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ENTREVISTA

Delfim Netto

‘As agências de classificação
de risco são todas 171’
Ex-ministro defende rebaixamento de S&P, Fitch e Moody’s para DDD-

A nota “AAA” é a melhor
classificação que uma
agência de risco pode dar a

um país, restando aos piores, os não confiáveis, um D.
Com sorriso maroto, o economista e ex-ministro da
Fazenda e do Planejamento Delfim Netto não hesita em
reduzir a nota das agências de risco, como a S&P, para

DDD- e ironiza o rebaixamento dos EUA. Ele só não é o
mesmo de antigamente, porque, aos 83 anos, está ainda
mais sarcástico: “As agências são todas 171”. Ele poupa,
por ora, a equipe econômica do governo brasileiro. Mas
alfineta a política de juros altos do Brasil dizendo que ele
é “o último peru disponível com farofa na mesa dos
investidores, fora do Dia de Ação de Graças”.

Michel Filho

DELFIM NETTO: “Obama não precisava ter salvo os patifes de 2008”

Liana Melo
liana.melo@oglobo.com.br

O GLOBO: Logo depois que a
S&P rebaixou a nota dos Estados
Unidos, de “AAA” para “AA+”,
os títulos americanos continua-
ram sendo muito procurados.
Não é um contrassenso?
DELFIM NETTO: Depois da de-
cisão, a demanda por títulos
americanos foi quatro vezes
maior que a venda. É a prova de
que a S&P está desmoralizadís-
sima, porque só fez tolices nos
últimos anos. E não foi só ela. As
agências de rating são especia-
listas em fechar o portão depois
que a boiada foi embora.

● Que nota o senhor daria
para as agências?
DELFIM: A pior nota, DDD -. As
agências de rating nunca de-
monstraram capacidade de
previsão. Elas são, o que se
classifica no Código Penal Bra-
sileiro de 171, porque vendem
o que não têm. Logo, é um
estelionato. As agências de ra-
ting são um modelo falido e
vão acabar se dissolvendo,
porque simplesmente não va-
lem nada. Tem que ser muito
ingênuo para acreditar e levar
a sério as notas que elas dão.
Elas são fruto de um conluio
que se estabeleceu no mundo.
Na verdade, o sistema finan-
ceiro é igual ao criminoso: ele
adora voltar o local do crime.

● O Federal Reserve, banco
central americano, anunciou
redução da taxa de juros ame-
ricana por um longo prazo.
Desta vez foi uma medida
acertada?
DELFIM: Ele não podia fazer
outra coisa. Mas não pode-
mos perder de perspectiva
que até o banco central ame-
ricano está dividido, assim
como o Congresso. A votação
do Fed teve três votos dis-
sidentes e, todos eles, de pes-
soas reconhecidas como as
mais competentes do board
da instituição. Dois deles são
professores prestigiadíssi-
mos: Narayana Kocherlakota
e Charles Plosser. O terceiro é
um operador de mercado de
altíssima competência: Ri-
chard Fisher. Os Estados Uni-
dos estão sofrendo de uma
ausência de liderança.

● O mundo mal curou-se da res-
saca da crise financeira global
de 2008 e já mergulhou numa
nova turbulência. Existe algum
ponto de interseção entre a crise
das hipotecas e a atual?
DELFIM: São crises diferentes.
A de 2008 foi uma interrupção
do circuito econômico. Ela foi
produzida por uma desregula-
ção extravagante da atividade
financeira, seguida de uma so-
lução muito ruim, que foi a
falência do Lehman Brothers.
Mas o que está acontecendo
nos Estados Unidos é comple-
tamente diferente do que está
ocorrendo na Europa. Enquanto
a crise americana é fruto de
uma crise de confiança, na Eu-
ropa, existe um problema de
solvência e não de liquidez.

● O senhor acha que o pre-
sidente Obama foi eficiente no
combate à crise de 2008?
DELFIM: De jeito nenhum. Ele
acabou salvando quem pro-
duziu aquela patifaria e, hoje,
quem está pagando a conta é
quem leva a vida trabalhando
honestamente. Os Estados
Unidos têm hoje 25 milhões de
pessoas desempregadas ou su-
bempregadas. A consequência
é que os estímulos dados para
combater a crise das hipote-

cas de 2008 não surtiram efei-
to. E hoje o presidente está
sendo alvo de uma enorme
crise de confiança.

● Na sua avaliação, qual foi
o principal erro do presi-
dente Obama?
DELFIM: O grande problema é
que, na tentativa de corrigir os
excessos, ele acabou sendo se-
vero demais com o setor pro-
dutivo. E, por outro lado, deu
um tratamento muito benéfico
para o setor financeiro. Claro
que ele tinha a obrigação de
ajudar o setor. Mas não precisa
salvar os patifes responsáveis
pela crise. Em 2008, ao con-
trário da crise de 29, nenhum
banqueiro acabou preso.

● E a crise europeia?
DELFIM: O euro é uma cons-
trução política importantíssi-
ma, porque colocou em paz um
continente que tem uma his-
tória de mil anos de guerra. Mas
o euro não é uma área mo-
netária ótima. Hoje, a Europa
não tem solução a curto prazo,
a não ser que haja uma aco-
modação das dívidas de todos
os países que fazem parte da
zona do euro. A Europa de-
pende de uma solução coor-
denada e definitiva. Acho que a

crise europeia vai durar de cin-
co a seis anos, mesmo depois de
se chegar a acordo global.

● O senhor acha que o Brasil
vai conseguir passar ileso por
esta crise?
DELFIM: Somos parte do mun-
do, por isso é uma ilusão acre-
ditar que estaremos blindados.
Vamos pagar o preço de estar no
mundo e vamos sentir isso nas
nossas commodities. Ainda as-
sim, acho que o país tem con-
dições de crescer perto de 4%.

● Já que o contágio é ine-
vitável, estamos preparados
para enfrentar esta crise?
DELFIM: Acho que sim. Por-
que o Brasil tem um mercado
interno forte, seguro. Temos
uma política monetária razoá-
vel, assim como uma política
fiscal bem melhor do que as
pessoas querem acreditar. A
presidente Dilma Rousseff está
indo com muito cuidado. O
presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, tem se de-
sincumbido muito bem. Ele fez
muito bem ao jogar o objetivo
da meta para 2012, porque as-
sim o PIB vai sofrer um tombo
menor. E o ministro Guido
Mantega (da Fazenda) tem se
comportado muito bem.

● Reduzir os juros seria uma
forma de enfrentar esta crise?
DELFIM: O Brasil já é, há três
ou quatro anos, o último peru
disponível com farofa na mesa
dos especuladores, fora do Dia
de Ação de Graças.

● Então somos apetitosos pa-
ra os investidores?
DELFIM: O Brasil jogou fora a
grande oportunidade de baixar
os juros em setembro de 2008.
Na ocasião, deveríamos ter tra-
zido os juros reais para 3%. Só
que o BC se acovardou e o
governo não tinha muita con-
vicção. Se tivéssemos aprovei-
tado, hoje estaríamos discutin-
do uma redução da Selic para
algo como 7,5% a 8%. Mexer nos
juros sim, mas só quando chegar
a oportunidade. O Brasil pode
viver tranquilamente com juros
de 3%. Mas os juros é só um dos
remédios. Para enfrentar a crise,
temos que preservar o mercado
interno. Não se pode estimular o
desânimo no consumo. ■

Para economistas, instituições não ganham grau de investimento
Analistas apontam histórico de erros das agências, como avaliação da Enron e dos papéis lastreados em hipotecas, e oligopólio

● SÃO PAULO, BRASÍLIA e RIO. Se fossem clas-
sificadas, as agências de rating passariam
longe do grau de investimento, patamar mais
elevado de confiança do mercado. Essa é a
avaliação de economistas ouvidos pelo GLO-
BO sobre o modo de atuação dessas ins-
tituições, que colocam países contra a parede
e têm poder de derrubar mercados.

—Depoisdecausaremimensosdanosemduas
ocasiões, nos escândalos criminais corporativos
de 2002 (Enron, WorldCom) e na crise das hi-
potecas podres, recomendando até o fim papéis
sem valor, as agências cometem agora o pecado
oposto, alarmando e espalhando nervosismo e
contribuindo para agravar a crise. Em outras
palavras, continuam a atuar com total irres-
ponsabilidade e impunidade — diz o embaixador
Rubens Ricupero, diretor da Faculdade de Eco-
nomia da Fundação Armando Alvares Penteado.

Para Ricupero, ex-secretário-geral da Unctad,
as agências de risco merecem uma nota “C”, na
escala de “D” (a pior) a “AAA” (a melhor) usada
por elas. Segundo ele, as agências foram um dos
elementos da crise de 2008 que não foram
corrigidos pelos governos. A ironia, diz, é que a

falta de ação dos governos para regulamentar as
agências agora se voltou contra eles.

O economista João Paulo dos Reis Velloso,
que preside o Fórum Nacional organizado pelo
Instituto Nacional de Altos Estudos, diz que as
agências falham porque não fazem uma aná-
lise global que leve em conta, além dos as-
pectos econômicos, os políticos e sociais:

— As agências de risco deveriam se preocupar
com o modelo de desenvolvimento, como vai a
economia em geral e até com questões mais
sociais, como o comportamento das minorias, em
vez de se voltarem apenas para a situação fiscal.

Por esses motivos, Reis Velloso dá uma nota
entre “DDD” e “CCC” para a atuação dessas
instituições. Ele lembra ainda que as agências
falharamemidentificaracrisedaRússiaem1997,
contando ter estado em Moscou pouco antes e
percebido que o país estava à beira do colapso.

— Se eu fosse investir, não me basearia no que
dizem as agências de classificação de risco.

Já Norman Gall, diretor-executivo do Instituto
Fernand Braudel de Economia Mundial, diz que
as agências até prestaram um serviço ao alertar
para os problemas fiscais de Europa e EUA, mas

têm vícios e conflitos de interesses, que ficaram
evidentes em 2008. Por isso, classifica de “BB-” a
atuação delas. Gall defende uma maior fis-
calização das agências, uma vez que não vê
possibilidade de substituí-las.

Para o professor de economia de Princeton
José Alexandre Scheinkman, se fossem ava-
liadas como os alunos da universidade, as
agências receberiam a pior nota possível: “F”.

— As agências de rating falharam de maneira
abismal durante a bolha de crédito. O que se
discute ainda é a parcela desse desempenho
que resultou de incompetência e a parcela que
resultou de corrupção — diz Scheinkman.

Segundo ele, um dos maiores problemas é que
o mercado endossa as opiniões de um pequeno
grupo de agências, como Standard & Poor’s e
Moody’s, que formam um oligopólio. Além disso,
o sistema estimula “incentivos perversos”:

— Em muitos dos produtos relacionados
com as hipotecas, por exemplo, uma agência
só era paga se o rating dela fosse aceito pelo
emissor do papel. É claro que isso as in-
centivou a dar notas melhores.

Para Scheinkman, uma solução seria au-

mentar a concorrência, com o mercado re-
conhecendo um maior número de agências.

Já o diretor-executivo pelo Brasil e mais oito
países da América Latina no FMI, Paulo No-
gueira Batista Jr., afirma que daria às agências
notas entre “BB” e “C” em função de seu
desempenho “notoriamente muito fraco” an-
tes e durante a crise de 2008-2009.

— Na crise atual, em que o foco se desloca
para os riscos soberanos, as agências talvez
estejam em terreno mais favorável. Na clas-
sificação desse tipo de risco, seus fiascos pa-
recem ter sido menores — diz o economista,
ressaltando que esta é sua avaliação pessoal.

Para Carlos Langoni, ex-presidente do BC e
diretor do Centro de Economia Mundial da FGV,
culpar as agências pela crise é como dizer que o
termômetro causa a febre. Sua nota é “B-”:

— Elas (agências) são como a democracia:
não é perfeita, mas é difícil achar um subs-
tituto melhor. (Paulo Justus, Martha Beck, Vi-
vian Oswald e Mariana Durão)

● NOS EUA, CRISE VOLTA A ABALAR
CREDIBILIDADE DE AGÊNCIAS, na página 34

TREMOR GLOBAL: Economista aponta como remédio reduzir juros básicos e não desestimular o consumo interno
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 ago. 2011, Economia, p. 33.




