
O processo de financeirização dos EUA se desenvolveu até que explodiu. Agora,
a "Lei de Reforma de Wall Street" vai consertar tudo, e o país seguirá na liderança.
E o Brasil, junto, como um exemplo. Isso é um sonho. Ou será um pesadelo?

NO ULTIMO ENCONTRO DO G-20 - o
grupo dos países mais ricos e alguns
emergentes, como o Brasil -, o presiden-
te americano Barack Obama referiu-se
à "Lei de Reforma de Wall Street e de
Proteção ao Consumidor", gue fez uma
revisão da legislação financeira de seu
país com o objetivo de prevenir desastre
semelhante ao ocorrido em 2008. E dis-
se que os americanos estavam prontos
a "liderar pelo exemplo". Pode-se tra-
duzir essa afirmação da seguinte forma:
os EUA acham que podem continuar na
vanguarda de um processo de financei-
rização, que iniciaram há cerca de três
décadas, com uma lei nova, com tudo
mais se mantendo como dantes.

De fato, o texto da nova lei, acordado
entre Obama e líderes do Congresso
(ver "Nas mãos dos gatos", à pág. 16),
representa um enorme esforço de
resposta à crise. Ainda assim, há pelo
menos dois problemas.

O primeiro é que a crise foi aborta-
da; as principais instituições financeiras
foram salvas pelos Estados capitalistas
centrais com gigantescas infusões de
dinheiro. Mas esses Estados continuam
no comando do processo, exatamente
porque, no essencial, o sistema não
tem alternativa. E mais: não quer a
mudança.

O que fazer, por exemplo, com o Gol-
dman Sachs, a quintessência da sagaci-
dade financeira de Wall Street, o maior
dos bancos americanos de investimento
que, na crise, teve de se metamorfo-
sear, de um dia para outro, em banco
comercial, para ficar sob a proteção do
Federal Reserve (Fed, o banco central
dos EUA) e do Tesouro americano?

No final de abril, Lloyd Blankfein,
presidente do Goldman, depôs no Sena-
do americano, por cerca de dez horas,
numa das várias audiências de prepa-
ração da nova lei das finanças. Na oca-

sião, o senador Cari Levin mostrou, por
A mais B, que, desde 2007, o ano em
gue a crise se instalou, o Goldman, sob
a batuta de Blankfein, ficou apostando
short, como se diz na gíria do mercado:
ganhando dinheiro em operações de
curto prazo com títulos de longo prazo
que ele próprio vendia aos seus clientes.

Quando aposta short, um operador
de mercado vende um título financeiro
hoje para comprá-lo pouco depois mais
barato, porque sabe que a tendência
é de que seu preço caia. Mas, se o
operador sabe que a tendência do preço
do papel, a longo prazo, é cair, por que,
então, vende esse tipo de papel de
longo prazo a um cliente?

Com uma extensa documentação
do próprio Goldman, exibida implaca-
velmente para Blankfein durante quase
uma hora, Levin mostrou que o banco
não agiu assim apenas uma vez, mas
realizou sistematicamente esse tipo de



negócio durante o período. E isso o aju-
dou a se sair menos mal na crise. Isso
pode até ser legal, disse Levin - mas é
justo, moral, ético?

Na reforma de Obama, o Goldman e
os outros grandes bancos americanos
foram poupados. Paul Volcker, o grande
assessor do presidente na fase final
de preparação da lei, queria proibir os
bancos, tanto os comerciais como os
de investimento, de realizar operações
como as do Goldman. Também os
proibia, por exemplo, de operarem com
derivativos - contratos com cláusulas
de sucesso acopladas a outros even-
tos, como variações de taxas de juros,
moedas, preços de commodities, índices
de ações.

RESULTADO ESPERADO
Todas essas proibições foram trans-
formadas em limitações e aprovadas
de maneira aguada. A revista semanal
britânica The Economist diz que a limi-
tação aos derivativos não deve afetar
mais do que 10% do valor suposto des-
ses negócios atualmente nas carteiras
dos bancos, estimado em 218 trilhões
de dólares, várias vezes o PIB dos EUA.

O resultado da reforma era previsí-
vel. A elite política e financeira america-
na, no essencial, acredita que o grande
trunfo do país é essa sua "indústria" e
a enorme liberdade que ela teve nesses
últimos trinta anos para criar novos
"produtos". Indústria deixou de ser para
essa elite a geração de riqueza com
trabalho humano, matérias-primas e
máquinas sofisticadas. A engrenagem
que promove a especulação com papéis
financeiros também é indústria.

Os americanos passaram os anos
1930 tentando costurar seu sistema fi-
nanceiro, detonado pelo crash de 1929.
Começaram com a "Lei dos Bancos",
de 1933, que introduziu a garantia dos
depósitos federais até certo limite e se-
parou os bancos comerciais dos bancos
de investimento. A partir do final dos
anos 1970 iniciaram a desregulamen-
tação. Ela culminou, em 1999, na "Lei
de Modernização dos Serviços Finan-
ceiros", que revogou a norma de 1933
e permitiu que os bancos comerciais,
os de investimento e as seguradoras se
fundissem.

A reforma atual poderia ter vindo já
em 2001, quando quebraram gigan-
tescas e notáveis firmas americanas,
como a Enron e a Worldcom. Em 2002,

no entanto, o Congresso americano
aprovou apenas a "Lei de Reforma da
Contabilidade das Companhias Públicas
e de Proteção ao Investidor" e deixou
o setor financeiro de lado, para que
continuasse o seu desenvolvimento até
explodir.

A "indústria" dos financistas é hoje
um polvo com tentáculos internacio-
nais. Nos EUA estão os centros de
decisão. Estão também os mais ricos:
por exemplo, os 400 bilionários que
constam do famoso ranking da revista
Forbes que, juntos, como mostra nosso
artigo já citado, têm aproximadamente
o mesmo património do conjunto dos
150 milhões de americanos mais pobres.

Mas os ricos são uma comunidade
internacional. Estima-se em cerca de
10 milhões o número de milionários
globais, isto é, aqueles que possuem -
poupança financeira superior a 1 milhão
de dólares. Para esses, de um modo
geral, a ciranda financeira não deve pa-
rar. E, nesse mundo, como diz Armínio
Fraga, ex-presidente do Banco Central
(BC) brasileiro, um dos donos da Gávea
Investimentos e presidente do Conselho
de Administração da BM&F Bovespa, o
Brasil é um exemplo.

Em entrevista publicada pelo diário
Valor Económico em meados de julho,
Fraga aponta uma solução para muitos

países, como os da Europa, no mo-
mento ameaçada pela perspectiva de
retorno da crise. Ele acha que se deve
"criar uma âncora de confiança de
longo prazo". Um exemplo, diz ele, é "a
Lei de Responsabilidade Fiscal [LRF],
gestada em 1998 [nas negociações do
presidente Fernando Henrique Car-
doso com o então diretor-gerente do
Fundo Monetário Internacional, Stanley
Fischer], encaminhada e posta em
prática em 1999 [por ele, Fraga, então
nomeado presidente do BC] e aprovada
[pelo Congresso Nacional] em 2000".
Há, no entanto, outra forma de ver a
questão,, com a qual Fraga certamente
não concordaria: a LRF foi uma espécie
de radicalização periférica no processo
de financeirização da economia global.

SUCESSO NOS EUA
No final dos anos 1970, os americanos,
com Paul Volcker então no comando,
subiram as taxas de juros de curto
prazo. Fez isso por alguns meses, para
elevar também os juros de longo prazo,
que normalmente são mais altos do
que os de curto prazo. E, assim, conter
o crédito, o consumo e a galopan-
te inflação. 0 ajuste americano que
disparou o processo de financeirização
foi bem-sucedido e logo os juros de
curto prazo nos EUA voltaram a ser
mais baixos gue os de longo prazo. Hoje
eles são mínimos, menos de 0,5% ao
ano. E os juros de longo prazo, embora
também relativamente baixos, estão em
torno de 3% para os títulos do Tesouro
americano de 10 anos.

No Brasil, a financeirização foi mais
feroz e menos bem-sucedida. O comba-
te à inflação foi e continua sendo garan-
tido por uma política de juros de curto
prazo altos, sempre mais altos que os de
longo prazo, numa espécie de anomalia
da qual a nossa experiência é uma das
poucas no mundo. Essa política começa
com o Plano Real, em meados de 1994.
Provoca um monumental endivida-
mento, que leva à quebra do País, em
decorrência dos enormes juros pagos
para atrair dólares e fortalecer artificial-
mente o real. E é corrigida justamente
pelo acerto com o FMI, que levou depois
Fraga ao comando do BC e estabele-
ceu as bases da LRF, mediante a qual
a regra básica da boa política gover-
namental é ter um superavit primário
suficiente para garantir os rendimentos
dos financistas. Para pagar a dívida, •



Fraga trocou a política de câmbio fixo
e real forte pela de câmbio flutuante,
que desvalorizou o real e favoreceu as
exportações. Foi também peça essencial
nos ajustes de 2002 que precederam as
eleições que levaram o PT e Luiz Inácio
Lula da Silva à Presidência da República.
Na ocasião, os mercados se agitaram
com a perspectiva de vitória de Lula. O
petista assinou então a Carta ao Povo
Brasileiro, na qual se comprometeu
com a manutenção dos compromissos
económicos da administração que se
encerrava. No governo, cumpriu o pro-
metido e ainda promoveu uma abertura
mais ampla da economia do País aos
capitais internacionais. Sem, no entanto,
conseguir livrar-se da maldição de ter
de manter os juros de curto prazo mais
altos do que os de longo prazo.

CONTRADIÇÃO
Por que vigora no Brasil essa situação
anómala? E por quê, para ser feliz, não
basta promover os interesses do capital
financeiro, como é prova a própria crise
no centro do império?

O segundo grande problema desse
mundo da "indústria" e dos "produ-
tos" financeiros, do qual somos uma
anomalia periférica, é o fato de ele
não ter crescido sozinho, num espaço
vazio, sem contradições. A reforma do
sistema americano no final dos anos
1970 ocorreu simultaneamente a outra
reforma, a do sistema socialista chinês.
Esta se deu no mesmo período e dentro
do mesmo mercado global. Mas com
uma diferença essencial: sem liberdade
de movimentação de capitais.

A partir de 1978, a China fez dois
movimentos estratégicos relacionados:

1. Uma ampla reforma interna -
as comunas rurais (que produziam
em terras públicas e distribuíam os
resultados segundo critérios sociais
considerados mais avançados) foram
substituídas por comunidades rurais
nas quais a terra continuou públi-
ca, mas nas quais os camponeses
passaram a ter mais iniciativa, já que
puderam arrendar as terras e decidir
por eles próprios sobre a aplicação do
excedente;

Fraga: segundo ele, a solução para muitos países é "criar uma âncora de confiança"

2. E uma ampla abertura externa -
para atrair capitais e tecnologia.

Ao contrário do Brasil, a China abriu
apenas parcialmente seu mercado cam-
bial e suas fronteiras financeiras, num
movimento extremamente cuidadoso,
que começou em 1978 e consolidou a
primeira de suas duas etapas apenas
em 1996, quando sua moeda nacional,
o yuan, se tornou conversível na conta
que registra as despesas anuais do país
com o exterior, a das transações cor-
rentes. Nessa conta há, basicamente,
duas rubricas: a da balança comercial
(exportações e importações de mer-
cadorias); e a que engloba entradas e
saídas relativas a serviços, juros, lucros,
aluguéis de equipamentos, despesas de
turismo entre outros.

Na conta de capitais são contabi-
lizados compromissos de prazo mais
longo, investimentos diretos (feitos por
estrangeiros no país ou por investido-
res do país no exterior), aplicações em
bolsa, empréstimos e amortizações de
dívidas.

TRANSFORMAÇÃO
A conta de capitais determina em
grande parte a de transações corren-
tes: se entram num país investimentos
externos e empréstimos, os lucros e
juros correspondentes têm de ser pa-
gos anualmente. E a conta de capitais é,
ainda hoje, rigidamente controlada pelo
governo chinês.

Os chineses se consideram marxis
tas. Para entender os fundamentos das
transformações que fizeram é preciso
usar seus próprios conceitos. Na sua
abertura para atrair capitais, eles que-
riam "capital produtivo". Para eles, não
se deve confundir dinheiro com capital.
Capital é um conceito mais sofistica-
do. 0 capital sofre transformações. O
"capital-dinheiro" assalaria trabalhado-
res, compra máquinas, matérias-primas.
E, pela exploração da força de trabalho
humana, torna-se "capital produti-
vo". As mercadorias são levadas ao
mercado, vendidas e cria-se novamente
"capital-dinheiro", que assalaria tra-
balhadores etc. Ou seja, o processo de
produção é um ciclo com várias etapas.
E os chineses se empenharam em atrair
capitais para realizar a etapa de produ-
ção de mercadorias dentro do país.

E mais: para que a riqueza a ser
criada com esse processo, baseado na
exploração do trabalho dos próprios



chineses, ficasse, em grande parte, com
o próprio Estado chinês. Para isso, não
promoveram a venda de suas estatais,
mas sim o seu aprimoramento. Reagru-
param suas cerca de 300 mil empresas
estatais, contando as federais, estadu-
ais e municipais, em 150 mil. Forçaram
as empresas atraídas para o país a
participarem de acordos de partilha do
controle, com transferência de tecno-
logia. E tiveram resultados espetacula-
res. Promoveram a maior e mais bem
organizada migração humana de que se
tem notícia na história da humanidade:
levaram cerca de 300 milhões de tra-
balhadores do campo para as cidades,
com investimentos gigantescos em
infraestrutura - vias e trens expressos,
metros, enormes conjuntos habitacio-
nais com redes de abastecimento de
água e de coleta de esgoto.

Os financistas que torcem para que
os remendos no sistema financeiro
liderado pelos EUA reconduzam o
mundo ao que ele foi antes da crise
e que apontam, sistematicamente, o
Brasil como o país sábio que soube

transformar a crise numa "marolinha",
atualmente atacam o governo Obama
pela sua fraqueza e incapacidade para
organizar um ataque frontal contra a
política financeira chinesa.

MARGEM LIMITADA
Um exemplo desse tipo de ação agres-
siva: em uma edição especial sobre
a China dirigida aos altos executivos
brasileiros, publicada em junho, a
revista Exame reproduz depoimento de
Fred Bergsten ao Congresso americano
do final de março. Bergsten, famoso
economista conservador, autor de 40
livros, propõe que o governo americano
declare oficialmente que os chineses
manipulam "escancaradamente" sua
política cambial, com nítidos prejuízos
para a maioria das nações. E que levem
suas pressões contra essa política, se
necessário, ao ponto de o Congresso
americano estabelecer uma taxação
generalizada sobre as importações
chinesas.

Qual o argumento de Bergsten? Ele
diz que "a política cambial chinesa viola

todas as normas internacionais". Basi-
camente porque, para manter a moeda
chinesa desvalorizada, diz ele, a China
compra todos os dias, no mercado de
câmbio, algo como 1 bilhão de dólares.
Voltemos ao caso do Brasil, para escla-
recer o argumento. O Brasil mantém
uma política absurda, anómala, de taxas
de juros de curto prazo altíssimas, para
atrair capitais e fechar o seu balanço
de pagamentos. Mas isso é bom. Já os
chineses, que, hoje, como inúmeros
outros países, compram dólares para
manter reservas altas da moeda global
e se prevenirem da crise, estão violando
"todas as normas internacionais" e
devem ser punidos.

A saída para um futuro melhor não
é, como pretendem os conservado-
res, simples. Como diz Armínio Fraga,
na entrevista citada: "O mundo está
numa viagem sem estepe. A margem
de manobra é limitada e, em alguns
casos, inexistente". O caminho conser-
vador para enfrentar a crise em curso
não é apenas um sonho. Pode ser um
pesadelo. •

Hu Jiantao, presidente da China, no encontro do G-20: lá, a conta de capitais é controlada e há empenho para que se produza dentro do país

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil , São Paulo, n. 37, p. 4-7, ago. 2010.




