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N as últimas semanas, os mer-
cados financeiros globais
deram uma nítida guinada,
e para melhor, apesar das

evidências de uma nova desacelera-
ção econômica em várias partes do
mundo. Os prováveis motivos são
fundamentalmente dois: as medidas
ousadas (pelo menos na Alemanha),
porém controvertidas, do Banco Cen-
tral Europeu (BCE) para aperfeiçoar
o funcionamento da União Monetá-
ria 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, banco central americano) a res-
peito da terceira rodada de afrouxa-
mento quantitativo, o QE3, como é
conhecido mundialmente. Eu prefi-
ro defini-lo como “QE Infinity”.

QE Infinity! A medida mais recente
do Fed é realmente drástica. Devo ad-
mitir que, até o anúncio, eu – equivo-
cadamente – não me impressionaria
tanto se o Fed anunciasse uma am-
pliação do seu compromisso de man-
ter os juros perto de zero até 2014 (o
que fez de fato) ou novos preços dos
ativos financeiros (o que ele fez tam-
bém em termos de hipotecas). Aos
poucos, acabei me convencendo de
que as medidas adicionais eram mo-
destas, e que os seus benefícios se-
riam apenas marginais. Na realidade,
comecei a pensar, em termos de análi-
se dos custos/benefícios, talvez os
custos superassem os benefícios que
eu considerava apenas modestos. Afi-
nal, que diferença faz, em termos con-
cretos, para os consumidores ou para
os produtores, se o Fed promete man-
ter os juros no ponto em que estão até

2015, em lugar de 2014, e se as suas com-
pras adicionais de ativos mantêm os ju-
ros a longo prazo menores em alguns
pontos-base em termos de rendimento?
Como um dos meus colegas da GSAM
(Gestão de Ativos Financeiros do Gold-
man Sachs) me disse há alguns meses,
se as companhias não conseguem ga-
nhar 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 aumenta-
vam a importância de uma parte do seu
mandato em relação à outra, ou seja,
uma clara declaração de que desejam
que o desemprego caia mais rapidamen-
te do que está ocorrendo e que continua-
rão comprando ativos até que isso acon-
teça. Daí o que eu disse a respeito do QE
Infinity (que extraí de um GSAM Portfo-
lio Manager). Também é preciso levar
em conta outro aspecto fundamental da
declaração do Comitê Federal de Merca-
do Aberto (Fomc). Apesar de sua deci-
são 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 rela-
ção 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 investi-
dores a optarem por ativos considera-
dos de risco, uma acusação fundamenta-
da seria que o Fed contribui para aumen-
tar os preços das commodities mais do

que estes deveriam alcançar. Para con-
sumidores, e particularmente os de
commodities das nações importadoras,
esse fato não é nada positivo. Em segun-
do lugar – e isto se relaciona aos aspec-
tos 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 efetiva-
mente um terceiro custo aos dois ante-
riores, com a afirmação de que o aumen-
to das expectativas de inflação é uma
consequência inevitável do QE3. E, na
realidade, as expectativas de inflação
calculada no mercado de títulos do Te-
souro protegidos contra a inflação
(Tips) respaldam esse conceito. Mas es-
tas são as expectativas de inflação da
bolsa. Elas não são necessariamente pre-
cisas, principalmente porque esses pa-
râmetros costumam ser voláteis.

Uma medida mais confiável, a pesqui-
sa sobre as expectativas de inflação para
cinco anos da Universidade de Michi-
gan, na qual são ouvidas pessoas reais, é
mais reveladora. Trata-se de um parâ-
metro que permanece estável há anos, e
sugere que o banco central americano
tem grande credibilidade.

Pretendo observar as duas próximas
pesquisas com mais atenção.

Em termos de benefícios, ainda é pos-
sível que sejam limitados, mas o Fed es-
tá claramente procurando ser mais ou-
sado em seu propósito do que antes, au-
mentando as perspectivas de compras
ilimitadas de ativos. E, por fim, concen-
trando seus esforços adicionais, inicial-
mente, no mercado hipotecário, ele es-
tá apoiando um setor da economia que
já está se recuperando. Indicadores pu-
blicados recentemente mostram um au-

mento dos sinais de recuperação do se-
tor da habitação, e a medida adotada
pelo Fed só poderá aumentar sua con-
fiança.

O BCE deveria empreender QE total?
Alguns observadores estão excepcional-
mente preocupados com a possibilida-
de de que, quando o Fed indica o cami-
nho, o BCE – principalmente sob a presi-
dência de Mario Draghi – o seguirá. E
estão preocupados em razão da mesma
preocupação com a suposta inevitabili-
dade da inflação, e da possível desvalori-
zação do euro. Considero esses temo-
res infundados, principalmente porque
o BCE provavelmente está muito longe
de encarar as coisas de maneira tão
agressiva quanto o Fed. Durante todas
as suas explicações públicas sobre a polí-
tica do BCE, Draghi fez questão de desta-
car 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-

da não. A este respeito, o BCE não tem
um duplo mandato, e como está dema-
siado ansioso por dizer aos observado-
res, respeita totalmente, e planeja ater-
se ao seu mandato no que se refere à
meta inflacionária. Na minha mente
ocorre um debate legítimo sobre a even-
tualidade de se conceder ao BCE um
mandato semelhante ao do Fed, mas is-
so 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
isso sugeriria que, conforme seu manda-
to declarado e aceito, o BCE está falhan-
do (pressupondo-se que a inflação caís-
se 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 agressivi-
dade do Fed, que dizer do Banco do Ja-
pão? Este banco central andou sugerin-
do intermitentemente que faria algo
um pouco diferente até o fim de 2012 e
considerando as décadas perdidas do Ja-
pão, o país tem a maior necessidade dis-

so. Afinal, continua apresentando
um crescimento reduzido, sua dívida
pública continua crescendo conside-
ravelmente – fazendo com que a da
Europa e a dos EUA pareçam peque-
nas em relação aos respectivos PIBs
– e agora, depois do tsunami, preten-
de mudar seu planejamento na área
energética para que o país provavel-
mente se torne um importador du-
rante muitos e muitos anos no futu-
ro.

O Japão precisa parar de crescer
tão pouco, parar com a armadilha do
endividamento elevado antes que es-
ta se torne uma crise impossível de se
frear nas mesmas proporções da cri-
se grega, mas numa enorme escala.
Isso é algo que será preciso observar
com toda a atenção por ser potencial-
mente muito negativo para o iene.

Um QE maior ajudará ou prejudica-
rá 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 lon-
go prazo, acho que a resposta seria
inequivocamente positiva. Se mais
QE significa mercados acionários
mais confiantes e, com isso, mais es-
perança de que a economia mundial
melhore e – ao contrário dos importa-
dores 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 es-
forços das autoridades brasileiras
em reduzir a atratividade do real por
acreditar que para evitar a doença ho-
landesa e os desafios da autêntica
competitividade no longo prazo, o
Brasil precisava frear o vigor excessi-
vo de sua moeda. A situação continua
a mesma hoje, principalmente de-
pois das recentes iniciativas para au-
mentar a competitividade mediante
algumas reformas. Se o governo con-
seguir isso, o Brasil não deverá temer
o QE Infinity nos EUA, nem nós,
aliás, principalmente porque é evi-
dente que não durará para sempre. /
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DO GOLDMAN SACHS E CRIADOR DO TER-

MO BRIC. ESCREVE A CADA DOIS MESES

COM EXCLUSIVIDADE PARA O 'ESTADO'

● A necessidade de capital dos
bancos espanhóis calculada pela
consultoria Oliver Wyman é de
cerca de € 60 bilhões, em conso-
nância com a primeira auditoria
feita em junho. A informação foi
dada ontem pelo ministro da Eco-
nomia da Espanha, Luis de Guin-
dos. O valor está longe dos € 100
bilhões oferecidos por uma linha
de crédito europeia para recapita-
lizar o sistema financeiro espa-
nhol, 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 pres-
sa”, pois, apesar da situação difí-
cil, a economia espanhola não
havia registrado “deterioração
significativa” no terceiro trimes-
tre ante o anterior.

É a primeira vez que o governo
espanhol quantifica resultados
de um teste de estresse que será
anunciado na próxima sexta-fei-
ra. Os resultados desses testes
em 14 principais bancos espa-
nhóis servirão de referência para
se verificar quais instituições fi-

nanceiras necessitam de dinhei-
ro europeu e qual o valor.

De Guindos disse que esses
recursos serão de uso estrita-
mente 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 espa-
nhol em reduzir o déficit e refor-
mar sua economia. / REUTERS

Merkel e Hollande pedem união anticrise
Em ato que lembrou os 50 anos da reconciliação franco-alemã, líderes ressaltam responsabilidade dos dois países no combate à crise europeia
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O Fed está claramente
procurando ser mais ousado
em seu propósito do que antes

LUDWIGSBURG, ALEMANHA

“França e Alemanha têm res-
ponsabilidade especial na luta
contra a crise da dívida na zona
do euro e estão comprometidos
a trabalhar juntos”, disseram on-
tem o presidente francês, Fran-
çois Hollande, e a chanceler ale-
mã, Angela Merkel. Os líderes
europeus se encontraram em
Ludwigsburg, no sul da Alema-
nha, em cerimônia que lembrou
os 50 anos da reconciliação dos
dois países após a 2.ª Guerra.

O local da cerimônia foi o pá-
tio do Palácio de Ludwigsburg,
onde há meio século o então pre-
sidente francês Charles de Gaul-
le fez um discurso prometendo
amizade e reconciliação históri-
ca entre os dois países. O evento
marca a abertura das comemora-
ções do ano França-Alemanha.
Falando em frente ao palácio, os
dois líderes ressaltaram os desa-
fios que a Europa enfrenta hoje.

Para Hollande, a Europa preci-
sa constituir uma união política
e social, e não se integrar apenas
nos setores bancário e financei-
ro. “A resposta à crise tem ape-
nas um nome: Europa, é a Euro-
pa que vencerá a crise”, desta-
cou o presidente francês. “Viva
a amizade franco-alemã”, disse
Hollande, em alemão.

“Não temos escolha a não ser
seguir em frente. Alemanha e
França têm uma responsabilida-
de especial. Somos o coração da
Europa”, ressaltou o presidente
francês. “Embora França e Ale-

manha não possam decidir por
outros países, devem comparti-
lhar seu ponto de vista”, acres-
centou. Hollande ressaltou a ne-
cessidade urgente de que sejam
criadas as condições para cresci-
mento econômico, combate ao
desemprego juvenil e melhor
controle do setor financeiro.

Anfitriã do evento, Merkel
também destacou que os seus
países desempenham papel es-
pecial. “Estamos trabalhando
para uma recuperação duradou-
ra na Europa. Alemanha e Fran-
ça têm responsabilidade espe-
cial para isso”, disse ela. A chan-
celer alemã descreveu seu rela-
cionamento com Hollande esta
semana como “de confiança”,
apesar dos apelos do presidente
francês por medidas de cresci-
mento, que são consideradas
um revés para a agenda de auste-
ridade liderada pela conserva-
dora Merkel.

“As palavras de De Gaulle mar-
caram 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 mora-
va na Alemanha Oriental, do ou-
tro lado do muro, que havia sido
construído um ano antes. “Na
ocasião, era inimaginável pen-
sar 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 paí-
ses 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 rapidamen-
te na criação de uma supervisão
bancária, mas a Alemanha não
tem pressa. Outro tema espi-
nhoso é o projeto de fusão do
grupo europeu Eads, fabricante
do Airbus, com o britânico BAE
Systems. A fusão criaria a empre-
sa líder mundial do setor, à fren-
te da americana Boeing.

Jubileu. Até julho de 2013, Ale-
manha e França vão comemorar
seu jubileu de reconciliação com
uma série de eventos. O ponto
alto das comemorações do ano
França-Alemanha será uma ceri-
mônia marcada para o dia 22 de
janeiro próximo, em Berlim.

A data lembra a assinatura do
Tratado do Eliseu no palácio pre-
sidencial francês em 22 de janei-
ro de 1963, pelo então presidente
Charles de Gaulle e o ex-chance-
ler federal alemão Konrad Ade-
nauer. O acordo sobre “a organi-
zação e os fundamentos da coo-
peração entre os dois Estados”
selou a reconciliação entre os
dois antigos “arqui-inimigos”.
Poucos meses depois, Charles
de Gaulle visitaria a Alemanha. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Novas reflexões sobre
afrouxamento quantitativo

Bancos espanhóis
necessitam de
€60 bi, diz ministro

Frente a frente. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente Hollande, da França, ontem, em cerimônia na Alemanha
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● Compromissos

FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE DA FRANÇA
“A resposta tem apenas um
nome: Europa. É a Europa que
vencerá a crise.”

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“Estamos trabalhando para uma
recuperação duradoura.” A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Economia & Negócios, p. B17.




