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mento dos sinais de recuperação do setor da habitação, e a medida adotada
pelo Fed só poderá aumentar sua confiança.

JIM
O’NEILL

O BCE deveria empreender QE total?

Novas reflexões sobre
afrouxamento quantitativo

N

asúltimassemanas,osmercados financeiros globais
deram uma nítida guinada,
e para melhor, apesar das
evidências de uma nova desaceleração econômica em várias partes do
mundo. Os prováveis motivos são
fundamentalmente dois: as medidas
ousadas (pelo menos na Alemanha),
porémcontrovertidas,doBancoCentral Europeu (BCE) para aperfeiçoar
o funcionamento da União Monetária Europeia – e dirimir em parte os
temores de um contágio global – e o
choque e o espanto provocados pelo
recente anúncio do Federal Reserve
(Fed,bancocentralamericano)arespeito da terceira rodada de afrouxamento quantitativo, o QE3, como é
conhecido mundialmente. Eu prefiro defini-lo como “QE Infinity”.
QE Infinity! A medida mais recente
doFedérealmentedrástica.Devoadmitir que, até o anúncio, eu – equivocadamente – não me impressionaria
tanto se o Fed anunciasse uma ampliação do seu compromisso de manter os juros perto de zero até 2014 (o
que fez de fato) ou novos preços dos
ativos financeiros (o que ele fez também em termos de hipotecas). Aos
poucos, acabei me convencendo de
que as medidas adicionais eram modestas, e que os seus benefícios seriam apenas marginais. Na realidade,
comeceiapensar,emtermosdeanálise dos custos/benefícios, talvez os
custos superassem os benefícios que
euconsideravaapenasmodestos.Afinal,quediferençafaz,emtermosconcretos, para os consumidores ou para
osprodutores,seoFedprometemanterosjurosno pontoemque estãoaté

2015, em lugar de 2014, e se as suas compras adicionais de ativos mantêm os juros a longo prazo menores em alguns
pontos-baseem termosderendimento?
Como um dos meus colegas da GSAM
(Gestão de Ativos Financeiros do Goldman Sachs) me disse há alguns meses,
se as companhias não conseguem ganhar dinheiro com os rendimentos de
dez anos a 2%, é improvável que 1,5%
represente a salvação para elas! O que
eu não levava – suficientemente – em
conta, era que a declaração de intenções
do Fed, que acompanha estas medidas,
seria tão enérgica a ponto de implicar
que as autoridades do banco aumentavam a importância de uma parte do seu
mandato em relação à outra, ou seja,
uma clara declaração de que desejam
queodesempregocaiamais rapidamentedoqueestáocorrendoequecontinuarãocomprando ativos até que isso aconteça. Daí o que eu disse a respeito do QE
Infinity(queextraídeumGSAMPortfolio Manager). Também é preciso levar
em conta outro aspecto fundamental da
declaraçãodoComitêFederaldeMercado Aberto (Fomc). Apesar de sua decisão de “abrandar”, o Fed na realidade
eleva sua previsão do Produto Interno
Bruto (PIB) para os próximos três anos,
que interpretei como mais um sinal de
sua determinação. Esta se tornará uma
meta, e não uma simples previsão.
Portanto, o que acontece com a relação custos/benefícios? Os custos do QE
“convencional”, ou pelo menos os do
QE1 e do QE2, eram essencialmente de
dois tipos, no meu ponto de vista. Em
primeiro lugar, encorajando os investidores a optarem por ativos consideradosderisco,umaacusaçãofundamentadaseriaqueoFedcontribuiparaaumentar os preços das commodities mais do

que estes deveriam alcançar. Para consumidores, e particularmente os de
commodities das nações importadoras,
esse fato não é nada positivo. Emsegundo lugar – e isto se relaciona aos aspectos a prazo mais longo, particularmente
os custos “de saída” –, o Fed chama a
atenção política para o fato de que isso
poderia afetar a futura independência
da instituição e seu mandato.
Os mercados acrescentaram efetivamente um terceiro custo aos dois anteriores,com aafirmaçãode queoaumento das expectativas de inflação é uma
consequência inevitável do QE3. E, na
realidade, as expectativas de inflação
calculada no mercado de títulos do Tesouro protegidos contra a inflação
(Tips)respaldamesseconceito. Masestas são as expectativas de inflação da
bolsa.Elasnãosãonecessariamenteprecisas, principalmente porque esses parâmetros costumam ser voláteis.
Umamedidamaisconfiável,apesquisasobreasexpectativas deinflaçãopara
cinco anos da Universidade de Michigan, na qual são ouvidas pessoas reais, é
mais reveladora. Trata-se de um parâmetro que permanece estável há anos, e
sugere que o banco central americano
tem grande credibilidade.
Pretendo observar as duas próximas
pesquisas com mais atenção.
Emtermosdebenefícios, ainda épossível que sejam limitados, mas o Fed está claramente procurando ser mais ousado em seu propósito do que antes, aumentando as perspectivas de compras
ilimitadas de ativos. E, por fim, concentrando seus esforços adicionais, inicialmente, no mercado hipotecário, ele está apoiando um setor da economia que
já está se recuperando. Indicadores publicadosrecentementemostramum au-

Algunsobservadoresestãoexcepcionalmente preocupados com a possibilidade de que, quando o Fed indica o caminho,oBCE–principalmente sobapresidência de Mario Draghi – o seguirá. E
estão preocupados em razão da mesma
preocupação com a suposta inevitabilidadeda inflação,edapossíveldesvalorização do euro. Considero esses temores infundados, principalmente porque
o BCE provavelmente está muito longe
de encarar as coisas de maneira tão
agressiva quanto o Fed. Durante todas
assuasexplicaçõespúblicassobreapolíticadoBCE,Draghifezquestãodedestacar que todas as compras de títulos dos
países da periferia serão esterilizadas, e
que essas compras se darão somente se
e quando os países solicitarem a ajuda.
Não se trata de um banco central que
segue os passos do Fed, pelo menos ain-

O Fed está claramente
procurando ser mais ousado
em seu propósito do que antes
da não. A este respeito, o BCE não tem
um duplo mandato, e como está demasiado ansioso por dizer aos observadores, respeita totalmente, e planeja aterse ao seu mandato no que se refere à
meta inflacionária. Na minha mente
ocorreumdebatelegítimo sobreaeventualidade de se conceder ao BCE um
mandato semelhante ao do Fed, mas isso não está no programa.
Seria interessante rever a discussão
do QE do BCE no caso de a economia da
zona do euro enfraquecer a ponto de
cair numa recessão ainda maior, porque
issosugeririaque,conformeseumandato declarado e aceito, o BCE está falhando (pressupondo-se que a inflação caísse inevitavelmente abaixo de 2%). Mas
este é um assunto para outro dia.
O Banco do Japão seguirá o Fed? Se

o BCE não está nem perto da agressividade do Fed, que dizer do Banco do Japão? Este banco central andou sugerindo intermitentemente que faria algo
um pouco diferente até o fim de 2012 e
considerandoasdécadasperdidasdoJapão, o país tem a maior necessidade dis-
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so. Afinal, continua apresentando
um crescimento reduzido, sua dívida
pública continua crescendo consideravelmente – fazendo com que a da
Europa e a dos EUA pareçam pequenas em relação aos respectivos PIBs
– e agora, depois do tsunami, pretende mudar seu planejamento na área
energética para que o país provavelmente se torne um importador durante muitos e muitos anos no futuro.
O Japão precisa parar de crescer
tão pouco, parar com a armadilha do
endividamentoelevadoantes queestase torne uma crise impossível de se
frear nas mesmas proporções da crise grega, mas numa enorme escala.
Isso é algo que será preciso observar
comtoda aatenção porserpotencialmente muito negativo para o iene.
Um QE maior ajudará ou prejudicará o Brasil? Como pergunta final, o

que significaria para o Brasil um QE
mais ambicioso e ousado? Não fosse
pelas questões fundamentais do real
e da competitividade do Brasil a longo prazo, acho que a resposta seria
inequivocamente positiva. Se mais
QE significa mercados acionários
mais confiantes e, com isso, mais esperança de que a economia mundial
melhoree–aocontráriodosimportadores de commodities – o aumento
dos preços de commodities for útil
para o Brasil, é difícil ver aspectos
negativos. Mas existe a questão do
real. No ano passado, admirei os esforços das autoridades brasileiras
em reduzir a atratividade do real por
acreditarquepara evitaradoença holandesa e os desafios da autêntica
competitividade no longo prazo, o
Brasil precisava frear o vigor excessivode sua moeda. A situação continua
a mesma hoje, principalmente depois das recentes iniciativas para aumentar a competitividade mediante
algumas reformas. Se o governo conseguir isso, o Brasil não deverá temer
o QE Infinity nos EUA, nem nós,
aliás, principalmente porque é evidente que não durará para sempre. /
TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

✽
PRESIDENTE DA GESTORA DE RECURSOS
DO GOLDMAN SACHS E CRIADOR DO TERMO BRIC. ESCREVE A CADA DOIS MESES
COM EXCLUSIVIDADE PARA O 'ESTADO'
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Merkel e Hollande pedem união anticrise

● Compromissos

FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE DA FRANÇA

CHANCELER DA ALEMANHA

“Estamos trabalhando para uma
recuperação duradoura.”
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Frente a frente. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente Hollande, da França, ontem, em cerimônia na Alemanha
Jubileu. Até julho de 2013, Ale-
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manha e França vão comemorar
seu jubileu de reconciliação com
uma série de eventos. O ponto
alto das comemorações do ano
França-Alemanhaserá umacerimônia marcada para o dia 22 de
janeiro próximo, em Berlim.
A data lembra a assinatura do
Tratadodo Eliseuno paláciopresidencial francês em 22 de janeirode 1963, pelo entãopresidente
Charles de Gaulle e o ex-chanceler federal alemão Konrad Adenauer. O acordo sobre “a organização e os fundamentos da cooperação entre os dois Estados”
selou a reconciliação entre os
dois antigos “arqui-inimigos”.
Poucos meses depois, Charles
de Gaulle visitaria a Alemanha. /
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“A resposta tem apenas um
nome: Europa. É a Europa que
vencerá a crise.”
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“França e Alemanha têm responsabilidade especial na luta
contra a crise da dívida na zona
do euro e estão comprometidos
atrabalhar juntos”, disseramontem o presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel. Os líderes
europeus se encontraram em
Ludwigsburg, no sul da Alemanha, em cerimônia que lembrou
os 50 anos da reconciliação dos
dois países após a 2.ª Guerra.
O local da cerimônia foi o pátio do Palácio de Ludwigsburg,
ondehá meio século o então presidente francês Charles de Gaulle fez um discurso prometendo
amizade e reconciliação histórica entre os dois países. O evento
marcaaabertura das comemorações do ano França-Alemanha.
Falando em frente ao palácio, os
dois líderes ressaltaram os desafios que a Europa enfrenta hoje.
ParaHollande, a Europa precisa constituir uma união política
e social, e não se integrar apenas
nos setores bancário e financeiro. “A resposta à crise tem apenas um nome: Europa, é a Europa que vencerá a crise”, destacou o presidente francês. “Viva
a amizade franco-alemã”, disse
Hollande, em alemão.
“Não temos escolha a não ser
seguir em frente. Alemanha e
Françatêm umaresponsabilidade especial. Somos o coração da
Europa”, ressaltou o presidente
francês. “Embora França e Ale-

manha não possam decidir por
outros países, devem compartilhar seu ponto de vista”, acrescentou. Hollande ressaltou a necessidade urgente de que sejam
criadas as condições para crescimento econômico, combate ao
desemprego juvenil e melhor
controle do setor financeiro.
Anfitriã do evento, Merkel
também destacou que os seus
países desempenham papel especial. “Estamos trabalhando
para uma recuperação duradoura na Europa. Alemanha e França têm responsabilidade especial para isso”, disse ela. A chanceler alemã descreveu seu relacionamento com Hollande esta
semana como “de confiança”,
apesar dos apelos do presidente
francês por medidas de crescimento, que são consideradas
um revés para a agenda de austeridade liderada pela conservadora Merkel.
“Aspalavras de DeGaullemarcaram toda uma geração”, disse
Merkel sobre o discurso de 50
anos atrás. Ela recordou que na
época do discurso do general
francês tinha oito anos e morava na Alemanha Oriental, do outro lado do muro, que havia sido
construído um ano antes. “Na
ocasião, era inimaginável pensar em estar aqui.”
Alemanha e França, primeira
e segunda economias da União
Europeia, respectivamente, são
os dois maiores contribuintes
dos fundos de ajuda para os países em dificuldades da zona do
euro (com cerca de 27% e 20%,
respectivamente).
Os dois países precisam de
um acordo para salvar a moeda
única, mas têm divergências: a
França quer avançar rapidamente na criação de uma supervisão
bancária, mas a Alemanha não
tem pressa. Outro tema espinhoso é o projeto de fusão do
grupo europeu Eads, fabricante
do Airbus, com o britânico BAE
Systems. A fusãocriaria aempresa líder mundial do setor, à frente da americana Boeing.
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Em ato que lembrou os 50 anos da reconciliação franco-alemã, líderes ressaltam responsabilidade dos dois países no combate à crise europeia

Bancos espanhóis
necessitam de
€ 60 bi, diz ministro
● A necessidade de capital dos

bancos espanhóis calculada pela
consultoria Oliver Wyman é de
cerca de € 60 bilhões, em consonância com a primeira auditoria
feita em junho. A informação foi
dada ontem pelo ministro da Economia da Espanha, Luis de Guindos. O valor está longe dos € 100
bilhões oferecidos por uma linha
de crédito europeia para recapitalizar o sistema financeiro espanhol, uma ajuda que o ministro

disse destinar-se estritamente às
necessidades bancárias.
Quanto a um possível pedido
de resgate pela Espanha a seus
parceiros europeus, ele insistiu
que o governo agirá “sem pressa”, pois, apesar da situação difícil, a economia espanhola não
havia registrado “deterioração
significativa” no terceiro trimestre ante o anterior.
É a primeira vez que o governo
espanhol quantifica resultados
de um teste de estresse que será
anunciado na próxima sexta-feira. Os resultados desses testes
em 14 principais bancos espanhóis servirão de referência para
se verificar quais instituições fi-

nanceiras necessitam de dinheiro europeu e qual o valor.
De Guindos disse que esses
recursos serão de uso estritamente dos bancos e não haverá
excedentes, descartando que o
governo espanhol possa vir a
usar o dinheiro para estabilizar a
economia. Sobre a especulação
persistente de negociações entre
Madri e Bruxelas de um resgate
soberano, o ministro recordou a
declaração dada na sexta-feira
pelo ministro das Finanças da
Alemanha de que a Espanha não
precisa de resgate, e reiterou o
compromisso do governo espanhol em reduzir o déficit e reformar sua economia. / REUTERS
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