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A
bolha de liquidez
global pode estar
explodindo. O que
estáocorrendoago-
ra não é só outra

correção.Creioqueváriosmer-
cado em alta poderão ter uma
queda de 50% a 70% até que os
preçosdosativosglobaissenor-
malizem. O Federal Reserve
(Fed) e outros bancos centrais
estãosevoltandoparaocomba-
te à inflação.
Vários fatores que desenco-

rajaram a inflação nos últimos
cincoanos (por exemplo, crises
nos emergentes, reforma das
empresas estatais da China e a
reformulaçãodosistemabancá-
rio do Japão) têm permitido
que os principais bancos cen-
trais mantenham juros baixos
apesar do forte crescimento.
Nomomentoemqueessesfato-
res que desestimulam a infla-
çãodesaparecem,osprincipais
bancos centrais terão de dimi-
nuir a liquidez para detê-la.
Parte do forte crescimento

nos últimos três anos foi toma-
do emprestado do futuro, por-
que a liquidez estava artificial-
mente alta. À medida que a li-
quidez se normaliza, acredito
ser possível uma recessão glo-
bal em 2007.
Algumas economias emer-

gentes com déficits em conta
correnteemexpansãotêmdes-
frutado do surto de crescimen-
to pois a bolha de liquidez tem

ignoradoessesdéficitseexage-
radosuasperspectivasdecres-
cimento. De fato, as bolhas de
ativos fazem comque seus fun-
damentos (por exemplo, forta-
lezadamoedaeganhosdasem-
presas) pareçam mais fortes
do que seriam se fosse outro o
caso. À medida que a bolha de
liquidezsedesfaz, suasmoedas
devem enfraquecer e a infla-
ção, acelerar. Os bancos cen-
trais talvez precisem reduzir
agressivamentea liquidezpara
evitar uma crise, o que poderá
empurrá-las para a recessão.
A maioria das economias

emergentes tem tido superávit
em conta corrente neste ciclo,
mas seus ativos tendem a se-
remvendidos sobpressãopara
evitarprejuízos futuros comos
dos outros. Na minha opinião,
enquanto suas economias con-
tinuarem com capacidade de
recuperação, seus bancos cen-
trais talveznãoprecisemendu-
recer tanto e suas economias
devem ter um bom desempe-
nho durante a futura queda na
atividade econômica.
Se for possível identificar

um ponto de partida específico
parao atualmercado embaixa,
pode muito bem ter sido o co-
mentáriodeBenBernanke(pre-
sidente do Fed) em 5 de junho.
Quando o banco entra no com-
bate à inflação, a liquidez tende
acaireummercadoemquedaé
só um subproduto. É por isso
que acredito que a atual venda
sobpressãopara evitar futuras
queda nos preços. não é uma
correção como em 2004 e em
2005. Nas vendas sob pressão
anteriores, o Fed e outros ban-

cos centrais não estavampreo-
cupados coma inflação.
A inflação tem constituído

um problema no último ano e
meio. Creio que os principais
bancos centrais têm se recusa-
do a reconhecer a realidade ci-
tandoumnúcleodainflaçãobai-
xo que está só alcançando o Ín-
dice de Preços ao Consumidor
com atraso. Agora, os bancos
centrais estão apreensivos em
relação a sua credibilidade no
combate à inflação emudaram
de idéia abruptamente.
O nível de liquidez livre glo-

bal (índice de crescimento do
dinheiro a curto prazomenos a
taxa de crescimento nominal
do PIB) aumentou cerca de
60% desde 1996. Choques ex-
traordinários (por exemplo, as
crises dos mercados emergen-
tes, a reformadas empresas de
propriedade estatal da China e
a reforma do sistema bancário
japonês) permitiram que o sis-
temafinanceiroglobalestocas-
setodoessedinheirosemgerar
inflação. Porém, à medida que
os fatores que desestimulam a
inflação diminuem, o dinheiro
está provocando inflação.
A liquidez global tem sido

lenta mas não está declinando
nos últimos seis trimestres. No
momento em que os principais
bancos centrais entramnomo-
do de combate à inflação, o ní-
vel de liquidez talvez tenha que
cair substancialmente. Não sa-
bemosoquantodomaciço acú-
mulo de liquidez desde 1996 é
sustentável, e o processo de re-
dução da liquidez está apenas
começando.
Um crise nomercado emer-

gente poderá marcar o fundo
domercadoAvendagemdasúl-
timasquatro semanas foibran-
da. O índice dos mercados
emergentes da Morgan Stan-
ley Capital International (MS-
CI) está em baixa de cerca de
20%emrelaçãoaoseupicode8
demaio de 2006 , mas está fixo
paraoano.O índice subiu 228%
de 12 de março de 2003 a 8 de
maiode2006.Atéagora, a ven-
da está branda em relação ao
surto de crescimento.
Muitos argumentam que os

mercados emergentes não são
carosnasrelaçõespreço-lucro,
mas este argumento pode ser
inválido. A bolha de commodi-
ties exagerou os ganhos dos

produtores de commodities
que dominam os mercados
emergentes. Também, o surto
de crescimento de crédito na
bolha de liquidez exagerou os
ganhos dos bancos, que domi-
nam os mercado emergentes
depois dos produtores de com-
modities. Levando emconside-
raçãoessesdoisfatores,osmer-
cados emergentes parecem
bastantedispendiosos emrela-
ção aos mercados desenvolvi-
dos e em termos absolutos.
Naminhaopinião,umacrise

dosmercados emergentes ten-
de a marcar o fim das vendas
sob pressão. Várias economias

emergentes com déficits em
conta corrente em expansão
vêm desfrutando do surto de
crescimento enquanto os mer-
cados financeiros globais igno-
ram seus déficits e os alimen-
tam com dinheiro barato. A in-
flação fortaleceessasmoedas e
diminui suas taxas de juros. O
crescimento de crédito resul-
tante tem exagerado sua taxa
de crescimento econômica, a
qual legitima temporariamen-
tefalsasexpectativasdosinves-
tidores.
Nomomento em que a liqui-

dezbarataacabar,essasecono-
mias provavelmente sofrerão
comoenfraquecimentodamoe-
da e a aceleração da inflação.
Seus bancos centrais talvez
precisem elevar as taxas de ju-
ros agressivamente para man-
tera estabilidade, oquepoderá
empurrá-las para uma reces-
são e resultar numa significati-
va venda de ações sob pressão.
Vejo potencial para que alguns
mercados antes“quentes” te-
nhamumaquedade50%a70%.
Oriscodeumarecessãoglo-

bal em 2007 está aumentando.
Ograndepontodeinterroga-

ção da economia global é o
quanto os preços dos imóveis
precisam cair. O mais impor-
tante efeito do surto de cresci-
mentodaliquidezglobal temsi-
do a elevação na relaçãopreço-
lucro nos imóveis. Se esta rela-
ção precisar voltar ao nível de
1996, a economia global poderá
sofrer uma grande recessão.
Seformosbonzinhoseadmi-

tirmosquemetadedoaumento
é uma reclassificação perma-
nentedospreçosdas terras em

relação aos preços da mão-de-
obra, ainda assim o declínio se-
rá suficiente para causar uma
recessãoglobaldegrandespro-
porções. Se aqueda dos preços
das propriedades for gradual,
como na Austrália e no Reino
Unido, aeconomiaglobalpode-
rá evitar uma recessão total
mas experimentará um longo
período de crescimento lento.
Mas o pouso suave dosmer-

cadosde imóveisnaAustrália e
nos EstadosUnidos deveu-se a
uma economia global forte. Se-
rámuitomaisdifícil paraaChi-
na e para o Reino Unido segui-
remoexemplo.Elessãoasprin-
cipais fontes de crescimento
global. É por isso que acredito
queoriscodeumarecessãoglo-
bal em 2007 está aumentando.
Ultimamente, tem estado

na moda separar a inflação do
crescimento nas discussões
macro. Muitos argumentam
que o crescimento é mais im-
portante que a inflação. No
meupontodevista, issoestáer-
rado. O que ocorre é o contrá-
rio. Se a inflação for baixa, a li-
quidez pode continuar alta e a
especulaçãofinanceirapodege-
rar crescimento.
Como a especulação finan-

ceira desempenha um papel
tão importante na geração do
crescimento, este ciclo tem tu-
do a ver com inflação. Na mi-
nha opinião, quando os princi-
pais bancos centrais começa-
remasepreocupar coma infla-
ção, o jogo acabou. ●
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D
epoisdeanosdeex-
cessodecondescen-
dência, o Federal
Reserve (Fed, o
banco central dos

EUA) pode estar tentando re-
cuperara imagemdedurãone-
cessária a umaautoridademo-
netária com credibilidade.
Fazbastante tempoquenão

digonada positivo sobre oFed.
Issomeentristece.OConselho
– como os íntimos chamam o
Conselho de Governadores do
Fed,baseadoemWashington–
foimeuprimeiro localdetraba-
lho remuneradodepois dapós-
graduação. Passei sete anos
maravilhososnoórgãonadéca-
dade70esemprehaverá lugar
em meu coração para esta
grande instituição. Dói-me es-
creversobreumFedqueseper-
deu nas águas infestadas de
bolhas dos últimos sete

anos.Masagora,pelaprimeira
vez em muito tempo, os EUA
parecem prestes a receber
umadosesignificativadedisci-
plina monetária. Ironicamen-
te, ela pode sermais dura para
osmercados que para a econo-
mia.Paraos investidores, éum
toque de despertar doloroso,
sem dúvida.
Nofimdascontas,noentan-

to, é absolutamente essencial
para dar à economia america-
na,desequilibradaedependen-
tedeativos,umcursomaissóli-
doesustentável.Trêsvivaspa-
ra Ben Bernanke! Ele ainda
não feznada, é claro.OFedpo-
deriadecepcionar–eficarape-
nas no falatório sem ação. E
sempre existe uma chance de
ser tarde demais – de os dese-
quilíbrios americanos esta-
remtão avançadosqueaúnica
saída seja o temido pouso for-
çado.
Contudo, em meu novo pa-

pel de pessimista otimista, es-
tou disposto a dar a Bernanke
&Ciaobenefíciodadúvida.Fa-
lando duro no contexto de um
excesso apenas fracionário da
inflação–umexcessoquepode
ser mais estatístico que real –,
oFedenviaumamensagemine-
quivocamenteclaradeconten-
ção de política. E, transmitin-
do estamensagemno contexto
dosmercados embaixa, a retó-
rica da disciplina monetária
soa aindamais forte.

Se alguma vez foi hora de o
banco central dos EUA tomar
contadosmercados,certamen-
te é agora. O ex-presidente do
FedWilliamMcChesney Mar-
tin explicou da melhor manei-
raemsuatiradafamosa:“Otra-
balho do Fed é tirar a ponchei-
ra justo quando a festa está fi-
cando boa.” Durante anos, o
Fed forneceu mais que sua co-
ta de reabastecimentos na
maior festa de todas. Estes
dias agora podem estar che-
gando ao fim.
Hápoucassemanas,escrevi

sobre uma crise de confiança
naatividadedobancocentral –
argumentandoqueumaprofu-
sãodebolhasdeativoserauma
conseqüênciacadavezmaispe-
rigosa de uma viagem bem-su-
cedida rumoàestabilidadedos
preços.
Minha visão era que, em ní-

veis baixos de inflação, a regra
de política do banco central
que estabelece metas de infla-
ção resulta em taxas de juros
nominais excessivamente bai-
xas – a sustentaçãodeumciclo
de liquidezemcontínuaexpan-
são. Argumentei que a autori-
dade monetária na verdade
precisa ampliar suas metas à
medida que se aproxima da es-
tabilidadedepreços–dandoes-
pecial atenção aos excessos
que se acumulam nos merca-
dos de ativos.
Realmente, a políticamone-

tária precisa ser conduzida
comumapropensãoassimétri-
ca nessas circunstâncias –
mais predisposta ao endureci-
mento que à acomodação. Isto
temimplicaçõestáticas impor-
tantesparaoFed:umapropen-
são ao aperto monetário com
índices de inflação baixos bem
pode ser essencial se o banco
central dos EUAquiser ter su-
cesso cumprindo seu “duplo
mandato” de estabilidade de
preçosecrescimentoeconômi-
co sustentável.
Minha leitura da agora infa-

me declaração de Bernanke
em5de junhoéqueeleentende
isto. Seu lamento sobre a infla-
çãonaverdadepareceexagera-
do no contexto da desacelera-
çãoqueeleagoraesperaparao
crescimento econômico dos
EUA.
De fato, sua declaração se

esforçapara falardeumatran-
sição para um crescimento
mais lentoresultantedacombi-
nação entre os preços da ener-
giamaisaltoseumresfriamen-
to do mercado imobiliário. Ao

mesmo tempo, sua preocupa-
ção coma inflação tambémpa-
receemconflitocomalgunsar-
dis estatísticos óbvios nos da-
dos do preço agregado.
Sim, o núcleo do índice de

preçosaoconsumidor ficouem
2,3% em maio, em relação ao
mesmo mês do ano passado –
nas palavras reveladoras de
Bernanke,“notetoouacimado
teto do âmbito quemuitos eco-
nomistas, eu incluído, conside-
rariam compatível com a esta-
bilidade de preços e a promo-
ção do máximo crescimento a
longoprazo”.O excesso, no en-
tanto, deve-se inteiramente ao
notório “aluguel equivalente
do proprietário” de residên-
cias principais; excluindo-se
esse item fundamental – 30%
donúcleo do IPC –, o núcleo te-
ria sidode2%emabril emrela-
ção ao mesmomês do ano pas-
sado (e, na verdade, 1,9%, ex-
cluindo-se inteiramenteacate-
goria do abrigo).
É discutível se o alarme da

inflação teria sido acionado
não fosse por essa aceleração
estatísticanumdoscomponen-
tes mais controversos do IPC.
E, é claro, deve-seconsiderar o
clima do mercado financeiro –
uma correção já significativa
nosmercados globais de ações
e um declínio particularmente
acentuado em ativos arrisca-
dos como os mercados emer-
gentes e as mercadorias. Num
clima ainda de inflação baixa,
umFedavessoaoriscopoderia
ter sido tentado a esperar até
que a poeira assentasse nos
mercados antes de exibir sua
força política.
AconclusãodeBernankede

que houve uma “indesejada”
deterioração da inflação tam-
bémpodeserquestionadacom
outros argumentos. O aumen-
tofracionáriodoíndicedosalá-
rio por hora emmaio (0,1%) jo-
ga água fria na noção de que
mercados de trabalho compri-
midos estão elevando o preço
do trabalho. Aomesmo tempo,

a recente e acentuada corre-
ção nos preços das mercado-
rias põe em questão a crença
de que o crescimento global
emascensãoestá levandoaum
boom coincidente nos preços
dos insumos que poderia exa-
cerbar ainda mais as pressões
inflacionárias incipientes.
E, numa base estrutural, as

atuais pressões de globaliza-
ção continuam a atuar como
forças contrárias poderosas
restringindo quaisquer pres-
sões cíclicas que se acumulem
nafrentedainflação.Finalmen-
te, deve-se considerar uma
questão política tática: com ín-
dices de inflação baixos, o ban-
co central rígido que estabele-
ce metas de inflação tem mar-
gem para cometer um peque-
no erro depolítica; ele pode, de
fato, se atrasar e intervir de-
pois do evento com um aperto
monetário–sofrendoasconse-
qüências do que deveria ser
apenas um breve desvio na es-
trada para a estabilidade de

preços.
Em resumo, haveria razões

de sobra para Bernanke optar
por esperar a passagem deste
chamado susto inflacionário.
Maselenãoesperou.Naverda-
de, ele entrou cedo no jogo, e
estamensagemtemsido refor-
çada por um assalto retórico
coordenado por parte de ou-
trosmembrosdoórgãorespon-
sável pelas políticas do Fed.
Talvez eu esteja enxergan-

do,mascreioqueháumaimpli-
cação importante na resposta
instantânea do Fed a um susto
inflacionáriodiscutível: depois
de anos de excesso de condes-
cendência, o Fed pode estar
tentando recuperar a imagem
de “durão” necessária a uma
autoridademonetáriacomcre-
dibilidade.Eháboasrazõespa-
raacreditarqueestesentimen-
to tem alcance global. Apertos
monetários recentes por parte
do Banco Central Europeu e
bancos centrais da Índia, Co-
réia, Turquia, África do Sul e
até mesmo Islândia mostram
uma tendência de disciplina si-
milar.
Este surto de disciplinamo-

netária ao redor domundo en-
caixa-se perfeitamente a meu
novootimismosobreoreequilí-
brio global. O maior desequilí-
brio do mundo – o atual déficit
emconta corrente dosEUA–é
conseqüênciadiretadeumaes-
cassez de poupança baseada
na renda induzida pela bolha
imobiliária. Carentes de pou-
pança doméstica, os EUA pre-
cisamimportarpoupançaexce-
dentedo exteriora fimdecres-
cer–eadministrargrandesdé-
ficits em conta corrente e co-
mércio a fim de atrair capital
estrangeiro.
Na medida em que os ban-

coscentraispromoveramdese-
quilíbrios globais relacionados
a bolhas de ativos com políti-
casmonetárias excessivamen-
te condescendentes, uma nova
tendência rumo à disciplina
monetáriaéumeventobastan-
te encorajador no caminho ru-
mo ao reequilíbrio global.
Embora seja “amor duro”

para os investidores atingidos,
isto bem pode acabar sendo a
correção necessária para pre-
pararoterrenoparaapróxima
alta nosmercados.
Obrigado novamente, Ben

Bernanke ●
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O crescente risco de recessão global em 2007

Amor duro

EXCESSO–ConclusãodeBernankesobrea indesejadadeterioraçãoda inflaçãopodeser contestada

Quando os BCs
se preocuparem
com a inflação,
o jogo acabou
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