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FMI conclui reunião com impasse
nos EUA sobre o Orçamento

O governo fez uma aposta
para acelerar o crescimen-
to sem elevar a inflação.
Ela consistia em: baixar a

taxa de juros para estimular os inves-
timentos; reduzir os impostos que
afetam os lucros das empresas e sub-
sidiar crédito ao setor privado atra-
vés de bancos públicos; e desvalori-
zar o real para aumentar a competiti-
vidade da indústria. Estava convic-
to de que tinha o diagnóstico corre-
to, e está perplexo porque os resulta-
dos não vieram. O que deu errado?

Comecemos pelos juros. Ainda
hoje leio artigos de um ou outro eco-
nomista simpático ao governo com
análises baseadas numa esdrúxula
teoria do duplo equilíbrio, que seria
aceita pelo próprio governo. O argu-
mento é de que a inflação poderia
permanecer controlada quer com
uma taxa de juros alta, caracterizan-
do o mau equilíbrio, quer com uma
taxa de juros baixa, caracterizando
o bom equilíbrio. A opção correta
seria pela taxa de juros baixa, mas
sob a influência do sistema financei-
ro, que somente teria lucros com
uma taxa de juros alta, o Banco Cen-
tral perseguia o mau equilíbrio, que
não ajudava no controle da inflação,
acarretando apenas os custos da va-
lorização cambial; do aumento do
custo da dívida pública; e do baixo
crescimento econômico. Era preci-
so coragem política para romper
com essa situação, e em 2011 o Ban-
co Central decidiu fazê-lo. Por que o
crescimento não acelerou?

Não havia nenhum duplo equilí-
brio. A queda da taxa real de juros
ocorrida em 2011 somente foi possí-
vel devido ao risco material de desa-
celeração da economia brasileira

provocado pelo contágio proveniente
da provável nova rodada recessiva na
Europa e nos Estados Unidos. Na Euro-
pa, crescia o risco de uma crise bancá-
ria, obrigando o BCE a reagir expandin-
do o seu balanço, com Mario Draghi
comprometendo-se a “fazer o que fos-
se necessário” para evitar uma crise
bancária, no que teve sucesso, mas não
evitou a recessão. Nos EUA a econo-
mia também se enfraquecia, quer devi-
do ao esgotamento dos estímulos fis-
cais e monetários, quer porque sofria
os reflexos da contração na Europa. A
reação do Fed foi buscar a queda das
taxas de juros longas através do QE2.

Após excepcional crescimento do
PIB de 7,5% em 2010, o contágio da
desaceleração mundial encolheu o
crescimento do PIB brasileiro em
2011. Mas naquele momento a taxa de
juros caiu não porque o BC se curvou
aos que o forçavam a buscar o bom
equilíbrio, e sim porque o contágio da
pioranos EUA e na Europa abriu o espa-
ço necessário. Estávamos diante de al-
go que tinha apenas a característica de
reação contracíclica da política mone-
tária, e não diante de uma mudança
radical do jogo da política monetária.

Ainda que o Fed tenha postergado
por algum tempo o início da redução
das compras de ativos, as perspectivas
são de continuidade do crescimento
dos EUA, o que juntamente com a recu-
peração da Europa pinta um quadro
completamente diferente de 2011.
Não é por mera coincidência que as
taxas das treasuries de 10 anos têm co-
meçado a se elevar, e na sua cola já vem
ocorrendo um aumento das taxas de
juros de mercado, no Brasil, como fica
claro no gráfico acima. Afinal, não ha-
víamos atingido o bom equilíbrio, mas
apenas assistido a uma queda transitó-
ria da taxa de juros, que é largamente
afetada pela taxa global de juros. A ten-
dência neste novo quadro da econo-
mia mundial é de elevação da taxa de
juros – nos EUA e no Brasil –, e se o
Banco Central ficar atrás da curva agra-
vará ainda mais a inflação, que conti-
nua oscilando próximo de 8% quando
eliminamos os efeitos do represamen-
to dos preços administrados.

A segunda esperança era com o efei-
to da depreciação cambial sobre a com-
petitividade da indústria. Em 2010, o
real retomou a tendência à valorização,
que foi acentuada pela forte elevação

dospreços internacionais de commodi-
ties, seguida do aumento dos ingressos
de capitais decorrentes do QE2. Em
2011, o governo brasileiro resolveu lu-
tar contra a “guerra cambial”, contro-
lando ingressos de capitais, que combi-
nados com uma acumulação mais in-
tensa de reservas levaram o real a uma
média em torno de R$ 1,80/US$, e a
partir de maio de 2012 a R$ 2,05/US$,
no qual permaneceu até recentemen-
te, antes de voltar a se depreciar.

O governo tinha a esperança de que
a depreciação cambial seria um “almo-
ço gratuito”, restaurando a competiti-
vidade das empresas sem elevar a infla-
ção. Mas, para que a depreciação do
câmbio nominal se transferisse predo-
minantemente para o câmbio real, re-
compondo a competitividade perdida,
os salários reais teriam de cair quando
avaliados aos preços dos bens afetados
pelo câmbio, o que requeria ou uma
política fiscal contracionista, ou uma
política monetária austera. O governo
não se dispôs a alterar a política fiscal,
da qual esperava a promoção do cresci-
mento, e o Banco Central lutava, sem
muito sucesso, para obter um espaço
maior para elevar a taxa de juros.

O resultado é que, embora tenha
ocorrido alguma recomposição do
câmbio real, a inflação se elevou. Ainda
que o BC decida – como aparentemen-
te decidiu – tratar a depreciação cam-
bial como choque de oferta, aceitando
seus efeitos inflacionários primários,
teria de dissipar os efeitos inflacioná-
rios secundários, refletidos no aumen-
to das expectativas. Mas as expectati-
vas continuam se desancorando, e a
tendência é colhermos inflações em al-
ta. A retórica do BC é otimista, reafir-
mando que a inflação entrará numa tra-
jetória de convergência para a meta,
mas já fez essa afirmação tantas vezes,
falhando em todas, que tem um enor-
me déficit de credibilidade. Em lugar
do almoço gratuito vindo de uma de-
preciação sem custo inflacionário, o go-
verno colheu a elevação da inflação en-
frentando a ameaça de ter de abando-
nar o desejo político de manter a taxa
de juros em apenas um dígito, sob pena
de ver a inflação crescer ainda mais.

O terceiro pilar era a política fiscal
expansionista, provocando reduções
de impostos para empresas e subsí-
dios para o crédito tanto para empre-
sas como para programas sociais. A car-
ga tributária extremamente elevada re-
duz o consumo e os investimentos, o

que bastaria para justificar a sua que-
da. Mas isso teria de ser acompanha-
do da redução gradual de gastos, evi-
tando uma queda muito forte do su-
perávit primário. Ao cortar impos-
tos e aumentar subsídios mantendo
(ou aumentando) os gastos, o gover-
no gerou uma expansão adicional
da demanda agregada, pressionan-
do ainda mais a inflação.

Em adição, decidiu-se pela redu-
ção discricionária de impostos, es-
colhendo arbitrariamente os seto-
res beneficiados. O que se deveria
buscar com esse tipo de estímulo é
oferecê-lo a todos, indiscriminada-
mente, o que levaria a premiar os
empresários que buscam o lucro
através do aumento da eficiência,
mas o que se obtém ao escolher arbi-
trariamente os setores beneficia-
dos é premiar os que têm maior po-
der de pressão, ou os rent seekers.

O resultado final é que os benefí-
cios sobre o crescimento não ocor-
rem, pagando-se o custo de mais in-
flação. De nada adianta o BC usar a
ambiguidade nas definições para
tentar convencer a sociedade de que
a política fiscal caminha para a neu-
tralidade, aliviando a carga imposta
à política monetária. Seria a primei-
ra vez na história que teríamos um
governo praticando austeridade fis-
cal em ano de eleições. Espera-se
que a afirmação do Banco Central
seja apenas um gesto político, remo-
vendo possíveis atritos com outras
esferas de governo, e que na execu-
ção da política monetária tome em
consideração o quadro expansionis-
ta da política fiscal, e não a peça de
ficção à qual se refere publicamente.

Com todas essas contradições na
política econômica não é surpresa
que no capítulo do crescimento eco-
nômico o Brasil apresente um de-
sempenho muito pior que o da gran-
de maioria dos países na América
Latina. Nos próximos anos, com a
crescente competição pela atração
de capital para financiar projetos de
infraestrutura, os erros ficarão cada
vez mais evidentes e tenderão a ser
punidos pelos investidores, o que
em pequena escala já começou a
ocorrer com o crescimento de medi-
das de risco como o Embi e o CDS, e
acarretando o risco de rebaixamen-
to do grau de investimento. Ainda
está em tempo para correções, mas
não sou otimista a respeito.

Brasil ganha destaque por deficiências
Desajustes e obstáculos ao crescimento distinguem o País na agenda política de Christine Lagarde, diretora-gerente do FMI
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O que falhou na
estratégia do governo?

Rolf Kuntz
ENVIADO ESPECIAL/WASHINGTON

Inflação, dívida pública e in-
fraestrutura deficiente deram
destaque ao Brasil na agenda po-
lítica apresentada ontem pela
diretora-gerente do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, ao Comitê
Monetário e Financeiro Inter-
nacional (IMFC), o principal
conselho político da institui-
ção.

Emergentes sujeitos a pres-
sões inflacionárias terão pouco
espaço para estimular o cresci-
mento com medidas monetá-
rias, disse a diretora, citando co-
mo exemplos Brasil, Índia, In-
donésia e Rússia. Aqueles com
dívida pública elevada foram
aconselhados a dar prioridade à
arrumação das contas de gover-
no. O Brasil foi citado, nesse ca-
so, juntamente com seis emer-
gentes, incluídos Hungria e Po-

lônia. Na terceira referência, o
País foi aconselhado a apressar
os investimentos em infraestru-
tura para remover obstáculos
ao crescimento da produção.

Segundo o FMI, a dívida públi-
ca brasileira chegou a 69% do
Produto Interno Bruto (PIB)
no ano passado e deve aumen-
tar neste ano e no próximo, Bra-
sília protesta contra os critérios
do Fundo e apresenta números
mais baixos, em torno de 58%
do PIB para a dívida bruta. Por
qualquer critério, no entanto, o
endividamento público brasilei-
ro é maior que a média dos emer-
gentes, na faixa de 35%.

A agenda de Lagarde inclui re-
comendações e cobranças a paí-
ses desenvolvidos, emergentes
e em desenvolvimento, a come-
çar pelos Estados Unidos e pe-
los europeus. Cobranças seme-
lhantes foram incluídas no co-
municado conjunto do IMFC,
divulgado ontem no começo da
tarde, logo depois da reunião.

Segundo o comitê, a transi-
ção da política monetária para
padrões mais normais deve ser
no ritmo certo, “cuidadosamen-
te calibrada e claramente comu-
nicada”. A referência, nesse ca-
so, é a decisão do Fed, o banco
central dos EUA, de abandonar
gradualmente os incentivos
mensais de até US$ 85 bilhões.

Na segunda referência o no-

me do país é explicitado: “Os
Estados Unidos precisam agir
com urgência para cuidar de
suas incertezas fiscais de curto
prazo” - uma alusão ao impasse
sobre o Orçamento e a dívida

pública. A terceira cobrança é
dirigida implicitamente ao Con-
gresso: é preciso ratificar a re-
forma das cotas e da governan-
ça aprovada em 2010. A próxi-
ma revisão geral das cotas está

prevista para janeiro de 2014.
Os europeus continuam de-

vendo a centralização das re-
gras e da fiscalização dos ban-
cos e a adoção de critérios unifi-
cados de “resolução” dos ban-

cos - um eufemismo para indi-
car a liquidação de instituições
quebradas sem recorrer ao di-
nheiro do contribuinte. Essa fa-
lha foi lembrada tanto no comu-
nicado do IMFC quanto na
Agenda de Política Global da di-
retora-gerente.

Regras. Na reunião do comitê,
o presidente do Conselho de Es-
tabilidade Financeira, Mark
Carney, apresentou um balan-
ço da reforma do sistema finan-
ceiro combinada logo depois da
crise de 2008 pelos governos do
G-20. Quase todos os países
membros do grupo, informou,
já editaram as regras necessá-
rias para os novos padrões de
capital recomendados pelo Ban-
co de Compensações Interna-
cionais, de Basileia. Mas ainda
falta avançar na solução de pro-
blemas importantes, como o
dos bancos “grandes demais pa-
ra quebrar”.

É essencial, lembrou Carney,
incluir esses bancos entre aque-
les passíveis de ser fechados em
caso de quebra, para eliminar a
velha prática de “privatizar lu-
cros e socializar prejuízos”.

Enquanto os banqueiros tive-
rem essa expectativa, serão en-
corajados a assumir riscos ex-
cessivos e a impor perdas impor-
tantes às finanças públicas,
acrescentou.

Na berlinda. Lagarde com o ministro Wolfgang Schaeuble, da Alemanha, críticas ao Brasil

AFFONSO CELSO
PASTORE

● Tendência

O mundo continuava refém da
crise política americana quan-
do o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) concluiu, ontem
cedo, a parte mais importante
de sua assembleia anual. O dis-
curso do secretário do Tesouro
dos EUA, Jack Lew, foi lido pelo
presidente do Federal Reserve,
o banco central do país, Ben Ber-

nanke, em nome de um governo
parcialmente fechado.

“O presidente pediu ao Con-
gresso a reabertura do governo
e a elevação do limite legal da
dívida”, escreveu o secretário
na mensagem aos colegas do
Comitê Monetário e Financei-
ro Internacional (IMFC), órgão
responsável pelas principais de-

cisões de cada reunião. “Antes
do fechamento do governo to-
dos os sinais apontavam para o
fortalecimento da economia
dos EUA”, afirmou Lew, citan-
do como exemplo a criação de
7,5 milhões de empregos priva-
dos a partir de 2010 - mais de 2
milhões só no último ano. “Se o
Congresso agir com rapidez, es-
sa tendência continuará.”

Enquanto isso, líderes demo-
cratas e republicanos gastavam
a manhã de um sábado menos
chuvoso que os dias anteriores

tentando achar o caminho de
um acordo. A administração fe-
deral entrava no 12º dia sem Or-
çamento, forçada a cortar gas-
tos, e o prazo para a ampliação
do limite da dívida, por enquan-
to fixado em US$ 16,7 trilhões,
se esgotava. O teto deve ser al-
cançado no dia 17. A partir daí
dificilmente será evitado um ca-
lote pelo menos parcial.

Economia global. Com ou sem
crise política americana, a arru-
mação da economia global vai

dar muito trabalho, como obser-
vou Jack Lew no começo de seu
discurso, e quanto a isso houve
um amplo acordo na reunião do
FMI. Boas e mas notícias e previ-
sões vieram misturadas nos pro-
nunciamentos dos vários líde-
res. A economia europeia saiu
de uma recessão de seis trimes-
tres e deve continuar melhoran-
do, segundo as projeções apre-
sentadas durante a semana,

“Indicadores econômicos re-
centes, predominantemente
positivos, sustentam a expecta-

tiva de uma recuperação modes-
ta e gradual”, disse o presidente
do Banco Central Europeu, Ma-
rio Draghi, que reafirmou o
compromisso de manter “pelo
tempo necessário” uma políti-
ca monetária voltada para a rea-
tivação da economia.

O lado mais feio da transição
é o desemprego, que deve che-
gar a 202 milhões de pessoas
em 2013, com aumento de 32 mi-
lhões nos últimos cinco anos,
segundo a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). / R.K.
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“Antes do fechamento do
governo os sinais indicavam
para o fortalecimento da
economia. Se o Congresso
agir rápido, continuará.”

Jack Lew
SECRETÁRIO DO TESOURO DOS EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




