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Quando Alan Greenspan foi pela primeira vez assistir a um jogo de baseball do Washington Natio-nals, 
no começo do mês, ele foi recebido como herói. Seguranças queriam que o presidente do Federal 
Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) assistisse ao jogo de uma cabine executiva com ar-
condicionado, mas ele, como um verdadeiro admirador do baseball, preferiu sentar-se na geral, sob o 
sol do verão americano.  
 
O banqueiro-central de 79 anos, que ha 18 anos decide as taxas de juros nos Estados Unidos, foi 
festejado quando chegou. As pessoas próximas pediam que ele autografasse o canhoto de seus 
ingressos. Um pouco mais atrás dele ouvia-se gritos de "em frente Alan!" e "é isso aí, segura eles 
baixos (os juros)". 
 
Greenspan deve deixar a presidência do Fed no fim de janeiro, quando termina seu mandato no 
conselho dos presidentes regionais. No fim de semana, banqueiros centrais e economistas de todas as 
partes do mundo estiveram reunidos no refugio de verão do Fed em Jackson Hole, em Wyo-ming, para 
darem seu veredicto à era Greenspan. 
 
Greenspan assumiu o comando do Fed em 1 1 de agosto de 1987 — dois meses antes da "Segunda-
feira Negra" quando o índice Dowjo-nes da Bolsa de Nova York caiu 22,6%, a maior queda em um só 
dia da história do mercado de ações dos EUA. A resposta imediata de Greenspan, de que o Fed iria 
injetar dinheiro no sistema financeiro, ajudou a colocar um fim nas preocupações de como o banco 
central iria se sair depois da partida de Paul Volcker, seu antecessor. 
 
Desde então, o crescimento econômico dos EUA vem sendo em média de 3% ao ano e o aumento anual 
do índice de preços ao consumidor também tem ficado na casa de 3%. A média de desemprego é 
ligeiramente superior a 5%. Greenspan consolidou a credibilidade do Fed na luta contra a inflação, mas 
sua reputação foi construída na flexibilidade que ele sempre mostrou. O desafio de seu sucessor será 
igualar a capacidade de Greenspan de perceber os grandes clamores. 
 
Mervyn King, presidente do Banco da Inglaterra (o BC do Reino Unido), chama a atenção para os 
pensamentos profundos, a flexibilidade e habilidade de comunicação e julgamento de seu colega 
americano. Ele faz referência a um texto de John Maynard Keynes, o fundador da macroeconomia, 
sobre outro economista britânico, Alfred Marshall. "Keynes, no obituário que escreveu para Marshall, 
disse que um grande economista deve ter uma rara combinação de talentos: matemático, historiador, 
estadista, filósofo. Alan Greenspan tem tudo isso", diz King. 
 
Ao longo de seus 90 anos de história, o Fed teve presidentes fortes. Até mesmo os que não tinham 
grande reputação fora do banco central conseguiram dominar o processo de tomada de decisões do 
comitê de mercado aberto (o FOMC, na sigla em inglês). Volcker derrotou a inflação na década de 70, 
estabelecendo com rigor — enquanto o nível de desemprego superava os 10%—que, embora o Fed 
tivesse a missão dupla de promover a estabilidade dos preços e o pleno emprego, controlar a inflação 
era a prioridade. Greenspan deixou claro desde o começo que queria ver uma inflação menor que a de 
4% que ele havia herdado. 
 
Mesmo assim, é muito simplista classificá-lo como mero "falcão da inflação". A credibilidade anti-
inflação que ele conquistou tornou possível a busca de baixos níveis de desemprego. Isso pode ser 
confirmado na resposta recente à alta recorde dos preços do petróleo. Como as expectativas de inflação 



continuam contidas, o Fed não precisa agir de modo agressivo. Greenspan é capaz de tolerar uma 
inflação geral maior em momentos em que isso não resulte em um núcleo de inflação maior. 
 
No fim dos anos 90, ele estava preparado para segurar as taxas em níveis mais baixos do que a 
percepção geral sugeria, acreditando que o crescimento da produtividade dos EUA havia melhorado o 
desempenho da economia e que a globalização iria se mostrar força deflacionária. Houve momentos em 
que Greenspan convenceu seus colegas e elevar os juros mais rapidamente do que eles queriam — mas 
também houve momentos em que ele convenceu o FOMC a se conter. No cômputo geral, ele é melhor 
descrito como um ativista, e não como um falcão. 
 
Alan Blinder, vice-presidente do Fedde 1994 a 1996, afirma: "A tarefa de Volcker exigia uma vontade 
de aço e determinação. Greenspan enfrentou desafios mais sutis e diferenciados: o que fazer com a 
aceleração do crescimento da produtividade, desemprego a 4%, crises financeiras e uma bolha do 
mercado de ações. Suas decisões, na maior parte, foram fantásticas". 
 
Greenspan estuda o ciclo de negócios nos Estados Unidos desde o fim da década de 40. No Fed, ele 
demonstrou ter domínio sobre os dados, elaborando não só estatísticas do governo e dados 
desenvolvidos pelo Fed, mas também sobre a divulgação de informações pelas empresas e a 
experiência própria. Allan Meltzer, professor da Carne-gie Mellon University e historiador do Fed, diz: 
"Ele absorve informações de uma variedade de fontes e as destila, tornando-as mais exatas. Não 
conheço nenhum outro presidente do Fed que tenha prestado tanta atenção aos acontecimentos diários, 
semanais e mensais, avaliando o que eles significam e na maioria das vezes acertando nessas 
avaliações". 
 
Um dos produtos da experiência passada do presidente do Fed enquanto economista é a suspeita de 
modelos econômicos complexos e previsões que assumem que o passado é um guia confiável para o 
futuro. "Os primeiros sinais de que um relacionamento pode ter mudado, normalmente, é a ocorrência 
de eventos que não parecem consistentes com nossas hipóteses sobre a maneira como o mundo 
econômico deveria se comportar", disse ele em 2004 à American Eco-nomics Association (AEA). 
 
Em seu pronunciamento, Gre-enspan apresentou a explicação mais detalhada sobre sua abordagem. Ele 
disse que o desafio era tomar decisões em um ambiente econômico de muita incerteza, afirmando que o 
Fed precisa considerar não só o caminho mais provável para a economia, mas também uma série de 
riscos ao crescimento e à inflação, uma abordagem que ele chamou de "gerenciamento do risco". O 
FOMC, disse ele, precisa levar em conta não só as previsões referenciais, mas também os riscos de 
baixa probabilidade, que podem ter grande impacto sobre a economia. Em 2003, por exemplo, o Fed se 
precaveu contra uma chance relativamente remota de deflação, cortando os juros para um nível 
incomu-mente baixo. 
 
Nesse período todo, desde 1987, o Fed seguiu uma abordagem altamente previsível. A "Regra de Tay-
lor"—introduzida por John Taylor, da Stanford University, no começo dos anos 90 e desenvolvida por 
outros economistas — oferece um bom guia geral sobre a política monetária praticada na era Gre-
enspan. Ela fornece uma equação que descreve a política monetária do Fed como reativa ao 
crescimento, que diverge da taxa potencial de crescimento da economia e da inflação em relação a uma 
meta de inflação presumida. 
 
No entanto, houve períodos que mostraram grandes discrepâncias entre as decisões do Fed e o que essa 
regra teria sugerido. Larry Meyer, fundador da consultoria Macroeconomic Advisers, que foi um dos 
presidentes regionais do Fed entre 1996 e 2002, diz: "O presidente jogava de acordo com as regras em 



tempos normais. Sempre há essa noção de que ele tem uma abordagem do tipo 'senta-aí-e-escreve-
assim', mas a Regra de Taylor se encaixa muito bem na maioria das vezes. O que distinguia o 
presidente era quando ele tinha de ir além das regras". 
 
Muitos economistas acreditam que a principal conquista de Greenspan foi sua resposta aos sinais do 
boom de produtividade dos anos 90. Ele entendeu logo essa mudança e agiu sobre ela, permitindo que a 
taxa de desemprego caísse mais do que muitos economistas acreditavam que seria possível sem atiçar a 
inflação. As estimativas comuns da época colocavam a taxa de desemprego estabilizada em cerca de 
6%. Greenspan possibilitou que o desemprego caísse abaixo dos 4% em 2000, e a inflação não decolou. 
Além dos ganhos de produção possibilitados pelo maior espaço de crescimento dado à economia, os 
salários aumentaram para as pessoas de renda mais baixa e as empresas que necessitavam de 
trabalhadores mais capacitados passaram a investir mais em treinamento. 
 
Greenspan se destacou na administração da crise. Depois do crash de 1987, ele ignorou o conselho de 
que deveria esperar e avaliar seu impacto sobre a economia. Ele também aumentou a liquidez do 
sistema em 1998, depois da crise financeira da Ásia e da moratória da Rússia, e em 2001, depois dos 
atentados terroristas aos EUA de 11 de setembro. Embora isso possa ser explicado como 
gerenciamento de riscos, também pode ser visto como um exercício da prudência de Greenspan. 
 
Por exemplo, não ha dúvidas de que o calote da Rússia em 1998 poderia ter levado a problemas 
maiores para os EUA do que o quase colapso do fundo de hedge Long-Term Capital Management 
(LTCM). Ao mesmo tempo, havia poucos sinais de um impacto sobre a economia americana. O Fed já 
havia reduzido mais as taxas do que de outra forma teria feito em razão da crise financeira da Ásia e no 
papel de banco central global "de facto", embora essa não tenha sido uma atribuição que o Congresso 
dos EUA lhe deu. Os cortes nos juros, depois da moratória russa, foram apenas aquilo que os mercados 
emergentes precisavam. 
 
Greenspan contrastou sua abordagem de gerenciamento de riscos com a confiança acadêmica padrão 
dos economistas nos modelos econômicos e nas regras de política monetária. Os supostos favoritos 
para substituí-lo — Martin Feldstein, de Harvard, Glenn Hub-bard, de Colúmbia, e Bem Bernan-ke de 
Princeton—são economistas acadêmicos, embora a Casa Branca jã tenha afirmado que esta 
considerando outros candidatos, incluindo nomes de Wall Street. Henry Kauftnan, economista de Wall 
Street e consultor financeiro, diz: "Ajuda bastante ter um indivíduo versátil e que conhece os mercados 
financeiros". 
 
Os três favoritos têm experiência de governo e planejamento: Feldstein foi presidente do Coun-cil of 
Economic Advisers (CEA) da administração Reagan, Hub-bard ocupou o mesmo cargo na 
administração George W. Bush e Bernanke foi um influente presidente regional do Fed, até que foi 
nomeado para presidir o CEA. 
 
Greenspan sempre foi criticado por não se envolver muito em política. Ele não é um republicano 
atuante — apoiou os aumentos de impostos decididos pela administração Clinton no começo dos anos 
90, assim como os cortes nos impostos decididos pela administração Bush nesta década —, mas tem 
uma crença inquebrantável no poder das forças de mercado e nos benefícios do capitalismo irrestrito. 
Deixados por conta própria, acredita ele, os mercados financeiros vão ajudar a reduzir os desequilíbrios 
da economia. 
 
O exemplo de maior destaque foi sua abordagem à bolha do mercado de ações do fim da década de 90. 
A determinação de Greenspan de que era melhor lidar com as conseqüências da bolha, do que tentar 



estoura-la, foi estabelecida em grade parte pelos acontecimentos. Em seu pronunciamento na AEA, em 
janeiro de 2004, Greenspan disse haver evidências iniciais de que essa abordagem foi correta. A 
expectativa era de que ele iria oferecer uma conclusão mais confiante no encontro do fim de semana 
em Jackson Hole. 
 
Após o fim da bolha do mercado de ações e um colapso nos investimentos das empresas, os EUA 
passaram por uma curta recessão em 2001. Desde então, o crescimento continua, apesar de uma série 
de choques: atentados terroristas, a onda de governança corporativa, os escândalos contábeis e a guerra 
no Iraque. "O que se comentou no encontro de agosto de 2001 em Jackson Hole, pouco antes dos 
atentados de 11 de setembro, foi se o Fed iria reduzir os juros abaixo dos 3% Ninguém imaginava que 
eles chegariam a 1%", diz David Hale, um economista da Chicago. O FOMC cortou o juro básico para 
1% em meados de 2003 e aí o deixou por um ano. 
 
A política monetária desta década fornece um outro exemplo da abordagem de ativista de Greenspan, e 
do seu julgamento. Alguns economistas temiam que os EUA iriam mergulhar em uma armadilha 
deflacionária ao estilo japonês, mas os EUA continuaram sendo o motor do crescimento mundial. O 
período ilustra outra característica da era Greenspan: o rumo do Fed em direção a uma maior 
transparência, que ganhou força. Greenspan estabeleceu a taxa básica dos fundos do Fed como a 
ferramenta de política monetária, embora tenha sido somente em 1994 que as metas dos Fed Funds 
começaram a ser anunciadas. 
 
Nos últimos dois anos o FOMC vehi fornecendo as diretrizes do 
  
rumo provável dos Fed Funds, tendo desde junho do ano passado aumentado a taxa básica em um 
quarto de ponto percentual a cada reunião, e afirmando a cada vez que esperava continuar elevado as 
taxas em um ritmo "uniforme". Este ano, o Fed começou a publicar mais cedo as atas do FOMC, 
tornando-as um guia mais atualizado do pensamento do comitê. 
 
Muitos economistas afirmam que o passo lógico é que o Fed passe a fornecer mais detalhes sobre a 
meta de inflação de médio prazo. Essa abordagem é comum fora dos EUA e o Fed já ficou mais perto 
da meta de inflação. Em 2003 ele deixou claro que não queria ver sua medida preferida do núcleo da 
inflação cair mais — efetivamente estabelecendo o piso para a taxa desejada em 1%. Quando, a partir 
de fevereiro, o FOMC começou a anunciar as previsões para os próximos dois anos, deixou claro que 
seus membros queriam a inflação na metade superior da faixa de 1% a 2%. 
 
Greenspan já disse que o fato de um banco central ter uma meta explícita de inflação afeta a maneira 
como a política monetária é discutida internamente e comunicada externamente, mas provavelmente 
faz pouca diferença para os resultados de política monetária. King, que foi convidado a assistir o 
pronunciamento de Greenspan na AEA no ano passado, disse que qualquer abordagem sensível de 
política monetária é explicável em termos de meta de inflação e resposta aos choques. A questão é a 
disposição de ser explícito. 
 
Poucos discutem o sucesso da abordagem discricionária de Greenspan. Uma estratégia mais formal e 
claramente explicada pode ajudar um sucessor a ganhar credibilidade. Ela não vai eliminar o desafio 
central. "O que você espera de um presidente do banco centrai? Uma pessoa com uma capacidade 
extraordinária de julgamento e previsão", diz Meyer. "Não há como tirar de Greenspan o fato de que 
ele é uma pessoa excepcional e já faz parte do rol da fama." 
 
Fonte: Valor Econômico / Financial Times, São Paulo, 30 ago. 2005. Finanças, p. C8. 


