dos recursos do petróleo, não?



É uma forma de controlar os efeitos da
abundância...

Sim. A idéia de se criar um fundo
soberano é exatamente esta: tirar a pres-
são que existe em tempos de bonança,
ao evitar que todos esses recursos entrem
de forma descontrolada na economia. E
utilizar essa poupança nos tempos ruins,
que é quando a economia mais precisa
desses recursos, como aconteceu agora
no Chile e também em outros países. Eu
acho que esse mecanismo é uma boa
idéia, mas funciona bem quando tem re-
gras claras, quando há um nível elevado
de sofisticação nos implementadores da
política pública. Eu acho que o Brasil está
perto de ter isso. Ê uma possibilidade bem

clara para o país daqui para frente. Vai
ajudar a controlar esse excesso de recur-
sos, se for necessário.

É um desafio situado apenas no lon-
go prazo?

Nós esperamos que este cenário de
abundância sobre o qual estamos falan-
do seja parte do futuro do Brasil, mas no
momento é difícil ter certeza sobre quan-
do esses recursos do pré-sal vão estar dis-
poníveis, nem sobre qual vai ser o custo
de exploração, etcétera. Mas é claro que,
enquanto não temos essas definições, a
gente pode analisar esta questão de um
modo mais conceituai. Em primeiro lu-
gar, é preciso considerar que a maior par-

te desses recursos vai pertencer ao setor
público. E o setor público tem uma capa-
cidade de administrar recursos que sem-
pre é limitada. Há uma quantidade de re-
cursos que você pode administrar bem.
Acima disso, você pode ter problemas.
Como o país estaria atraindo capitais ex-
ternos pela exploração e pela exporta-
ção deste petróleo, você terá mais dóla-
res na economia do que tinha no passa-
do. Isso pode gerar facilmente uma valo-
rização forte da moeda nacional, o que
levaria alguns setores não tão competiti-
vos da economia a ter problemas para
exportar. Isso aconteceu também em ou-
tros países. Por isso, manter esses ativos
aplicados em dólar tira um pouco da pres-
são para a valorização do real.

A idéia de que o governo tenha, em
aplicação no exterior, uma soma fabulo-
sa de recursos, da qual possa efetuar sa-
ques sempre que a economia precisar de
uma injeção de recursos, autoriza o con-
tribuinte a esperar que a carga tributária
brasileira seja enfim reduzida?

É difícil projetar conseqüências de
um evento que não está no horizonte vi-
sível, de médio prazo. Mas o cenário des-
crito na pergunta, uma vez confirmado,
torna a redução da carga tributária no
Brasil mais possível do que é hoje. Clara-
mente, estamos falando de um setor pú-
blico que seria um credor. Um setor pú-
blico que não teria dívida, em termos lí-
quidos, porque seus ativos superariam os
passivos. Ê uma situação bem mais favo-
rável. Hoje, com a estrutura de dívida e
de despesa que o Brasil tem, especialmen-
te no campo da Previdência, não há mui-
to espaço para reduzir tributos - ou para
aumentar investimentos em setores como
infraestrutura, por exemplo.

Embora consistente de um ponto de
vista econômico, a prática de aplicar re-
cursos do pré-sal em ativos no exterior e
traze-los para dentro da economia aos



poucos não parece politicamente impo-
pular em um país com tantos problemas
sociais, como o Brasil?

Nós temos de ter muito cuidado
quando analisamos a possibilidade de apli-
car no Brasil a experiência de países que
têm estrutura política e cultural bem dife-
rente. A gente pode pensar em uma medi-
da conceitualmente apropriada, mas a
implementação vai depender dos fatores
que são específicos de cada país. O Chile,
por exemplo, não é facilmente compará-
vel a outras nações porque, na área fiscal e
política, é um país ultraconcentrado na ca-
pital. É totalmente centralizado. Não é um
país federal. Todas as decisões de política
fiscal são tomadas no Ministério da Fa-
zenda, sem necessidade de conversar
muito com as regiões e com sua represen-
tação política no Congresso. Então não é
um modelo aplicável politicamente no
Brasil. Mas a idéia de aplicar os recursos
no exterior tem funcionado em outros paí-
ses, não só no Chile... Acho que, no Brasil,
teremos uma boa discussão sobre quanto

devemos gastar hoje e quanto devemos
poupar para os momentos em que for real-
mente necessário contar com esses recur-
sos oriundos de uma riqueza que não é
renovável.

O Brasil se tornou grau de investi-
mento, junto com o Peru, Chile e México,
na região. Quais os requisitos mais im-
portantes para que o país não perca esse
status e volte a ser grau especulativo?

O fundamental é pragmatismo na
área política e na implementação de polí-
ticas econômicas corretas, como a inde-
pendência operacional do Banco Central,
a manutenção do regime de metas de in-
flação e câmbio flutuante. Para os investi-
dores, é muito importante conhecer a di-
reção das políticas mais básicas. Conta
muito ter uma política fiscal responsável e
consistente a médio e longo prazos, ainda
que nem sempre haja superávit fiscal pri-
mário. O fato de o Brasil não apresentar
mudanças nessas questões, apesar de ter
havido troca de partido no poder, dá mui-

ta previsibilidade ao investidor e a quem
olha para o país com uma visão de médio e
longo prazos. Parece uma coisa muito sim-
ples e básica, de certo modo, mas quando
a gente olha para a história econômica da
América Latina não é.

A crise de 2008 gerou fortes críticas
às agências de rating. Até onde vai a ca-
pacidade de uma agência de risco de pre-
ver castástrofes?

É uma pergunta muito ampla porque
na verdade a gente olha distintos instru-
mentos. O que aconteceu é que os pres-
supostos que as agências usaram na área
de produtos financeiros estruturados não
corresponderam ao que aconteceu. Não
foram tão conservadores como deveriam
ter sido. Na verdade, isso sempre pode
acontecer. Cada crise traz uma situação
nova... Mas, embora não seja perfeita -
nunca foi p e r f e i t a , a informação que as
agências passam para o mercado conti-
nua sendo relevante para a formação de
expectativas, e isso pode ser constatado
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pela influência que os ratings têm sobre
os preços dos papéis no mercado.

f

Depois da grande crise de 2008, o que
mudou no modo de operação ou nas
metodologias das agências de risco?

Nossos critérios e metodologias de tra-
balho são dinâmicos, porque o risco é mes-
mo um conceito dinâmico, que vai mudan-
do. Na minha área, a de rating soberano, a
metodologia não tem mudado muito - mas
há outros setores de análises que têm mu-
dado, sim. E não é só a metodologia que
pode mudar, mas a forma pela qual nós nos
relacionamos com o mundo. Como você
disse, há percepções de que as agências não
responderam como se esperava. Mesmo
que não estejamos de acordo, se a percep-
ção existe, é bom que expliquemos que pen-
samos diferente. Acho positivo um movi-
mento de maior transparência, para que as

pessoas entendam melhor como é o nosso
trabalho, a forma como atuamos... E de fato
tem havido um esforço adicional para ex-
plicar nossa metodologia. Nossa reputação
ainda é muito boa.

No caso da avaliação de risco de pro-
dutos financeiros, o rigor das agências au-
mentou ou não?

Não sei se o rigor aumentou. Acon-
tece que fica muito difícil encontrar o
equilíbrio justo. Claro, trabalhamos com
premissas que não foram tão conserva-
doras quanto deveriam ter sido. Mas é
fácil dizer isso depois de ter visto o que
foi a crise - uma crise, aliás, mais profun-
da do que qualquer pessoa esperava, do
que a maioria dos analistas esperava...
Mas, se você voltar para trás no tempo,
verá que, antes da crise, éramos critica-
dos por ser conservadores demais...

Se antes da crise vocês eram vistos como
muito conservadores, agora mesmo é que
tratarão de ser...

É importante deixar bem claro que não
temos de ser conservadores ou deixar de
ser. Temos de ter a idéia justa. Porque a idéia
não é fazer uma avaliação conservadora e
sim uma avaliação bem ajustada. Então, ser
conservadores demais também é um pro-
blema. Nossa idéia é que metodologia não
é perfeita, tem de ser dinâmica. Vamos
aprendendo com as situações e incorpo-
rando eventos novos. Mas, no fim, vai ser
sempre uma opinião. Não é científico. Ê
muito séria, tem uma metodologia por trás,
mas é uma opinião, mesmo.

Leia no portal AMANHÃ
(www.amanha.com.br) a íntegra da entre-
vista, com questões sobre a situação do dó-
lar no novo cenário global
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