
RECUPERAR 
O CRÉDITO 

o começo do ano, o economista Mario Blejer, vice-presidente do Banco Hipotecário da Argentina, esteve 
como nunca nas manchetes dos jornais. Foi cogitado como possível substituto de Martin Redrado na 
presidência do Banco Central do país, antes do anúncio do nome de Mercedes Marco dei Pont para o 

cargo, no começo de fevereiro. "Não cabe a mim comentar essa escolha", disse à AméricaEconomia, aceitando, 
entretanto, conversar sobre o panorama latino-americano para 2010. 

FELIPE ALDUNATE, DE SANTIAGO 

AméricaEconomia • O debate sobre 
o futuro das regulações no sistema 
financeiro continua aquecido. Como 
o senhor avalia essas discussões? 
Mario Blejer • A responsabilidade desse 
debate, inicialmente, ficou concentrada 
no G20, administrada a partir de uma 
visão global. Mas a lentidão em avançar 
gerou uma reação popular bastante ne
gativa, o que levou os países a progredir 
de forma individual. 

AE • Isso faz sentido? 
Blejer • Grande parte da re

forma financeira tem de 
ser feita em nível local. O 

prestamista, em ú l t ima 
instância, é financiado 
por impostos locais. É 

preciso haver uma adap
tação importante às ne

AE • A polêmica internacional ainda 
é grande... 
Blejer • Há dois fenômenos interessan
tes. Um deles é que, nesse debate, nin
guém se mostra conservador frente à 
posição do presidente Obama: se ele diz 
algo, todos buscam uma posição mais 
extrema. Outro é que todos os políticos 
e especialistas acham que deve existir 
uma mistura de trabalho de regulação 
local com consultas em nível interna
cional, e são os banqueiros que falam 
de multilateralidade. Acho que fazem 
isso porque sabem que é um mecanismo 
que não chegará a lugar nenhum. É uma 
forma de evitar, de dilatar a reforma. Os 
banqueiros querem uma solução inter
nacional conciliada, e os reguladores 
buscam trabalhar em nível nacional. 

AE • Quais são os grandes temas fi
nanceiros para a A m é r i c a Latina 
neste ano? 
Blejer • O principal é o aprofundamento 
da banca. O volume de crédito ainda é 
muito baixo. O México não conseguiu 
recuperá-lo desde a crise da tequila; 
o mesmo acontece com a Argentina. 
Assim, a recuperação do crédito e o apro
fundamento do sistema financeiro são 
fundamentais. Para isso, é preciso au
mentar a poupança de longo prazo, pois 

hoje os latino-americanos t êm prazos 
relativamente curtos. No Brasil, há mais 
volume de crédito e se fala em um siste
ma financeiro mais desenvolvido, mas 
t a m b é m é preciso lembrar que o BNDES 
tem uma participação muito importan
te nessa oferta de financiamento. 

AE • Na opinião do senhor, qual será 
o futuro do dólar? 
Blejer • Tudo está confuso, pois há mui
tas forças envolvidas. Acho que, no mé
dio prazo, não há nenhuma alternativa 
à desvalorização. Um dos motivos mais 
importantes é que o equilíbrio final des
sa crise será um em que o consumidor 
norte-americano consumirá menos, os 
consumidores na China e em outros 
países com superávit consumirão mais, 
com uma economia norte-americana 
que incrementa suas exportações para 
financiar o déficit estrutural externo. 

AE • E quanto à expectativa de au
mento da inflação? 
Blejer-Estou convencido de que a expan
são monetária, o déficit fiscal e a dívida 
dos EUA culminarão em um processo 
inflacionário. Entretanto, não acredito 
em uma inflação de dois dígitos, mas 
em uma em que as taxas de longo prazo 
subam e o dólar se desvalorize. 

cessidades de 
cada país. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 385, p .61, mar. 2010.




