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A reunião do G-20 pode não
chegar a um consenso, mas en-
contros como esse acabam ini-
bindo excessos das maiores
economias, que poderiam gerar
mais problemas no mundo. A
avaliação é do ex-diretor do
Banco Central e sócio da Mauá
Sekular, Luiz Fernando Figuei-
redo, que concedeu entrevista
ao BRASIL ECONÔMICO:

Como está o panorama para
o acordo sobre o câmbio hoje?
Até 2008, o mundo crescia
bastante. Com a crise ficou
claro que parte do crescimento
nos desenvolvidos era alavan-
cagem, não sustentável. Uma
série de questões estruturais
apareceram, como o excesso
de endividamento no setor
privado. Grande parte foi ab-
sorvida pelo setor público dos
Estados Unidos e na Zona do
Euro. Num ambiente de mais
normalidade, iniciado no se-
gundo semestre de 2009, en-
frenta-se a realidade onde os
aspectos estruturais pesam
mais. Agora o consumidor tem
que poupar e os países euro-
peus também têm de reduzir a
sua dívida e, com isso, há me-
nos demanda de produtos. É
como se o mundo tivesse dez
de demanda em um primeiro
momento e passasse a ter sete
em um segundo momento. Mas
todo mundo quer manter a
mesma fatia que tinha antes.

O que é impossível...
No final das contas, todo mun-
do quer a mesma coisa: acessar
a demanda alheia. O que está
ocorrendo com as moedas é
uma consequência da tentativa
de todos os países de buscar
esse consumo que, principal-
mente nos Estados Unidos, está
muito fraco. Os países com
câmbio mais fixo podem deli-
beradamente desvalorizar suas
moedas, como a China. E outros
que seguem um regime de mer-
cado usam outros instrumentos
para ter o mesmo efeito. A
guerra cambial no final é o se-
guinte: está todo mundo procu-
rando onde tem demanda. Os
que não a têm estão desvalori-
zando e os que têm estão valori-
zando. A grande dificuldade de
um pacto cambial vindo dessa
discussão é porque, quanto todo
mundo quer a mesma coisa,
ninguém consegue fazer.

Nesse contexto, não seria
interessante a proposta
de uma cesta de moedas?
Dificilmente haverá acordo so-
bre isso. Mas em algumas coi-
sas é possível avançar. A pri-
meira delas é não deixar que o
pior aconteça, ou seja, desem-
bocar em uma guerra comer-
cial. Daí, sim, todos perdem
muito. Nisso já está se cami-
nhado. Definir o preço do
câmbio não é uma coisa razoá-
vel. Já a proposta do secretário
do Tesouro dos EUA, Timothy
Geithner, de não haver distor-
ções em termos de balança co-
mercial e conta corrente dos
países, me parece de bom sen-
so. O problema é colocar isso
na prática, pois é complicado
definir o nível. Mas isso traz a
noção de que é preciso tentar,
conjuntamente, reduzir as
grandes distorções. As moedas
são consequência das atitudes,
e não a causa.

E a discussão sobre a perda
da hegemonia do dólar
nas transações comerciais?
Isso não é uma coisa que se es-
colhe, pois o mundo transa-
ciona em dólar porque é a
moeda mais representativa.
Mas hoje gradualmente o dólar
vai perdendo sua hegemonia
de uma maneira que não a da
substituição pelo euro ou o ie-
ne. Ocorre um pouco isso, mas
também o uso de moedas que,
no passado, eram consideradas
exóticas. Esse é um processo
natural e que vem da necessi-
dade de investidores, exporta-
dores e que as relações econô-
micas, de negócios e comer-
ciais gerem. Pelo lado oficial,
criar mecanismos para usar
cada vez mais outras moedas é
natural. O dólar como hege-
monia é consequência.

É como taxa de juros,
não se baixa por decreto...
Exato. Pode-se gerar algum in-
centivo. No próprio FMI, a moe-
da não é só o dólar, são várias
moedas. Pode-se pegar essa
cesta e colocar outras que não
estão. Mas isso não tem nada a
ver com a discussão de agora,
que é como se faz de maneira
racional e organizada a distri-
buição da demanda no mundo.

Sem riscos de protecionismo?
Em 2008, o maior receio de to-
dos era o de que a crise gerasse
um processo desses. Mas na
última reunião do G20, a de-

claração foi no sentido de evi-
tar medidas protecionistas. Aí,
a coisa fica com uma cara me-
lhor. O quanto dá para avançar
daí, é mais difícil de mensurar.
Os encontros desse tipo aca-
bam não tendo um efeito de
medida imediato ou de uma
grande declaração, mas aca-
bam inibindo excessos. Sou
cético em achar que vão con-
seguir um consenso e seguir
uma linha muito firme de so-
lução. No final, a solução está
entre se acomodar com uma
demanda menor ou fazer todas
as mudanças estruturais ne-
cessárias para que essa de-
manda volte a se restabelecer.

Quais as consequências, no
médio prazo, de um ambiente
em que siga demanda fraca
nos países desenvolvidos
e desvalorização cambial?
Depende se esse processo for
ordenado ou não. Vamos imagi-
nar que não ocorra o pior e que
seja ordenado. Com essas ini-
ciativas da expansão monetária
nos EUA, Reino Unido e tam-
bém no Japão, os desenvolvidos
vão continuar crescendo abaixo
do seu potencial. Os EUA cres-
cendo em torno de 2%, a Euro-
pa, em cerca de 1,5%. Mas os
emergentes dependem muito
menos da demanda externa e
mais da doméstica para crescer.

Quais os efeitos colaterais
das expansões monetárias?
Desde a crise, e provavelmente
por um bom tempo, as taxas de
juros nesses países serão muito
baixas. Há uma tendência de
procura por juros mais altos em
países com certa segurança,
como é o caso do Brasil, com
crescimento, com inflação sob
controle e uma situação fiscal
administrável. O fluxo financei-
ro para essas economias cresce
muito. É um choque porque é
um volume muito grande. Ou-
tro ponto são as commodities,
que são ativos também e algu-
mas quase financeiros. Haverá
um aumento do preço dos ativos
e as commodities são muito li-
gadas às economias. O que ve-
mos acontecer hoje é uma pres-
são enorme nas commodities,
que não é só explicada por cres-
cimento ou demanda, mas, sim,
por investimentos. E isso está
gerando inflação em vários ou-
tros emergentes. Efeito nocivo e
colateral desse processo de ten-
tar melhorar o desempenho da
economia americana.

“Definir o preço do
câmbio não é uma
coisa razoável. Já a
proposta de não haver
distorções em termos
de balança comercial
e conta corrente
dos países me
parece de bom senso

No fim das contas,
todo mundo quer a
mesma coisa: acessar
a demanda alheia

ENTREVISTA LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO Ex-diretor do Banco Central

Mesmo sem acordo, reuniões como a do G20 podem estimular economias mais afetadas
pela crise mundial a enfrentarem ajustes necessários para retomar crescimento

“Sou cético em achar que
vão conseguir consenso”

Hoje sócio da Mauá Sekular,
Figueiredo diz que câmbio é
consequência e não causa das
distorções na economia global
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Comunicado Deloitte
Em razão das notícias veiculadas sobre o Banco PanAmericano, 
em respeito aos nossos clientes, nossos profissionais e à 
sociedade, informamos que:

  Somos uma empresa presente no Brasil desde 1911, que atende  
5 mil clientes, com 4 mil profissionais pautados pela mais estrita 
ética, transparência e profissionalismo;

  Estamos à disposição colaborando com as autoridades 
constituídas para a devida apuração e esclarecimento dos fatos;

  Com relação ao noticiado até o momento e dada a relevância 
das alegações e suas implicações, consideramos prematuro 
e inconsequente nos manifestar antes que se possa chegar a 
conclusões que sejam baseadas em fatos.

Cientes de nosso papel perante a sociedade e respeitando 
os limites impostos pela ética profissional, voltaremos a nos 
manifestar assim que alcançarmos nossas conclusões.

Deloitte refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reino Unido Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited e sua rede de firmas-membro, cada qual constituindo 
uma pessoa jurídica independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma 
descrição detalhada da estrutura jurídica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
e de suas firmas-membro.

“Não adianta tentar
segurar ou depreciar
a taxa de câmbio
nominal se isso gerar
inflação, porque
o importante para
as empresas e a
competitividade do
país é o câmbio real

O mundo vive uma
situação na qual
é preciso entrar num
paletó 40, mas que
antes era 46. Para
se acomodar, os
governos, embora
não queiram, fazem
controle de capitais

Henrique Manreza

E para o Brasil?
O Fed quer gerar inflação pois os
índices estão muito baixos. No
caso dos emergentes, que não
estão com suas economias fra-
cas, haverá mais inflação no
curto prazo. E se os países so-
bem a taxa de juros, há mais
pressão no câmbio. No entanto,
o instrumento mais efetivo é o
aperto no lado fiscal, pois segu-
ra a demanda doméstica sem o
colateral de apreciar a moeda.

Existe um fluxo de capital para
o Brasil tão forte a ponto de
gerar um problema, ou essa
discussão está sendo usada
para desviar a atenção do gasto
e o juro elevado?
Se o Brasil não fizer aperto de
verdade, sem mágica, no ano que
vem, terá problemas. Se fizer
isso, reduz a tensão cambial. Não
adianta tentar segurar ou depre-
ciar a taxa de câmbio nominal se
isso gerar inflação porque o im-
portante às empresas e à compe-
titividade do país é o câmbio
real. O superávit primário, que
conta para atividade econômica,
esse ano é de 1,2% do PIB, muito
mais baixo que nos últimos dez
anos. Voltando para perto de 3%
do PIB gera uma situação de
equilíbrio muito melhor e pres-
são menor no câmbio.

Com vários países se
defendendo como podem, até
que ponto é saudável fazer
controle de capitais?
Não é nem um pouco saudável.
É uma medida na direção erra-
da para um mundo mais saudá-
vel. Mas como estamos vivendo
uma situação em que é preciso
entrar num casaco 40, mas que
antes era 46, para se acomodar,
os governos, embora não quei-
ram, são obrigados a fazer.
Também tem efeito colateral,
por exemplo, o IOF de 6% afu-
gentou os estrangeiros que
compravam os papéis prefixa-
dos do Brasil de longo prazo,
que era uma coisa saudável. ■
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