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Finanças

Endividamento asiático revive fantasma dos anos 90
Josh Noble
Financial Times, de Hong Kong

Quando a China lançou o
maior pacote de estímulo de sua
história em resposta à crise de
2008 e à desaceleração dos mer-
cados importadores ocidentais,
isso cobrou um preço. Hoje, a
China tem de pagar uma conta
que, dizem alguns economistas,
levou a relação entre a dívida to-
tal e o Produto Interno Bruto
(PIB) para além de 200%.

Embora a China constitua o
exemplo mais extremo do uso de
endividamento para financiar
crescimento, trata-se de um pa-
drão que se repetiu em toda a
Ásia. Com a queda nas exporta-
ções, os bancos centrais abriram
suas torneiras e produziram um
salto no endividamento das fa-
mílias e das empresas.

Agora que o Fed (Federal Re-
serve, banco central dos EUA)
considera reverter sua política
monetária ultrafrouxa, a região
enfrenta um novo desafio: en-
frentar a vida depois da dívida. E
à medida que os investidores
avaliam o impacto dessa transi-
ção, os fantasmas da crise finan-
ceira asiática de 1997-1998 fo-
ram novamente despertados.

“Todo esse dinheiro do alívio
quantitativo produziu uma enor-
me bolha de inflação do crédito
na Ásia”, diz Kevin Lai, economis-
ta-chefe regional na Daiwa Secu-
rities. “O crime foi cometido, ago-
ra temos que lidar com as conse-
quências. Esse processo será bas-

tante doloroso. É como uma cha-
mada de margem. Famílias terão
de vender seus ativos. Haverá
muita de destruição de riqueza.”

É fácil ouvir ecos da crise finan-
ceira asiática. O crescimento do
crédito a partir de 2008 foi rápi-
do, resultando em um aumento
dos preços das casas, altas taxas
de crescimento e megafusões de
empresas. Em abril, na Tailândia,
aconteceu a maior aquisição na-
cional de uma empresa por outra
e o maior lançamento de uma
nova empresa em bolsa, segundo
dados da Dealogic.

Mas com a reversão do fluxo de
dinheiro barato antes provenien-
te do exterior para as economias
emergentes em toda a região,
analistas advertem que a Ásia po-
de estar no início de uma série de
crises monetárias e de crédito
não muito distintas da experiên-
cia vivida na década de 1990.

A maior parte do foco concen-
trou-se até agora na Índia e na
Indonésia, os dois países asiáti-
cos com os maiores déficits em
conta corrente, tornando-os
mais dependentes de capital es-
trangeiro para cumprir seus
compromissos. Ambos viram
suas moedas e mercados acioná-
rios mergulharem.

Mas os riscos de contágio em
toda a região estão começando a
crescer, segundo economistas,
agravados pela desaceleração na
China, maior motor de cresci-
mento na Ásia.

Na Tailândia, que tecnicamente
entrou em recessão no segundo

trimestre, a dívida das famílias em
relação ao PIB subiu de 55% em
2009 para quase 80% hoje. A dívida
total em relação ao PIB está agora
em 180%, de acordo com dados
compilados pelo HSBC.

A Malásia, rica em petróleo,
viu uma elevação semelhante
nos níveis de dívida, o que contri-
buiu para impulsionar o consu-
mo e um boom no setor habita-
cional. Mas fracos números do
comércio criaram a possibilida-
de de o país passar a incorrer em
déficit, neste ano, após uma dé-
cada de superávits. E na semana
passada a Indonésia anunciou
uma acentuada ampliação de
seu déficit em conta corrente, a
pior desde 1996, devido a uma
queda no valor de suas exporta-
ções de commodities.

“Estamos entrando num pe-
ríodo de estagnação do cresci-

mento durante os próximos dois
anos”, disse Fred Neumann, eco-
nomista-chefe para a Ásia no
HSBC. “As economias asiáticas fi-
zeram uma viagem tranquila
porque compraram crescimento
mediante alavancagem. Elas de-
veriam ter aproveitado esse tem-
po para realizar reformas estru-
turais. Em vez disso, usaram o di-
nheiro barato e desfrutaram al-
tas taxas de crescimento. Essa
oportunidade, agora, terminou.”

A queda no crescimento em to-
da a Ásia é também sinal de dete-
rioração da produtividade. A in-
tensidade do crédito — uma me-
dida do endividamento necessá-
rio para criar uma unidade de
crescimento econômico — cres -
ceu significativamente em quase
todos os países. Em Hong Kong, a
intensidade do crédito quase tri-
plicou a partir de 2007, ao passo

Fundo estatal da Indonésia eleva compra de ações
Harry Suhartono
B l o o m b e rg

O PT Jamsostek, o maior fundo
de pensão da Indonésia, está in-
tensificando compras de ações
do país, segundo seu presidente,
Elvyn Masassya, depois que o Ín-
dice Composto de Jacarta des-
pencou 11% em quatro dias.

O fundo estatal está comprando
empresas destacadas e vai aumen-
tar sua exposição em ações de 22%
para 25% dos ativos administra-
dos, disse Masassya.

A queda vertical de quatro dias
da bolsa indonésia foi a maior
desde 2011, e as ações perderam
valor ao ritmo mundial mais ace-
lerado deste trimestre, alimenta-
das por especulações de que o Fe-
deral Reserve (Fed, o BC dos EUA)
vai reduzir os estímulos que in-
flaram os preços das ações nos
mercados emergentes.

“A Jamsostek vai ingressar na
bolsa, com um horizonte de mer-
cado de longo prazo”, disse Masas-
sya, que administrava 144,2 tri-
lhões de rúpias (US$ 13,4 bilhões)

em ativos, segundo dados de ju-
nho. “Estamos comprando ‘blue-
chips’.” A rúpia caiu 7,1% desde o
fim de junho, e a inflação do país se
acelerou para sua alta recorde dos
últimos quatro anos em julho, en-
quanto o déficit em conta corrente
aumentou para valor recorde no
trimestre passado.

O Departamento de Serviços
Financeiros do país não pretende
suspender as transações e se reu-
niu ontem com instituições fi-
nanceiras, disse seu presidente,
Muliaman Hadad. O Bank Indo-

E n t rev i st a Nobel em 2011, americano vê motivos para
questionar estratégia de compra de ativos nos EUA

Sargent mostra
dúvidas quanto
a política do Fed

JULIO CORTEZ/AP

O Nobel de Economia Thomas Sargent: desemprego elevado nos EUA se deve a fatores cíclicos e estruturais

Sergio Lamucci
De Washington

O Nobel de Economia Thomas
Sargent mostra dúvidas quanto à
eficácia da política do Federal Re-
serve (Fed, o banco central ameri-
cano) de promover compras maci-
ças de títulos públicos e papéis las-
treados em hipotecas, assim como
também questiona a certeza dos
analistas que pregam a necessida-
de de um alívio fiscal no curto pra-
zo e de um aperto no longo. Profes-
sor da Universidade de Nova York,
Sargent é prudente e cuidadoso
em suas análises, como ao respon-
der se a atual política monetária
americana é apropriada.

“Essa é uma questão complica-
da por causa das teorias em que
banqueiros centrais e economistas
especializados em questões mone-
tárias confiam tanto para duvidar
como para apoiar os programas de
compras de ativos. Há um famoso
teorema devido a Neil Wallace que
diz que, sob algumas condições es-
pecíficas, esses programas de com-
pra de ativos são irrelevantes. Eles
não fazem bem ou mal”, diz Sar-
gent, referindo-se a uma ideia de
Wallace, professor da Universida-
de Penn State, com que já escreveu
trabalhos. Haveria duas condições
para que a irrelevância de Wallace
se sustente, segundo um estudo de
Michael Woodford, da Universida-
de de Colúmbia: todos os investi-
dores devem ter a possibilidade de
comprar qualquer quantidades
dos ativos — e pelos mesmos pre-
ços —, e esses ativos precisam ser
avaliados com base em seus retor-
nos pecuniários.

Sargent afirma que o presidente
do Fed, Ben Bernanke, e outros de-
fensores do chamado afrouxamen-
to quantitativo (QE, na sigla em in-
glês) buscam argumentar que as
condições para a compra de ativos
são diferentes das presumidas por
Wallace, o que, segundo ele, é algo
difícil de verificar. “Esse é o motivo
pelo qual há espaço legítimo para
debater e duvidar dessa política”,
afirma Sargent, que será um dos

principais convidados do 6o Con -
gresso BM&F Bovespa, a ser realiza-
do em Campos do Jordão, de 29 e
31 de agosto. Um dos principais
nomes da teoria das expectativas
racionais, Sargent ganhou o Nobel
em 2011, com Christopher Sims, da
Universidade de Princeton.

Ele também vê com cautela as
afirmações de que os EUA preci-
sam afrouxar a política fiscal no
curto prazo, para não prejudicar a
recuperação da economia, ao mes-
mo tempo em que é necessário
apresentar uma trajetória crível no
longo prazo, enfrentando a pres-
são de aumentos de gastos com
aposentadorias e o sistema de saú-
de. “Os economistas simplesmente
não sabem muito sobre os efeitos
das diferenças do timing dos ajus-
tes fiscais. Modelos que dizem ofe-
recer um caminho detalhado so-
bre o timing não são estimados
com precisão estatística suficiente
para inspirar a nossa confiança”,
afirma Sargent. “Economistas e au-
toridades que fazem afirmações
sobre a política fiscal ser mais frou-
xa no curto prazo, mas mais aper-
tada no longo estão se arriscando
intelectualmente. Mas talvez ven-
da bem politicamente.”

A seguir, os principais trechos
da entrevista de Sargent, realiza-
da por e-mail.

Valor: Quase cinco anos depois
do colapso do Lehman Brothers, o
desemprego nos EUA continua alto.
Isso se deve a motivos cíclicos ou es-
truturais?

Thomas Sargent: Em parte pelos
dois. Os EUA estão de acordo com
um padrão empírico que mostra
que recuperações de recessões
acompanhadas por crises bancá-
rias são muito mais lentas que re-
cuperações de recessões “nor -
mais”, não acompanhadas por cri-
ses bancárias. No entanto, ques-
tões estruturais provavelmente
também contribuem para o lento
declínio do desemprego. Um fator
estrutural é que os EUA aumenta-
ram a duração do benefício de de-
semprego de 26 semanas para um

período muito maior. Embora seja
compreensível como uma política
de compaixão, estender a duração
do seguro-desemprego tem efei-
tos adversos não desejados sobre
os incentivos para trabalhadores
desempregados buscarem e acei-
tarem empregos. Outros fatores
estruturais talvez se devam à situa-
ção do mercado imobiliário, que
torna difícil para as pessoas se mu-
darem de localidade.

Valor: Quais as melhores políti-
cas para enfrentar o desemprego?

S a rg e n t : Provavelmente algo na
linha do que fez o governo de
Gerhard Schroeder na Alemanha
no começo dos anos 2000 ao pen-
sar em caminhos para reduzir o
desemprego estrutural, e evitar o
seu surgimento. O desemprego es-
trutural é um problema muito
mais custoso porque ele é persis-
tente. Felizmente, os economistas
e outras pessoas entendem muito
mais do desemprego estrutural do
que sobre o cíclico. Políticas que
aumentam a flexibilidade do mer-
cado de trabalho e que ajustam os
incentivos dos subsídios públicos
ao desemprego e incapacidade fí-
sica são fundamentais aqui.

os programas de compras de ati-
vos. Há um famoso “t e o r e m a” de -
vido a Neil Wallace que diz que,
sob algumas condições específi-
cas, esses programas de compra de
ativos são irrelevantes. Eles não fa-
zem bem ou mal. Se você ler o dis-
curso de Bernanke, na conferência
do ano passado em Jackson Hole, o
“t e o r e m a” de Wallace era um es-
queleto no armário que o preocu-
pava. Bernanke e outros defenso-
res do afrouxamento quantitativo
apontam para o que consideram
violações das condições presumi-
das por Wallace. Mas se essas viola-
ções de fato ocorrem ou se aplicam
é algo complicado de se verificar.
Esse é o motivo pelo qual há espa-
ço legítimo para debater e duvidar
dessa política. Uma coisa curiosa
sobre o debate é que, embora os
defensores do afrouxamento
quantitativo se distanciem do
“t e o r e m a” da irrelevância de Wal-
lace, na entrada do programa, eles
frequentemente apontam para o
teorema de Wallace quando des-
crevem uma “estratégia de saída”.
Se você ouvir com atenção às auto-
ridades quando elas explicam por
que eles não estão preocupados
com a saída do QE, eles invocam
partes do argumento da irrelevân-
cia de Wallace.

Valor: Muitos analistas, inclusi-
ve do FMI, veem muita consolidação
fiscal no curto prazo nos EUA, e
apontam a falta de uma trajetória

crível no longo prazo. O sr. compar-
tilha dessas visões sobre política fis-
cal ou acha que é o momento para
apertar as contas públicas?

S a rg e n t : Economistas simples-
mente não sabem muito sobre os
efeitos das diferenças do timing
dos ajustes fiscais. Modelos que di-
zem oferecer um caminho deta-
lhado sobre o timing não são esti-
mados com precisão estatística su-
ficiente para inspirar a nossa con-
fiança. Nós sabemos muito mais
sobre os efeitos de programas am-
plos. Economistas e autoridades
que fazem afirmações sobre a polí-
tica fiscal ser mais frouxa no curto
prazo, mas mais apertada no lon-
go, estão se arriscando intelectual-
mente. Mas talvez venda bem poli-
ticamente.

Valor: Nos últimos anos, houve
discussões duras entre democratas
e republicanos sobre o orçamento,
elevando a incerteza sobre o pano-
rama fiscal. Como isso afeta as ex-
pectativas de consumidores e em-
presários?

S a rg e n t : Eu não sei. Políticas fis-
cais têm que ser factíveis e susten-
táveis, independentemente do que
as leis atuais de um país prome-
tam. As leis americanas atuais fa-
zem promessas que não são factí-
veis. Algumas delas terão que ser
quebradas (por exemplo, alguns
impostos serão elevados e/ou al-
guns gastos e programas sociais
terão de ser cortados). Isso é certo.

A incerteza é sobre quais benefí-
cios serão reduzidos ou impostos
serão aumentados.

Valor: Depois da crise, houve al-
gum reforço da regulação financei-
ra. Em que medida passos como a
lei Dodd-Frank pode reduzir o risco
de outra grande crise financeira?

S a rg e n t : A lei Dodd-Frank é
muito longa e complicada. Eu sus-
peito que a maior parte dos con-
gressistas que a aprovaram não a
leu, ou nem uma pequena parte
dela. Muitas recomendações são
vagas e ambíguas. É difícil saber
quais efeitos a lei Dodd-Frank terá.
No século XIX, o Congresso ameri-
cano aprovou leis que tinham en-
tre uma e cinco páginas. A Dodd-
Frank tem 800 páginas, e muitas
partes são difíceis de entender.

Valor: O Brasil tem hoje uma
combinação de inflação alta, baixo
crescimento e uma política fiscal
considerada expansionista por
muitos analistas. O sr. tem algum
conselho para o ministro da Fazen-
da do Brasil, como o sr. já fez no pas-
sado [Sargent escreveu em 1986 e
1993 cartas abertas aos ministros
da Fazenda brasileiros]?

S a rg e n t : A minha política nos
dias atuais é não dar conselho a ou-
tros países até que as autoridades
fiscais do meu próprio país colo-
quem a casa em ordem. Conselhos
sobre políticas fiscal e monetária
vindos de um cidadão americano
não são muito críveis hoje em dia.

que em Cingapura ela deu um
salto superior a quatro vezes.

Para as autoridades econômi-
cas, o aumento do crédito e a que-
da no crescimento deixa pouco es-
paço de manobra. A Indonésia de-
cidiu aumentar os juros, numa
tentativa de evitar uma corrida
contra a moeda, ao passo que a Ín-
dia adotou medidas de sustenta-
ção da rupia. Até agora, nenhuma
das medidas produziu os resulta-
dos desejados. “As opções são pro-
teger a moeda ou proteger o cres-
cimento doméstico. Só é possível
fazer uma coisa ou outra. Não há
nenhuma saída fácil”, disse Lai.

Embora os temores possam ser
familiares, muita coisa mudou
nos últimos 15 anos. Em 1997, o
peso da dívida recaía predomi-
nantemente sobre grandes em-
presas endividadas, e não sobre
as famílias e pequenas empresas

que hoje desfrutam um aumento
em sua renda e lucros saudáveis.

Os mercados de títulos asiáticos
também tiveram um desenvolvi-
mento positivo significativo, com
maior endividamento de longo
prazo e em moeda local, em vez do
endividamento de curto prazo em
dólares ocorrido no passado.

E as instituições na região — de
fundos soberanos a bancos cen-
trais — proporcionam aos siste-
mas financeiros locais amortece-
dores bem mais resistentes, aju-
dadas pelo fato de que a maioria
das economias asiáticas poupam
mais do que gastam. Mas isso não
significa que algum trauma re-
novado seja impossível. Como
disse Neumann: “Cada cri-
se chega sob uma roupa-
gem distinta”.

Ler mais na página A11

nesia está agindo conjuntamen-
te a fim de estabilizar os merca-
dos financeiros, disse o vice-pre-
sidente Perry Warjiyo.

Os grandes fundos estrangei-
ros têm puxado as perdas, e a
Jamsostek tem apenas uma capa-
cidade limitada para sustentar as
ações locais, disse Raymond Bu-
diman, analista da corretora PT
Panin Sekuritas de Jacarta. A Jam-
sostek está comprando ações
juntamente com outros fundos
estatais, disse Masassya, sem dar
mais informações.

“E c o n o m i st a s
simplesmente
não sabem
muito sobre
efeitos das
diferenças do
timing dos
ajustes fiscais”

Valor: O Fed adotou uma política
monetária muito expansionista nos
últimos anos, com os juros básicos
próximos de zero e uma política
agressiva de compra de ativos. Ela é
apropriada para o pós-crise?

S a rg e n t : Essa é uma questão
complicada por causa das teorias
em que banqueiros centrais e eco-
nomistas monetários confiam tan-
to para duvidar como para apoiar
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Finanças, p. C20




