
IDEIAS/DEBATES pontofinal@brasileconomico.com.br

As responsabilidades atribuídas aos Bancos Centrais tomaram outra dimensão
depois do início da crise recente. O objetivo de zelar pela estabilidade financei-
ra, que até então era tido, quando muito, como uma responsabilidade secun-
dária, atingiu um grau de importância maior. Provavelmente, a definição
abrangente e heterogênea do termo estabilidade financeira tenha contribuído
para que a atenção dos agentes e instituições se dissipasse e fosse ainda mais
dificultada pela inexistência de indicadores e parâmetros consensuais.

Hoje se reconhece que a manutenção da estabilidade de preços não é con-
dição suficiente para o bom funcionamento da economia, como muitos supu-
nham. A grande maioria dos bancos centrais tangenciava, em maior ou me-
nor grau, a questão da estabilidade financeira nas descrições de suas atribui-
ções, mas hoje o foco é muito mais concreto.

Talvez o exemplo mais ilustrativo seja o caso do Banco Central da Inglaterra
(BoE). Seu presidente, Sir Mervyn King, ficou conhecido por menosprezar as
preocupações dos funcionários da divisão de estabilidade financeira do banco
nos anos que antecederam a crise. Não lhe faltaram apontamentos internos
nem tampouco externos, como no caso do escândalo da manipulação da taxa
Libor, para o qual o Fed de Nova York lhe chamou a atenção. Até praticamen-
te o início de 2008, King sempre fez questão de frisar que a maior contribui-
ção que o BoE poderia fazer para a estabilidade econômica e para o bom funcio-
namento do mercado financeiro era garantir a estabilidade de preços.

Depois dos problemas ocorridos no setor bancário inglês e de seu reconhe-
cimento por King, uma reforma importante no sistema de regulação finan-
ceira tomou curso, com a criação de um comitê de política financeira (FPC),
subordinado ao BoE, para agir com caráter macroprudencial e com a incum-
bência de supervisionar, dentre outras coisas, os riscos associados ao siste-
ma financeiro, como o grau de alavancagem das instituições financeiras e re-
servas compulsórias.

Obviamente, cada Banco Central tem procurado tomar as medidas que
melhor se adequam ou que tenham a complementaridade necessária às me-
didas e atribuições já em curso. No caso do Brasil, embora o BC divulgue des-
de 2002 o relatório de estabilidade financeira, em 2011 foi criado o Comitê de
Estabilidade Financeira com o objetivo de coordenar e aperfeiçoar a supervi-
são do sistema financeiro e reduzir o risco sistêmico.

Recentemente, o BC divulgou um estudo (TD 289) que busca comparar a
estabilidade dos sistema brasileiro com o americano e o da zona do euro e
também sugerir algumas medidas relevantes sob as quais esta estabilidade
pode ser avaliada. Conclui que o sistema financeiro brasileiro é muito sólido,
apresentando regras rígidas para a provisão de crédito, adequação de capi-
tal superior aos níveis exigidos internacionalmente, elevado grau de liqui-
dez, dentre outros aspectos positivos. Mostra que a instituição está e sempre
esteve muito atenta ao papel fundamental que a estabilidade financeira cum-
pre para o bom funcionamento do ambiente macroeconômico. ■
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A China, que havia construído um grande império no passado e estivera na
vanguarda das inovações tecnológicas, começara a entrar em decadência na
segunda metade da dinastia Ming. Uma das razões da estagnação foi o fecha-
mento ao comércio exterior e às tecnologias que surgiam no ocidente. Enquan-
to as nações europeias lançavam-se às conquistas ultramarinas a partir do sé-
culo XV, a China não só suspendeu as viagens oceânicas como baixou decreto
no século XVI punindo com pena de morte quem fosse flagrado construindo
embarcações de maior porte que se destinasse à navegação de longa distância.

Mais de 250 anos depois, em 1793, o nobre inglês Macartney foi à China ten-
tar convencer o imperador Qianlong a reabrir o império ao comércio com os
ocidentais. Para ilustrar as vantagens do comércio externo, Macartney apre-
sentou aos chineses várias maravilhas da ciência e tecnologia ocidentais, co-
mo bombas de ar, telescópios avançados e outras máquinas, de pronto desde-
nhadas pelo imperador. Ao analisar a estagnação da China que já era visível
em seu tempo, o economista Adam Smith afirmou que um comércio exterior
mais abrangente promoveria um grande avanço das manufaturas chinesas e
melhoraria suas capacidades produtivas. Como sabemos, a China perdeu rele-
vância e só começou a sair do atraso na segunda metade do século XX.

É bem verdade que grandes lições da história nem sempre são levadas em
consideração pelas nações — durante muito tempo, o Brasil fechou suas fron-
teiras para o mercado externo e hoje todos sabem o atraso que custou a reser-
va de mercado da informática que vigorou no país até 1992.

Os executivos estão conscientes de que a inovação é a pedra fundamental
para o sucesso e a perpetuação do negócio. Por isso é fundamental que o país
invista na educação, em pesquisa e tecnologia, para melhorar sua competiti-
vidade no mercado global. As empresas também devem promover fortes mu-
danças, incentivar e premiar a criatividade de seus talentos.

Mas é importante, também, que o país se abra mais para o mundo. Não só
por meio das importações e exportações de bens e serviços, mas também
por meio do constante intercâmbio de talentos.

O Brasil, ao contrário de outros países, sempre ergueu forte barreira à en-
trada de talentos. Ao contrário das instituições brasileiras, as universidades
americanas incentivam a atração de professores e estudantes de várias par-
tes do planeta. Estima-se que haja quase 700 mil estudantes estrangeiros es-
tudando em universidades americanas.

Por isso, é bem-vindo o programa Ciência Sem fronteiras, da presidente
Dilma, que pretende, em quatro anos, conceder 101 mil bolsas de estudos pa-
ra que estudantes de graduação e pós-graduação façam estágios em universi-
dades estrangeiras. Na mão dupla, é preciso incentivar também a vinda de
estudantes e docentes para as universidades brasileiras.

Mais abertos para o mundo, não cairemos na armadilha da estagnação em
que a China mergulhou durante séculos depois de ter construído uma sober-
ba civilização. ■

Os BCs e a estabilidade financeira
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PONTO DE VISTA

A taxa de desemprego nos 17 países que adotam a moeda única na Europa,
a zona do euro, atingiu 11,3% em julho. Nos demais dez países da União Europeia,
a taxa ficou em 10,4%. A avaliação é do Escritório Europeu de Estatísticas
(Eurostat). A estimativa é que dos 25,5 milhões de desempregados na União
Europeia, 18 milhões vivam em países da zona do euro. Cerca de 5,4 milhões são
trabalhadores com menos de 25 anos. A Espanha lidera os países com o maior
registro de desempregados, com 25,1%, depois vem a Grécia, com 23,1%. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 39.




