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Opinião

Um caso clássico foi a crise do encilhamento, logo
após a proclamação da República. Por Felipe Tâmega

Prudência macro e política
macroprudencial no Brasil

Nota-se que não
há sequer consenso
sobre como proceder
em face de uma possível
bolha de ativos

A
grande questão que

se depreende das dis-
cussões sobre política
macroprudencial se

relaciona com a formação de bo-
lhas, entendendo-se bolha como
um movimento no preço dos
ativos não explicado por seus
fundamentos. Nota-se nessas
discussões que não há sequer
consenso sobre como proceder
em face de uma possível bolha
de ativos. A discussão é antiga,
mas o consenso pré-crise tendia
para o lado da autorregulação
dos mercados. O argumento era
que como é difícil se identificar
uma bolha, melhor seria então
deixar o preço caminhar natu-
ralmente para uma correção
posterior, mesmo que de forma
abrupta. O papel da autoridade
monetária seria então de limpar
o excesso, assim que a bolha ti-
vesse estourado. Contudo, dado
o custo econômico da crise fi-
nanceira de 2008/9, surgiram
mais vozes em favor de uma po-
lítica preventiva, normalmente
via ações de caráter macropru-
dencial, por meio de limites de
alavancagem, regras de liquidez
bancária, requerimentos de ca-
pital anticíclico, etc.

A melhor alternativa para li-
dar com a formação de bolhas se-
ria, naturalmente, internalizar
todos os seus custos econômicos
e sociais. As soluções acima (lim-
par os excessos ou aplicar uma
política preventiva) nada mais
são do que alternativas subóti-
mas (“second best”), cujos custos
são claros. A limpeza dos merca-
dos ex-post gera desequilíbrios
intertemporais já que é difícil pa-
ra o governo convencer os agen-
tes privados de que não proverá
resgate (“bailout ”), o que os leva
a exatamente tomar riscos exces-
sivos e a gerar a bolha. A sua van-
tagem é que se trata de um ins-
trumento direcionado.

Por sua vez, políticas macro-
prudenciais ex-ante são pouco
direcionadas (e, portanto, de
custo econômico e social eleva-
dos), mas podem pelo menos re-
solver o problema de inconsis-
tência intertemporal. Dessa for-
ma, parece que a combinação de
políticas ex-ante e ex-post pode
gerar um ganho de bem-estar.

Os artigos acadêmicos que ad-
vogam pela adoção de políticas
macroprudenciais em geral pos-
suem algum tipo de mecanismo
de amplificação financeira e “fire
sales”. Contudo, a decisão sobre
qual o melhor mix de política pa-

rece depender da propensão à
formação de bolhas, ou seja, de-
pende exatamente se os mecanis-
mos que levam à formação de bo-
lhas estão presentes ou não e em
que intensidade eles se verificam.

Tal discussão é ainda mais rele-
vante para economias que so-
frem de escassez de crédito, co-
mo ainda parece ser o caso do
Brasil. Isso porque o aumento rá-
pido do crédito (baseado, por
exemplo, em fundamentos) po-
deria ser confundido com uma
bolha, engendrando incorreta-
mente a aplicação de medidas
macroprudenciais.

Mesmo que o processo fosse
(corretamente) identificado co-
mo bolha, seria difícil saber qual
a parcela do crescimento do cré-
dito seria baseada em funda-
mentos e qual parcela seria sim-
plesmente especulação. Um caso
clássico desse dilema de política
foi sem dúvida a crise do encilha-
mento que ocorreu logo após a
Proclamação da República no
Brasil. Houve naquela ocasião
um forte aumento da base mone-
tária e do crédito, que levou a
uma bolha especulativa na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, que
ocasionou um crash.

Entretanto, como o próprio
Fishlow (1972) já ressaltara, o enci-
lhamento teve efeitos positivos
duradouros: o investimento au-
mentou significativamente e vá-
rias empresas criadas no período
subsistiram décadas após a crise.
Portanto, nesse caso, a aplicação
de medidas macroprudenciais pa-
ra conter o crédito poderia ter tido
custos superiores ao benefício ge-
rado pela expansão de crédito.

Dessa forma, a adoção de polí-
tica macroprudencial não é uma
panaceia. Ela não resolve os dile-
mas de política macroeconômica
já que ela sofre do mesmo mal de
outras políticas: a definição de
qual é o equilíbrio de longo pra-
zo. E mesmo que se conseguisse
definir os parâmetros de longo
prazo com clareza, a aplicação de
medidas macroprudenciais não
se faria livre de problemas. Pri-
meiramente, não está claro se
medidas macroprudenciais de-
vem ser pontuais ou devem se-

guir uma regra pré-definida.
Segundo, tampouco é óbvio

se as medidas têm que ser apli-
cadas via mudança de preços re-
lativos ou se por meio de algum
tipo de restrição quantitativa.
Nem sequer se sabe ao certo co-
mo calibrar tais medidas, princi-
palmente no caso em que são
aplicadas de maneira pontual.
As escolhas, em geral, depende-
riam do tipo de falha de merca-
do identificada.

De qualquer maneira, já há
tentativas de se incorporar a po-
lítica macroprudencial dentro
do arcabouço de política mone-
tária. Uma possibilidade passaria
por adicionar alguns aspectos
macroprudenciais aos modelos
de equilíbrio geral de forma a se
gerar funções de reação do ban-
co central que respondam a algu-
ma medida de risco macropru-
dencial. Não só o modelo preci-
saria ser bem especificado, como
a medida de risco macropruden-
cial deveria ser bastante informa-
tiva, gerando assim previsibilida-
de de política.

Nesse quesito, o Banco Central
do Brasil parece avançar signifi-
cativamente, já que disponibiliza
estudos buscando identificar
uma boa medida de risco macro-
prudencial. Entretanto, a aplica-
ção de medidas macropruden-
ciais deveria ser feita com a máxi-
ma prudência. Talvez o melhor
arcabouço a se seguir seja o pro-
posto por Michael Woodford
(“Inflation Targeting and Finan-
cial Stability”, 2012) que advoga
pela adoção de um “price level
targeting” modificado: depende
da evolução dos preços, do hiato
do crescimento e do risco de crise
na margem. Em conjunturas nor-
mais, o arcabouço de metas de
inflação permaneceria inaltera-
do (já que a probabilidade de
ocorrência de um evento extre-
mo seria próxima a zero) e, em
momentos de agravamento de
risco, as considerações macro-
prudenciais influenciariam as
decisões de política monetária.
Seria a forma mais clara de pros-
seguir na agenda macropruden-
cial sem desvirtuar a expectativa
dos agentes com relação à políti-
ca monetária. Esse deveria ser o
caminho adotado pelo Banco
Central, principalmente num
contexto em que as expectativas
de inflação já se desancoram.

Felipe Tâmega é economista-chefe do
Modal e professor do Departamento. de
Economia da PUC-Rio
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MARCOS ISSA/BLOOMBERG NEWS

Crise leva União Europeia e
EUA a rever acordo comercial

O
impasse da Rodada Doha
desencadeou uma onda de
acordos bilaterais de livre
comércio, cujo exemplo mais
recente é o surpreendente

anúncio do início das negociações entre os
Estados Unidos e a União Europeia. Se as
negociações prosperarem, será criada a
maior zona de comércio do mundo, um
bloco que representa nada menos do que
metade da produção global e um terço do
comércio internacional de bens e serviços, e
movimenta cerca de € 700 bilhões.

Há cerca de duas décadas, os Estados Unidos
e a União Europeia conversam a respeito de um
acordo, mas nunca antes as condições
estiveram tão propícias. Tanto é que os dois
lados se comprometeram a concluir um acordo
em até dois anos, ainda durante o mandato do
atual comissariado da União Europeia. “É a
primeira vez em 20 anos que algo pode
acontecer ”, disse o “The New York Times” (14/2).

Ironicamente é a crise internacional que
tornou o acordo mais viável, pela
necessidade dos dois lados de desenvolverem
projetos que possam reanimar o crescimento
e criar empregos, com o efeito colateral de
formar uma frente única contra a China e
outros países emergentes. A zona do euro
acaba de divulgar uma queda de 0,5% do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2012. Os
Estados Unidos tiveram um recuo inesperado
de 0,1% do PIB no quarto trimestre, fecharam
o ano com um resultado bem melhor,
crescimento de 2,2%, mas sua economia
patina com o impasse na área fiscal, e o
governo apelou para os programas setoriais,
como o destinado a impulsionar a indústria.

Tanto os Estados Unidos quanto a União
Europeia já são mercados relativamente
abertos, de modo que as tarifas entre os dois
blocos já são baixas. A alíquota média dos
dois lados é de 3%, segundo a Comissão
Europeia, o que não quer dizer que não há
problemas a discutir.

As negociações deverão se concentrar em
barreiras não tarifárias e harmonização de
regulamentação para produtos como
alimentos, automóveis, brinquedos e
medicamentos. Se forem uniformizadas as
exigências de emissão de veículos, por exemplo,
as indústrias dos dois lados vão economizar ao
fabricar uma única versão de cada produto.

Um acordo com essa extensão terá
repercussões globais, pois os produtores de
outros países, inclusive a China, terão que
aceitar os padrões estabelecidos, e teria que
ser aprovado pelos 27 países-membros da
União Europeia, pelo Parlamento Europeu e
pelo Congresso dos Estados Unidos.

Não é por outro motivo que José Manuel
Durão Barroso, presidente da Comissão
Europeia, disse que um acordo entre a União
Europeia e os Estados Unidos iria “mudar o
j o g o”. Um elogio à negociação foi incluído de
última hora no discurso a respeito do Estado
da Nação, feito pelo presidente americano,
Barack Obama, na semana passada.

Há quem diga que um acordo desse porte
seria uma pá de cal na Rodada Doha, que
patina há anos. Pode ser um exagero, mas a
demora dessa negociação estimulou os
acordos bilaterais, que ganharam impulso
extra com a crise, pois tanto os Estados
Unidos como a União Europeia sabem que a
saída passa pela expansão do comércio
exterior, dada a apatia dos mercados
domésticos. No mesmo discurso Estado da
Nação, Obama também fez referência a outro
acordo comercial que Washington vem
desenhando, o da Parceria Transpacífica, com
países da Ásia, exceto a China.

Já a União Europeia selou neste início de
ano outros acordos bilaterais com o Chile,
México e Colômbia. Durão Barroso esteve
inclusive no Brasil com o mesmo objetivo.

Mas o governo brasileiro resiste em
negociar fora do âmbito do Mercosul, o que
não desagrada a União Europeia.

A negociação em bloco tem o lado
positivo de fortalecer a posição do Brasil,
embora o país seja a parte mais forte do
bloco. O problema são os parceiros. A
Argentina resiste em abrir o comércio
exterior, especialmente na atual situação
econômica. Oficialmente, a resposta do
Mercosul para a União Europeia foi a
necessidade de se esperar a eleição no
Paraguai, em meados do ano, para que o
país, que está suspenso do bloco, volte a
participar das discussões e da decisão final.

Enquanto isso, o Brasil fica vulnerável no
mercado externo e pode pôr em risco seus
negócios tanto nos Estados Unidos quanto na
União Europeia, caso fique à margem das
negociações atualmente em curso.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Primeiro caderno, p. A12.




