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Finanças

E n q u et e Cinco especialistas apresentam sua visão e falam de desequilíbrios de balanços de pagamentos

Qual a origem da crise na zona do euro?
PETER FOLEY/BLOOMBERG

González-Páramo, do IESE: países que acumularam posição líquida internacional negativa são os que mais sofrem

Roberta Costa e Aline Oyamada
De São Paulo

A crise na zona do euro tem sido
amplamente tratada pela impren-
sa como uma crise fiscal, que levou
países como Grécia, Irlanda e Por-
tugal a serem submetidos aos pro-
gramas de resgate da troica para
evitar a insolvência e outros, como
Espanha e Itália, a pagar retornos
elevadíssimos aos investidores pa-
ra financiar a dívida, além de re-
correr à ajuda para recapitalização
do sistema financeiro.

Chama atenção, todavia, que a
situação fiscal dos países do sul da
Europa — os mais afetados pela cri-
se — era bastante controlada até
2008, quando explodiu a crise
americana. A reversão desse con-
trole evidencia outro desequilí-
brio, o do balanço de pagamentos.

Sabidamente, o norte europeu
— especialmente a Alemanha —
sempre exibiu grandes superávits
em conta corrente, ao contrário do
sul. Considerando que o câmbio é o
mesmo na zona do euro, mas que
há diferenças de competitividade
(custos de trabalho, produtivida-
de), o efeito é de um euro “f o r t e” no
norte e “f r a c o” no sul, para onde
migraram os fluxos. Somados à
enorme liquidez internacional, tais
fluxos foram utilizados para finan-
ciar o consumo interno e um boom
imobiliário, ao invés de investi-
mentos produtivos, causando de-
sequilíbrios nas contas correntes e
nos fluxos de capitais, o que depois
culminou na desordem fiscal.

Então, a origem da crise é fiscal
ou de balanços de pagamentos?

O Va l o r fez essa pergunta a cin-
co especialistas europeus, sendo
dois economistas de mercado fi-
nanceiro (UBS e BNP Paribas, am-
bos em Londres) e três acadêmicos
(IMD Business School, na Suíça; IE-
SE, na Espanha; e London School of
Economics, na Inglaterra). De ma-
neira geral, todos os entrevistados
veem os dois fatores como explica-
tivos da crise, com mais ou menos
peso para cada um, com simulta-
neidade ou não de ocorrência. Co-

mo ponto comum, admitem que a
falta de uma união fiscal e bancá-
ria torna a união monetária in-
completa e vulnerável.

Abaixo as posições de cada um
dos analistas ouvidos pelo Va l o r :

Paul Donovan, economista
global do UBS Investment Bank

“Acreditamos que a origem da
crise da zona do euro reside no fato
de que o euro não funciona como
uma união monetária. Isso signifi-
ca que essa é, simultaneamente,
uma crise fiscal e uma crise de ba-
lanço de pagamentos. A natureza
inapropriada da política monetá-
ria comum e a ausência de uma po-
lítica fiscal comum forçaram os go-
vernos individuais a fazer políticas
fiscais anticíclicas por períodos
longos para compensar os estragos
de uma união monetária erronea-
mente criada. De modo similar, a
natureza da política monetária
permitiu que muitas economias
mantivessem déficits em conta cor-
rente maiores que os devidos por

longos períodos. A ausência de
uma união bancária apropriada na
zona do euro levou esses déficits a
serem financiados desproporcio-
nalmente por fluxos de capitais in-
ternacionais voláteis, os quais seca-
ram logo após a crise de 2008.”

Ricardo Santos, economista
do BNP Paribas para a Europa

“Essa é uma crise de balanço de
pagamentos que obviamente tem
duas ramificações, o setor privado
e o setor público, sendo o ramo fis-
cal o que mais se destacou nos últi-
mos anos — principalmente na
Grécia e em Portugal. Na Irlanda e
na Espanha, a crise é mais de balan-
ço de pagamentos. Os governos
desses países estão em piores con-
dições porque tiveram que ajudar
seus respectivos sistemas financei-
ros durante a crise de 2008. Na Gré-
cia e em Portugal, a crise é quase
100% um problema simultanea-
mente fiscal e de balanço de paga-
mentos. Vemos que não se trata
apenas do comportamento das

contas correntes, mas também do
comportamento do crédito, que
subiu muito mais na Irlanda e na
Espanha, levando a um aumento
no preço dos ativos, como o preço
das casas, e fez com que os países ti-
vessem que intervir para ajudar
seus bancos. Quando observamos a
evolução da crise da zona do euro,
vemos que todos os países que ago-
ra estão com dificuldades são justa-
mente aqueles com os maiores dé-
ficits em conta corrente como por-
centagem do PIB. Portugal e Grécia
têm problemas fiscais, mas não po-
demos esquecer que há um país
com problemas acima de tudo fis-
cais e grandes questões em termos
de conta corrente, que é a Itália.”

José Manuel González-
Páramo, professor de economia
do IESE (Universidade de
Navarra) e ex-membro do BCE

“O melhor predecessor para a
crise em alguns países europeus é a
posição líquida internacional.
Aqueles países com maior investi-

mento líquido negativo acumula-
do são, precisamente, os que estão
sofrendo mais atualmente. Em di-
versos casos, a persistente necessi-
dade de incentivar os mercados in-
ternacionais deveu-se essencial-
mente a uma enorme expansão do
endividamento privado, frente a
uma economia superaquecida vi-
venciando perdas de competitivi-
dade. Esses são os casos da Espa-
nha e da Irlanda, países nos quais
as contas do setor público estavam
balanceadas e os níveis da dívida
do setor público eram relativa-
mente baixos. Em outros, como na
Grécia, os desequilíbrios do setor
público agravaram o problema.
Em contraste, países com déficits
ou dívidas públicas relativamente
altos nos anos antecedentes à crise
americana de 2008 estão atraves-
sando a crise, de certa forma, bem.
Com a ausência de mecanismos de
absorção de choques — como um
orçamento federal ao nível da
União Europeia, mecanismos de
seguridade financeira e flexibili-
dade nominal na taxa de câmbio
—, os países que têm grande neces-
sidade de refinanciamento estão
sofrendo com a saída repentina
dos investidores.”

Charles Goodhart, professor
da London School of Economics
e ex-membro do Banco da
Inglaterra (BoE)

“O que estava acontecendo é
que países como a Irlanda e a Espa-
nha e, em menor grau, Portugal,
estavam mantendo déficits em
conta corrente muito altos. Os re-
sultados deficitários foram causa-
dos pelo enfraquecimento dos flu-
xos de capitais, os quais haviam si-
do afetados pelo boom financeiro
e de investimentos — primeiro pe-
lo boom de investimentos no setor
imobiliário. Isso significa que as
dívidas do setor privado da Irlanda
e da Espanha estavam aumentan-
do rapidamente, em particular o
endividamento dos bancos. De-
pois, ficou óbvio que o setor imo-
biliário estava passando por difi-
culdades e houve contaminação

através da percepção do que estava
ocorrendo nos EUA. Os fluxos de
capitais dos bancos simplesmente
secaram e houve uma queda brus-
ca no investimento, no preço dos
imóveis, na riqueza desses países e
no consumo. Esses fluxos de capi-
tais foram substituídos por arran-
jos de transferências bancárias Tier
2 no continente, promovidos pelo
BCE. O problema, contudo, era re-
estabelecer a competitividade que
se perdeu durante o boom dos in-
vestimentos e, ao mesmo tempo, o
equilíbrio nas contas correntes,
evitando um déficit ou até mesmo
perseguindo um superávit. A crise
da zona do euro se tornou uma cri-
se fiscal porque o endividamento
dos bancos nesses países se tornou
tão severo que o setor público foi
obrigado a recapitalizar os bancos,
enfraquecendo a posição fiscal dos
governos a tal ponto que o dese-
quilíbrio na conta corrente virou
uma crise bancária, fiscal e de ba-
lanço de pagamentos.”

Salvatore Cantale, professor de
finanças do IMD Business School

“Acredito que a atual crise euro-
peia não pode ser atribuída a ape-
nas uma causa. As duas explica-
ções levantadas — a imprudência
fiscal e a crise de balanço de paga-
mentos — estão corretas, mas elas
dificilmente são a causa do proble-
ma do euro. A segunda explicação,
sobre o balanço de pagamentos,
fez com que o problema fosse no-
tado mais cedo, e a primeira, a im-
prudência fiscal, é apenas a ponta
do iceberg. O real problema do eu-
ro é o euro. A falsa sensação de se-
gurança de que ‘estar em um navio
grande reduz o risco de naufrágio’
deu aos governos e cidadãos na zo-
na do euro a possibilidade de fi-
nanciar atividades populistas em
vez da criação de valor [gastos cor-
rentes x investimentos]. Uma vez
que as economias europeias não
precisavam mais lidar com a des-
valorização da moeda, porque es-
tavam dentro do euro, o monitora-
mento contínuo do mercado de
câmbio deixou de ser possível.”
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Dólar inicia semana no maior preço desde 2009
José Sergio Osse, José de Castro,
João José Oliveira e Lucinda Pinto
De São Paulo

Dezembro começa com o dó-
lar acima dos R$ 2,13, maior cota-
ção desde maio de 2009, com o
mercado prevendo novas altas
na esteira da indefinição sobre o
orçamento do governo america-
no em 2013 e da lenta recupera-
ção econômica brasileira. A dis-
parada da moeda americana
ocorreu sem atuação do Banco
Central, ao contrário do que
ocorreu dia 23 de novembro,
quando a autoridade monetária
conteve a apreciação quando a
divisa se aproximou de R$ 2,12.

Na sexta-feira, o dólar subiu
1,62%, maior alta desde junho, a
R$ 2,131, cotação mais elevada
desde 5 de maio de 2009. A expec-
tativa entre operadores é que a
moeda permaneça se valorizan-
do nesta semana — uma queda vi-
ria apenas com intervenções do
BC na ponta de venda.

“O PIB veio ruim e o mercado já
fala em dólar a R$ 2,15. Está fácil
puxar para cima. Só o BC entran-
do para segurar isso”, disse André
Ferreira, diretor da Futura Corre-
tora. Para ele, nesta semana a si-
tuação será pior, uma vez que o
prazo para resolução do “abismo
fiscal” americano se reduz.

O economista de um banco es-

trangeiro disse que após muitos
investidores terem de cobrir as
apostas em uma Ptax mais baixa
— na tradicional briga entre
comprados e vendidos em deri-
vativos cambiais cujos contratos
para dezembro vencem hoje — a
ideia de um dólar a R$ 2,40 no
ano que vem “começa a soar mui-
to mais interessante”.

A alta do dólar se tornou perigo-
sa, disse Tony Volpon, diretor-exe-
cutivo e chefe de pesquisas para
América Latina da Nomura Securi-
ties. Ele acredita que o dólar ainda
deve subir mais no curto e médio
prazos. Essa alta, porém, precisaria
ocorrer de forma controlada, aos
poucos, disse o executivo. “Ajustes

abruptos acabam gerando mais
incerteza e menos crescimento.”

Já no mercado de juros o PIB do
terceiro trimestre praticamente
extinguiu a aposta em um aumen-
to da Selic no ano que vem, en-
quanto cresceu o grupo de quem
espera manutenção e até dos que
admitem novo corte no custo do
dinheiro. Para o estrategista para
América Latina do BNP Paribas,
Diego Donadio, o mercado consi-
dera agora que uma mudança na
rota dos juros seria de queda da ta-
xa, e não mais de alta. “Diante da
postura do governo de fazer todo o
possível para gerar crescimento,
não tem como os agentes descarta-
rem um novo corte de juros.”

Para profissionais, se não hou-
ver sinais claros de que a economia
avança mais em dezembro, vão
crescer as apostas em novo corte
da Selic em 2013. “Não acho que o
juro cai na primeira reunião do

Copom. O governo não deve dar o
braço a torcer tão cedo. Mas pode
acontecer na segunda ou terceira,
caso a economia continue pati-
n a n d o”, disse Octavio Vaz, sócio da
Aquila Asset Management.

‘Abismo fiscal’ e elétricas definirão rumo da Bovespa
Téo Takar e Aline Cury Zampieri
De São Paulo

O ano entra na reta final e, ain-
da assim, seu desfecho para os
mercados permanece nebuloso.
Além da agenda carregada de in-
dicadores nesta semana, os in-
vestidores precisarão de sangue
frio diante do impasse nas nego-
ciações sobre o “abismo fiscal”
americano. “Ainda estamos vi-
venciando um período sem notí-

cias favoráveis para os merca-
dos”, avalia o sócio-diretor da AZ
I nv e s t i m e n t o s , Ricardo Zeno.

Além de considerar o PIB brasi-
leiro no terceiro trimestre “de -
c e p c i o n a n t e”, Zeno observa que o
cenário externo está muito com-
plicado. “Se houver alguma me-
lhora nos mercados, creio que
acontecerá apenas na segunda
quinzena de dezembro, depen-
dendo do resultado das negocia-
ções nos Estados Unidos.”

Por aqui, o setor elétrico conti-
nua sendo a bola da vez. Apesar de
o governo ter cedido parcialmente
à pressão das empresas, ainda há
dúvidas sobre quais delas irão ou
não aderir à nova versão da Medi-
da Provisória 579. As companhias
têm até amanhã para se manifes-
tar. Algumas delas promoverão as-
sembleias entre hoje e amanhã pa-
ra tomar a decisão. Na sexta-feira,
Eletrobras PNB (23,55%) e ON
(16,79%) dispararam.

A Bovespa registrou um pregão
bastante volátil por conta do PIB
fraco e das notícias de impasse nos
EUA. O Ibovespa recuou 0,65%, aos
57.474 pontos. Em novembro, a
bolsa ganhou 0,71% e, no ano, sobe
1,27%. Nos EUA, o Dow Jones subiu
0,03% na sexta, Nasdaq caiu 0,06%
e o S&P 500 ganhou 0,02%.

O volume financeiro foi de R$
14,265 bilhões, novo recorde pa-
ra a Bovespa em pregões sem ven-
cimento de opções ou outros

eventos extraordinários. A marca
anterior era de R$ 12,6 bilhões, de
14 de setembro, dia seguinte ao
anúncio da terceira rodada de
afrouxamento monetário (QE3,
em inglês) pelo Federal Reserve
(Fed, o banco central americano).

A razão do forte movimento foi
a inclusão de seis ações brasileiras
na nova carteira do índice MSCI
Global, referencial usado por cen-
tenas de fundos de investimento
em todo o mundo, que entra em vi-

gor hoje. Foram incluídas Ambev
ON (5,01%), Bradesco ON (5,52%),
Lojas Americanas ON (-0,84%),
Qualicorp ON (3,80%), Kroton Unit
(-0,74%) e WEG ON (6,90%). Em
contrapartida, duas ações saíram:
MMX ON (-4,86%) e Tr a n s m i s s ã o
Pa u l i s t a PN (4,48%).

Bradesco ON foi a ação mais ne-
gociada, com R$ 1,8 bilhão, segui-
da de Ambev ON (R$ 1,0 bilhão).
Va l e PNA (0,27%), normalmente a
líder, girou R$ 800 milhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez.  2012, Finanças, p. C2.




