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Entre 1970 e 2007 foram contabilizadas 124 crises bancárias 
sistêmicas, 208 crises cambiais e 63 episódios de não-paga-
mento de dívida soberana. Esses indicadores representam 

três crises bancárias, cinco crises cambiais e quase dois eventos de 
não pagamento de dívida soberana por ano.

Vivemos a era das bolhas, o mais letal veneno produzido pela 
financeirização da economia. As mais recentes bolhas, a da cha-
mada nova economia ou Ponto Com e a mais recente, das hi-
potecas nos Estados Unidos, levaram à ruína economias de im-
portantes nações, com repercussão avassaladora sobre países de 
economias desfavorecidas – dependentes de financiamento ex-
terno – e à falência generalizada de empresas, a mais desemprego 
estrutural e a mais pobreza.

Depois da negação do Estado nacional, especialmente nos 
anos de 1980 e 1990, quando ganharam força as ideias neolibe-
rais, vimos em 2008, no pico da crise, desmoronar sólidas ins-
tituições financeiras e grandes empresas industriais nos Estados 
Unidos. E, no desespero, o Estado norte-americano procurar 
salvá-las com trilhões de dólares dos cidadãos contribuintes. Na 
mesma linha, nações européias praticamente estatizaram seus 
sistemas financeiros.

Hoje, nos fóruns internacionais, são discutidas medidas de 
controle da volatilidade do capital, mas pouco se avançou. São 
fortes as resistências às mudanças principalmente nas nações 

Apresentação
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centrais, por serem regras que contrariam os princípios da glo-
balização financeira idealizada pelos grandes grupos financeiros 
internacionais.

Porém, cresce, entre lideranças das nações em desenvolvi-
mento, a convicção de que é necessária a retomada da regulação. 
Ficou claro nesta crise, para agentes econômicos e para autorida-
des políticas, em sua maioria, que, se não tomarmos providên-
cias estabelecendo medidas perenes de proteção das economias 
teremos outras crises, certamente de maiores proporções com 
consequências ainda mais danosas para todo o mundo.

O mundo quer estabilidade, segurança para os investimentos, 
para a produção, e garantias para o desenvolvimento sustentável.

No que se refere ao Brasil, vale destacar que nos anos 80 e 
90, em todas as vezes que o país quebrou nas crises e recorreu 
ao FMI, o Fundo exigiu cortar investimentos e restringir o con-
sumo. Com isso, obras de infraestrutura foram paralizadas ao 
longo dos anos e uma forte retração se abateu sobre a produção 
e sobre o comércio. Nos anos 90 houve cortes de 22% em infra-
estrutura e 30% em transportes.

Nesta crise não precisamos do FMI. O governo Lula fez exa-
tamente o contrário do que recomendara o Fundo no passado. 
Aumentou os investimentos e ampliou o crédito para o consu-
mo. O Brasil passou de devedor a credor do FMI.

Temos um sistema financeiro sólido, bancos estatais que ga-
rantem a expansão do crédito e reserva internacionais da ordem 
de US$ 240 bilhões. O crédito livre para pessoa física saiu da 
marca de R$ 83.05 bilhões, em janeiro de 2002 para R$ 457 
bilhões em outubro de 2009, início da crise. Redução do com-
pulsório, de R$ 272 bilhões, em setembro de 2008, para R$ 194 
bilhões em novembro de 2008. Esses são alguns exemplos de 
tomadas de decisão do governo que resultou na proteção ime-
diata da economia.

O Brasil foi retirado da situação de extrema vulnerabilidade ex-
terna com uma política anticíclica ousada, baseada em estímulo 
às exportações e à inovação tecnológica, aumento das reservas, 
redução de juros, desoneração tributária, aumento de investimen-
tos (Programa de Aceleração do Crescimento), criação de uma rede 
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de proteção social consistente (Bolsa Família e outros programas), 
controle da inflação e ampliação da oferta de crédito.

Essas medidas, entre outras, fomentaram o mercado interno 
de consumo e garantiram níveis de emprego razoáveis. Chega-
mos ao final de outubro deste ano com a criação de 1.410.302 
novos empregos, em 2009, em plena crise. Perdemos mercado 
externo, mas ganhamos mercado interno.

Hoje o Brasil é uma referência nos fóruns internacionais por 
ter sido o país que melhor se preparou para enfrentar a crise fi-
nanceira global. Diferentemente das crises das décadas de 80 e 
90, o Brasil não quebrou.

Portanto, precisamos reforçar a ideia de um Estado com fun-
ções bem definidas de planejamento, de regulação da economia 
e de garantia de direitos dos cidadãos. Sem essas funções do Es-
tado não podemos continuar sob pena de novamente nos expor-
mos à tirania do capital.

Movidos por essas preocupações organizamos este seminá-
rio, prestigiado por renomados debatedores com a finalidade de 
aprofundarmos a discussão sobre a retomada da regulação do 
sistema financeiro e sobre as medidas adotadas pelo governo 
brasileiro para enfrentar a crise.

Medidas que, sob a liderança inconteste do Presidente Lula, 
colocaram o Brasil em situação de vantagem comparativa me-
lhor em relação às demais nações atingidas.

Para finalizar, gostaria de dizer que a mais importante lição 
tirada da crise global é, talvez, a de que não há mais “deus mer-
cado” nem “deus estado”.

Gostaria de agradecer a colaboração da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Con-
federação Nacional do Comércio (CNC), parceiros na realização 
do seminário.

Deputado Vignatti
Presidente da Comissão de Finanças e tributação
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Mesa de abertura
Foto: SEFOT/SECOM

Luiz Gil Siuffo Pereira, Dep. Edmilson Valentim, Dep. Vignatti e Márcio 
Pochmann

A seguir, apresentam-se as gravações transcritas do Seminário 
Internacional, elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, Re-
visão e Redação (DETAQ), na qual estão incluídas as exposições 
dos convidados e o debate dos parlamentares.

O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Damos início ao Se-
minário Internacional Possíveis	Desdobramentos	da	Crise	Financei-
ra	Internacional:	Aperfeiçoamento	na	Regulamentação	dos	Sistemas	
Financeiros	e	na	Governança	Global.

Este evento será gravado, em razão disso, pedimos aos senho-
res a gentileza de desligarem os seus aparelhos celulares ou os 
manterem no modo silencioso.

Senhoras e senhores, bom dia. Tem início neste momento a 
cerimônia de abertura do Seminário Internacional destinado a 
debater o tema Possíveis	Desdobramentos	da	Crise	Financeira	Inter-
nacional:	Aperfeiçoamento	na	Regulamentação	dos	Sistemas	Finan-
ceiros	e	na	Governança	Global.

Trata-se de iniciativa das Comissões de Finanças e Tributação 
e de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, 
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em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA, a Confederação Nacional do Comércio – CNC e a Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI.

Este seminário é resultado da aprovação do Requerimento 
no 211, de 2009, do Deputado Vignatti, Presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação, e do Requerimento no 256, de 2009, 
do Deputado Edmilson Valentim, Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara 
dos Deputados.

O principal objetivo do seminário é debater os desdobramen-
tos da crise financeira global e as medidas tomadas pelo Governo 
brasileiro para enfrentar a crise.

Passaremos agora à composição da Mesa de abertura deste 
seminário. Para ocupar o seu lugar, gostaríamos de convidar o 
Exmo. Sr. Deputado Vignatti, Presidente da Comissão de Finan-
ças e Tributação da Câmara dos Deputados; o Exmo. Sr. Deputado 
Edmilson Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados; 
o Sr. Luiz Gil Siuffo Pereira, Vice-Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC/SESC/
SENAC; e ainda o Sr. Márcio Pochmann, Presidente do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Neste primeiro momento, os convidados para esta Mesa de 
abertura terão o tempo de até 5 minutos para as suas considera-
ções iniciais.

Passamos, então, a palavra ao Exmo. Sr. Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Bom dia a todos. 
Inicialmente, quero saudar o Deputado Edmilson Valentim, 

parceiro neste evento, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico; a CNI, parceira também neste momento por 
intermédio do Vice-Presidente Gil. Hoje coincidiu de também 
estar ocorrendo um encontro da indústria. O Presidente da CNI 
está nesse encontro da indústria nacional, que se realiza uma vez 
por ano, e não pode estar presente aqui. S.Exa. é membro titular 
da Comissão de Finanças e Tributação e suplente na Comissão 
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de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. À tarde 
estará presente a um dos painéis. Saúdo também o Sr. Márcio 
Pochamnn, do IPEA, que pensou em todos os detalhes deste se-
minário. Nossos agradecimentos a toda a equipe do IPEA.

Este é um momento extremamente propício para este debate. 
Quero agradecer aos convidados internacionais que estarão aqui 
presentes hoje.

Entre 1970 e 2007 foram contabilizadas 124 crises bancárias 
sistêmicas, 208 crises cambiais e 63 episódios de não-pagamen-
to de dívida soberana. Esses indicadores representam três crises 
bancárias, cinco crises cambiais e quase dois eventos de não pa-
gamento de dívida soberana por ano.

Vivemos a era das bolhas, o mais letal veneno produzido pela 
financeirização da economia.

As mais recentes bolhas, a da chamada nova economia ou 
Ponto Com e a das hipotecas nos Estados Unidos, levaram à ru-
ína economias de importantes nações, com repercussão avassa-
ladora sobre países de economias desfavorecidas, dependentes 
de financiamento externo, levando a falência generalizada de 
empresas, a mais desemprego estrutural e a mais pobreza.

Depois da extrema negação do Estado nacional, especialmen-
te nos anos de 1980 e 1990, quando ganharam força as ideias 
neoliberais, vimos em 2008, no pico da crise, desmoronar sólidas 
instituições financeiras e grandes empresas industriais.

E o Estado norte-americano procurar salvá-las com trilhões 
de dólares dos cidadãos contribuintes. Nações européias pratica-
mente estatizaram seus sistemas financeiros.

Nos fóruns internacionais são discutidas medidas de controle 
da volatilidade do capital a serem tomadas, mas pouco se avançou.

São fortes as resistências às mudanças principalmente das na-
ções centrais, por serem regras que contrariam os princípios da 
globalização financeira idealizada pelos grandes grupos financei-
ros internacionais.

Porém, cresce, entre lideranças das nações em desenvolvi-
mento, a convicção de que é necessária a retomada da regulação. 

Ficou claro nesta crise, para autoridades políticas e para 
agentes econômicos, em suamaioria, que, se não tomarmos 
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providências estabelecendo medidas perenes de proteção das 
economias teremos outras crises, certamente de maiores pro-
porções com consequências ainda mais danosas para todo o 
mundo.

O mundo quer estabilidade, segurança para os investimentos, 
para a produção, e garantias para o desenvolvimento sustentável.

No que se refere ao Brasil, vale destacar que nos anos 80 e 90, 
em todas as vezes que o país quebrou nas crises e recorreu ao FMI, 
o Fundo exigiu cortar investimentos e restringir o consumo.

Com isso obras de infraestrutura foram paralizadas ao longo 
dos anos e uma forte retração se abateu sobre a produção e sobre 
o comércio.

Nesta crise não precisamos do FMI. O governo Lula fez exata-
mente o contrário do que recomendara o Fundo no passado. Au-
mentou os investimentos e ampliou o crédito para o consumo. 
O Brasil passou de devedor a credor do FMI.

Temos um sistema financeiro sólido e bancos estatais que ga-
rantem a expansão do crédito.

Conseguimos retirar o Brasil da situação de vulnerabilidade 
externa com uma política anticíclica ousada, baseada em estímu-
lo às exportações e à inovação tecnológica, aumento das reser-
vas, redução de juros, desoneração tributária, aumento de inves-
timentos (Programa de Aceleração do Crescimento), criação de 
uma rede de proteção social consistente (Bolsa Família e outros), 
controle da inflação e ampliação da oferta de crédito.

Essas medidas, entre outras, fomentaram o mercado interno 
de consumo e garantiram níveis de emprego razoáveis.

Chegamos ao final de outubro deste ano com a criação de 
1.163.607 novos empregos em plena crise. Perdemos mercado 
externo, mas ganhamos mercado interno.

Hoje o Brasil é uma referência nos fóruns internacionais por 
ter sido o país que melhor se preparou para enfrentar a crise fi-
nanceira global. Diferentemente das crises das décadas de 80 e 
90, o Brasil não quebrou.

Portanto, precisamos reforçar a ideia de um Estado com fun-
ções bem definidas de planejamento, de regulação da economia 
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e de garantia de direitos dos cidadãos. Sem essas funções do Es-
tado não podemos continuar sob pena de novamente nos expor-
mos à tirania do capital.

Movidos por essas preocupações, organizamos este seminá-
rio, prestigiado por renomados debatedores com a finalidade de 
aprofundarmos a discussão sobre a retomada da regulação do 
sistema financeiro e sobre as medidas adotadas pelo governo 
brasileiro para enfrentar a crise.

Medidas que, sob a liderança inconteste do Presidente Lula, 
colocaram o Brasil em situação de vantagem comparativa me-
lhor em relação às demais nações atingidas.

Para finalizar, gostaria de dizer que a mais importante lição 
tirada da crise global é, talvez, a de que não há mais “deus mer-
cado” nem “deus estado”.

Muito obrigado. Espero que realmente possamos fazer um 
bom seminário, baseados nesses parâmetros da experiência na-
cional brasileira e das experiências que o mundo tirou desta crise, 
para que possamos aprofundar este debate sobre a necessidade 
ou não da regulamentação do sistema financeiro mundial, para 
um investimento mais tranquilo e seguro.

O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado, 
Deputado Vignatti.

Na sequência, passamos a palavra ao Exmo. Sr. Deputado Ed-
milson Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Bom 
dia, senhoras e senhores.

Quero cumprimentar o meu colega, Deputado Vignatti; o 
Vice-Presidente da CNC, Luiz Gil Siuffo Pereira; o Presidente do 
IPEA, Márcio Pochmann; os Deputados Dr. Ubiali, Edson Eze-
quiel, Guilherme Campos e Carlos Melles.

É uma satisfação estarmos aqui, em conjunto com a Comis-
são de Finanças e Tributação, promovendo este debate, coro-
ando um ano bastante profícuo de atividades na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. É um ano 
em que privilegiamos o debate sobre a crise, buscando não só o 
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debate pelo debate em si, mas buscando soluções, aprendendo, 
debatendo, ouvindo. Coroamos este debate com este seminário.

A crise mundial, que partiu de um centro financeiro do mun-
do, os Estados Unidos, originada por problemas de crédito imo-
biliário, contaminando a confiança no sistema financeiro mun-
dial e fazendo com o setor produtivo de boa parte do planeta 
vivesse um período de dificuldades que nunca antes na história 
do mundo se viu, leva-nos a examinar o que levou nosso País a 
enfrentar esse período com razoável sucesso.

Não é errado dizer que o Brasil, o Governo brasileiro, o setor 
produtivo brasileiro, as instituições econômicas brasileiras, as re-
presentações da sociedade brasileira de forma geral não partici-
pam deste debate de modo lateral.

Hoje, o Brasil é visto como uma experiência positiva de en-
frentamento da crise. Não nos basta, porém, simplesmente con-
templar essa realidade, visto que as desigualdades e desafios que 
nosso País tem a superar são enormes. Somos uma nação con-
tinental, com desigualdades regionais que variam de trabalho 
escravo a indústrias de ponta, como é o caso da PETROBRAS.

É imperativo que aproveitemos este momento, que aprofun-
demos este debate, em que a experiência internacional e as ações 
dos países desenvolvidos, cotejadas com os países emergentes... 
E que a fase que a economia brasileira atravessa possa nos aju-
dar a produzir uma visão que privilegie, diferentemente do que 
ocorreu e de uma lição que tiramos desta crise financeira, que 
privilegie o setor produtivo, a geração de riqueza, consequente-
mente, geração de emprego e distribuição de renda.

As propostas, as polêmicas que devemos enfrentar, vamos en-
frentar. Vamos buscar, no Congresso Nacional, particularmente 
na Câmara dos Deputados, dar uma contribuição cada vez mais 
efetiva e real, passando por cima, muitas vezes, das diferentes 
colorações partidárias que, democraticamente, para o bem da 
Nação, convivem, coabitam nesta Casa.

Que possamos, neste debate, e este seminário é uma maneira 
de dar essa contribuição, buscar ações políticas que unam Go-
verno, Congresso, setor produtivo e as instituições financeiras. 
Vamos enfrentar os gargalos, aquilo que fomos identificando du-
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rante o ano e que impedem o Brasil crescer mais: problema do 
crédito, dos juros, acesso de forma mais universalizada, o proble-
ma das garantias.

Esta é, a meu ver, uma contribuição efetiva que podemos dar 
para o Brasil continuar com o ciclo de desenvolvimento e cres-
cimento e, ao mesmo tempo, uma contribuição para este debate 
que ocorre no mundo todo sobre os rumos da economia, mas, 
como disse o Presidente Lula, sob uma ótica diferente. O Pre-
sidente Lula disse exatamente que há um esforço muito gran-
de dos países desenvolvidos para salvar empresas importantes, 
injetar dinheiro na economia. Mas há falta de foco na hora de 
se discutir e se enfrentar problemas cruciais, que seria o obje-
tivo final da humanidade, como, por exemplo, a conferência 
internacional de combate à fome, que está em andamento, e 
a Conferência de Copenhague, sobre mudanças climáticas. Nós 
precisamos dar exatamente esta contribuição: pôr um foco di-
ferente naquilo que é a discussão tradicionalmente feita pelos 
países desenvolvidos.

Este seminário, realizado em conjunto com o setor produtivo 
do País – CNC, CNI, Câmara dos Deputados, IPEA e convidados 
presentes –, nos ajudará a fazer um debate bastante esclarecedor. 
É mais uma contribuição para formar e agregar posições e fazer 
avançar o desenvolvimento no País.

Muito obrigado.
Um bom seminário para todos nós.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado, 

Deputado Edmilson Valentim.
Na sequência, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Luiz Gil 

Siuffo Pereira, Vice-Presidente da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC/SESC/SENAC.

O SR. LUIZ GIL SIUFFO PEREIRA – Meu caro Deputado Ed-
milson Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; Deputado Vignatti, Presiden-
te da Comissão de Finanças e Tributação; Dr. Márcio Pochmann, 
em primeiro lugar, gostaria de dizer que estamos aqui com uma 
satisfação muito grande.
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Não é necessário justificar a ausência do nosso Presidente, 
porque, na nossa estrutura, a atribuição de representar nossa 
instituição no Congresso cabe a mim. De forma que nosso Presi-
dente de fato está aqui. Ele gostaria, se possível, de também estar 
conosco, mas não é sua atribuição.

O Deputado Vignatti praticamente tirou meu discurso, por-
que tudo aquilo que S.Exa. disse é o que nós anotamos para 
abordar.

O posicionamento do Governo, a forma como reagiu diante 
da crise resultou em tudo isso a que estamos assistindo. Ou seja, 
o País é um dos primeiros a sair da crise. Por quê? Acreditou 
na força do nosso mercado. Por quê? Utilizou os mecanismos 
que tínhamos – Caixa Econômica, Banco do Brasil – para, no 
momento mais importante, financiar esse mercado. O Gover-
no acreditou inclusive no emprego. Isso resultou em geração de 
mais emprego.

Agora, o que é muito importante realmente, Deputado Ed-
milson Valentim, neste seminário, é abordar algumas coisas que 
precisam ser devidamente esclarecidas.

Como disse o Dr. Henrique Meirelles, nós estamos hoje tendo 
de administrar o sucesso. A grande verdade é esta. O problema 
que mais aflige hoje o Brasil é a enxurrada de recursos, de di-
nheiro que entra no Brasil de empresários que veem aqui uma 
grande oportunidade de investir, a possibilidade realmente de 
obter retorno do seu capital, pelas seguranças jurídicas que o 
Brasil apresenta, pela forma democrática como nós vivemos e 
pela confiabilidade que temos hoje perante as agências de risco, 
que, no passado, erraram muito.

Agora, o que nos surpreende é que ainda dentro do Brasil, se 
lermos os jornais diariamente, se ouvirmos os comentários dos 
analistas econômicos, verificaremos exatamente um posiciona-
mento contrário daquele que o mundo inteiro fala a respeito 
do nosso País. Ficamos preocupados: será que todo esse pessoal 
que hoje está vindo para o Brasil, que está nos criando esse pro-
blema, causando a valorização da nossa moeda, está mal infor-
mado? Será que eles não têm noção, são irresponsáveis de jogar 
dinheiro aqui? Na semana passada, ouvi a palestra de um econo-
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mista, em São Paulo, que apontava para os riscos futuros a médio 
prazo no País. Por falta de poupança, por uma série de razões ele 
vê o Brasil como se, de repente, tudo isso não passasse de uma 
fantasia. Meu Deus, colocar ideologia para discutir política eu 
acho, no mínimo, uma coisa de muito mau gosto. 

Nós precisamos, como disse o Deputado Edmilson Valentim, 
ter esse espírito, aceitar, conviver, vamos debater, vamos criticar, 
a Oposição critica o que poderia estar melhor e o Governo pro-
cura fazer o que for melhor.

Eu acho importantíssimo este debate para esclarecer essas coi-
sas. O Dr. Márcio Pochmann, que aqui está, tem os números, 
tem as conclusões, e nós, do outro lado, assistimos pasmos a 
analistas da maior responsabilidade fazendo avaliações que até 
nos deixam, de certa forma, numa dúvida muito grande.

Eu concluo as minhas palavras dizendo que foi um prazer 
imenso, uma enorme satisfação aqui comparecermos todas as 
vezes que convocados por esta Casa. Procuramos inclusive fa-
zer parcerias, participar das Comissões, no sentido de abrirmos 
a nossa cabeça como empresários do comércio que hoje, diga-se 
de passagem, vive os melhores momentos de toda sua trajetória. 
Estamos na iminência de ter um Natal considerado um dos me-
lhores nos últimos anos, quando tínhamos a visão de que este 
ano seria horrível.

Procuramos dar nossa contribuição trazendo até aqui o Dr. 
Carlos Tadeu, que muito tem a contribuir neste seminário.

Concluo minhas palavras fazendo votos para que realmente 
possamos tirar deste seminário conclusões muito importantes 
para esclarecer o assunto.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Agradecemos ao Sr. 

Luiz Gil Siuffo as palavras.
Para finalizarmos, convidamos para fazer uso da palavra o Sr. 

Márcio Pochmann, Presidente do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada – IPEA.

O SR. MÁRCIO POCHMANN – Senhoras e senhores, muito 
bom dia. Nossos agradecimentos a todos que ajudaram a realizar 
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este evento, cujo formato é bastante interessante, porque reuniu 
não apenas colegas da Câmara dos Deputados, da TV	Câmara, 
mas também representantes do setor produtivo, como a Con-
federação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do 
Comércio. E, de certa maneira, a nossa parte, do IPEA, o Instituto 
Econômico de Pesquisa Aplicada, uma instituição de 45 anos de 
existência voltada justamente para a produção e difusão de co-
nhecimento, em termos de políticas públicas, e da própria agen-
da do desenvolvimento nacional.

Quero falar de nossa enorme satisfação de participar dessa 
parceria e, ao mesmo tempo, agradecer ao Deputado Vignatti, 
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação; ao Deputado 
Edmilson Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio; e ao Dr. Luiz Gil Siuffo, 
que representa o setor produtivo, especialmente nominando a 
Confederação Nacional do Comércio.

A crise não representa uma novidade, uma especificidade na 
trajetória da acumulação capitalista. A crise é parte intrínseca do 
próprio desenvolvimento capitalista. No entanto, a crise tanto 
revela o esgotamento da forma velha de regular a economia ca-
pitalista quanto demonstra a pouca novidade do ponto de vista 
de nova regulação.

Então a crise revela, de certa maneira, o esgotamento de um 
passado, mas ainda a falta de maturidade de um novo. E é exa-
tamente esse ponto que nos levou a avançar do ponto de vista 
da realização deste seminário, na busca de entender melhor a 
natureza da crise e, de certo modo, o quanto estamos conviven-
do com sua realidade. É difícil imaginar que a crise estaria sendo 
superada, uma vez que as principais razões da geração da crise 
até o presente momento ainda não foram resolvidos, a come-
çar pelo sério problema do padrão de financiamento de médio 
e longo prazo de economias, como no caso dos Estados Unidos. 
Quase 2 anos depois da crise imobiliária, pouco se avançou nesse 
sentido. Há inegavelmente dificuldade de se reconectar a expan-
são econômica do longo prazo com padrão de financiamento 
estável. Esse elemento certamente merecerá melhor reflexão.
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O segundo aspecto a ser considerado, que está na natureza da 
própria crise, relaciona-se com o esgotamento do modelo de pro-
dução e consumo fortemente degradante. As menções aqui feitas 
a Copenhague já enunciam justamente a dificuldade dos parti-
cipantes para apresentar uma modalidade que evite e sobretudo 
mitigue os efeitos perversos desse padrão de produção, especial-
mente quando na sua liderança encontram-se não mais do que 
500 grandes corporações transnacionais, dominando qualquer 
setor de atividade econômica.

 Com certeza, teremos pela frente o desenrolar de uma tensão 
entre a construção de um novo modelo de produção e consumo 
menos degradante e a continuidade do atual. Imaginava-se ini-
cialmente que a crise significaria inclusive a possibilidade de saí-
da por meio de outro modelo de produção e não a continuidade 
do mesmo. Ao que parece, pelas informações até agora existen-
tes, o mundo começa a sair da crise, mas mantendo a mesma li-
nha de produção predatória, tal o impacto ambiental que se tem.

E, por fim, o elemento importante que se destaca é do ponto 
de vista dos sinais de desgovernança do mundo, tendo em vista 
a baixa capacidade de intervenção e regulação dos organismos 
multilaterais construídos no imediato pós-guerra, por meio da 
Assembleia Geral das Nações Unidas e de agências multilaterais 
como o próprio FMI e o Banco Mundial. São instituições que se 
mostraram muito pequenas para as dimensões bancárias e de 
grandes empresas.

A formação de uma linha alternativa, por meio do G-20, im-
portante fórum de discussão entre países, não se mostra uma 
instituição capaz de colocar para todos os países os novos ele-
mentos de saída da crise. De tal forma que estamos diante do 
problemático quadro de financiamento de longo prazo das eco-
nomias, da ausência de outro modo de produção e de consumo 
menos degradante ambientalmente e ainda as questões relativas 
à desgovernança do mundo, que colocam certamente dificulda-
des do ponto de vista de uma reorganização mundial.

Para encerrar, com relação à crise, destaco que o Brasil, mais 
uma vez, demonstrou capacidade não apenas de enfrentá-la, mas 
seu povo e seu Governo envolvidos na construção de algo supe-
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rior. Historicamente, as crises que o Brasil viveu demonstraram-
se como excelentes oportunidades para o País sair da crise em 
melhores condições do que quando ingressou. Poderíamos falar 
brevemente da crise de 1873 a 1896. Quando das dificuldades 
da grande depressão mundial, o Brasil rompeu com o trabalho 
escravo, instituiu a República e constituiu, em 1891, uma Cons-
tituição relativamente avançada para aquela época.

No mesmo sentido, a crise de 1929 também abriu para o Brasil 
a oportunidade de desenhar um outro projeto de expansão que 
não mais representava a sociedade agrária. A construção de um 
País urbano, industrial, a conformação de uma sociedade fun-
dada numa ampla classe trabalhadora, numa forte e importante 
classe média foi responsável, na verdade, pelo enfrentamento da 
crise que o Brasil teve ao longo da década de 30.

E, por fim, também é importante dizer que, na própria crise 
de 1973, na triplicação do preço do petróleo, de uma recessão 
mundial, a despeito de estarmos vivendo um período autoritário 
durante o regime militar, o Brasil soube enfrentar a crise. E, não 
apostando na recessão, o Brasil construiu o seu 2o Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento, em 1974; construiu o que nós temos 
hoje de mais exitoso do ponto de vista de alternativa energéti-
ca, que foi a criação do PROÁLCOOL, um programa de investi-
mento em energia alternativa; flexibilizou a política de arrocho 
salarial; instituiu aquele que talvez seria hoje o pai ou a mãe 
de programas como o Bolsa Família, que foi a implantação do 
Renda Mensal Vitalícia, o primeiro programa de transferência 
de renda não vinculado ao trabalho. Foram medidas importan-
tes, anticíclicas, que garantiram ao País uma situação passível de 
completar a sua industrialização em plena década de 70.

Na crise atual, o Brasil também utilizou medidas que pratica-
mente, nas últimas 2 décadas, ficaram à margem, que foram jus-
tamente decisões importantes para evitar o aprofundamento da 
recessão. Vale lembrar que a recessão, no último trimestre e no 
primeiro trimestre deste ano, basicamente ficou circunscrita à 
indústria, que sofreu muito, dado o grau de internacionalização, 
inclusive, que a indústria brasileira possui. Mas o setor terciário 
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e o setor agropecuário, praticamente, não sofreram na mesma 
dimensão da crise no setor industrial.

As ações governamentais de natureza anticíclicas que permiti-
ram reduzir a carga tributária, reduzir impostos, evidentemente, 
como também a taxa de juros, ampliar o salário mínimo e pro-
gramas de transferência de renda, bem como apoiar programas 
de investimentos por meio dos bancos públicos se mostraram 
muito importantes e decisivas para que o País, então, sofresse de 
forma tão profunda a própria crise.

Depois de muitas crises enfrentadas, essa foi a primeira vez 
que a base da pirâmide social não sofreu tanto quanto outros 
segmentos. Embora o desemprego tenha aumentado no Brasil 
durante o período recessivo, especialmente a partir do primeiro 
trimestre do ano passado, nós não tivemos aumento da pobreza, 
tampouco aumento da desigualdade de renda. Pelo contrário, do 
ponto de vista da renda do trabalho, persistiu o sentido de queda 
no índice de Gini e, ao mesmo tempo, a estimativa de que 503 
mil pessoas saíram da condição de pobreza, somente nas regiões 
metropolitanas, justamente durante a crise. Isso comprova que 
as decisões de um país democrático criam convergências e abrem 
a perspectiva de o Brasil construir, então, uma outra perspectiva 
que seja a de liderar um projeto de desenvolvimento econômico, 
social e sustentável ambientalmente.

Imagino que esses são os propósitos de uma discussão que 
se abre aqui e de que o IPEA quer participar e vem participando 
desde o próprio surgimento da crise, criou um grupo de trabalho 
para isso e estará aqui presente ao longo deste debate.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado ao 

Sr. Márcio Pochmann por suas palavras.
Neste momento desfaz-se a Mesa de abertura do Seminário 

Internacional destinado a debater o tema Possíveis	desdobramen-
tos	da	crise	financeira	internacional,	aperfeiçoamento	na	regulamen-
tação	dos	sistemas	financeiros	e	na	governança	global.

Agradecemos a todos os senhores que integraram esta mesa 
de abertura e os convidamos para assistirem ao primeiro painel 
deste seminário.
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1o Painel: A crise e a re-regulação do sistema financeiro 
internacional

Foto: SEFOT/SECOM

Milko Matijascic, John C. Robertson, Dep. Edmilson Valentim e Sérgio 
Odilon dos Anjos

Senhoras e senhores, este primeiro painel tem como tema A	
crise	e	a	re-regulamentação	do	sistema	financeiro	internacional.

Para compô-lo, convidamos, primeiramente, o Sr. Sérgio Odi-
lon dos Anjos. Ele é Chefe do Departamento de Normas e Orga-
nização do Sistema Financeiro do Banco Central. Convidamos 
ainda o Sr. Milko Matijascic, economista do IPEA, e o Sr. John 
Robertson, Vice-Presidente do Federal Reserve Bank of Atlanta.

Senhoras e senhores, senhores expositores, os painelistas con-
vidados farão uso da palavra por até 30 minutos, prorrogáveis 
por mais 10 minutos. Ao final dos primeiros 30 minutos, farei 
uma interseção e os avisarei de que o tempo já está finalizando.

Após a participação de todos os expositores, será concedida a 
palavra aos Srs. Parlamentares presentes, para os questionamen-
tos, pelo tempo de até 3 minutos. Os Parlamentares interessados 
podem solicitar a sua inscrição na lista de debate. Os autores dos 
requerimentos farão uso da palavra prioritariamente.
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Em razão da exiguidade do tempo, não será concedida réplica 
ou tréplica nas perguntas feitas pelos Parlamentares. Também 
será permitida a participação do público. Aqueles que desejarem 
poderão encaminhar suas perguntas por escrito aos expositores 
e, na medida do possível, elas serão respondidas.

Pedimos que, quando encaminharem seus questionamentos, 
coloquem endereço eletrônico para posteriores respostas, caso 
não seja possível responder aqui neste painel.

Após os debates, será concedida a palavra aos expositores para 
as considerações finais, pelo tempo de até 5 minutos.

Passamos à primeira exposição do primeiro painel: A	crise	e	a	
re-regulamentação	do	sistema	financeiro	internacional.

Falará primeiro, pelo tempo de até 30 minutos, prorrogáveis 
por mais 10 minutos, o Sr. Sérgio Odilon dos Anjos, Chefe do 
Departamento de Normas e Organização do Sistema Financeiro 
do Banco Central do Brasil.

O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – Bom dia.
Agradecemos, em nome do Banco Central, o convite para 

participar deste seminário, inicialmente dirigido ao Diretor 
Alexandre Tombini, que está exatamente numa missão no ex-
terior tratando de regulação.

Pediria que colocasse no...
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Peço ao primeiro 

painelista 1 minuto.
Gostaríamos de convidar para coordenar este painel o Depu-

tado Edmilson Valentim, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Depu-
tados.

Com a palavra o Sr. Sérgio Odilon dos Anjos.
O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – Temos aqui uma apre-

sentação de 30 a 40 minutos, para conversarmos um pouco.
Começaremos pelo fim, como considerações iniciais. O nosso 

sistema financeiro brasileiro continua estável e bem capitaliza-
do. A crise foi ampla e global. O objetivo é que não se permita 
o retorno do status anterior pelo qual passamos. Nesse sentido é 
que se discute internacionalmente os diversos temas, para que as 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

36
Possíveis desdobramentos da crise financeira internacional

reformas sejam implantadas de forma coordenada, exatamente 
para evitar o que chamamos de arbitragem regulatória.

A nossa agenda envolve esses pontos mostrados no slide. 
Sempre começamos nossas apresentações pela missão do Banco 
Central, como vou mostrar, a estrutura do nosso sistema finan-
ceiro, o que foi feito ao longo dos últimos anos, que aliás nos 
deu estrutura para enfrentar essa crise, como estávamos na crise, 
como enfrentamos a crise e onde estamos nessas discussões in-
ternacionais com relação a esse aspecto.

(Segue-se	exibição	de	imagens.)
A missão institucional do Banco Central é assegurar a estabi-

lidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro 
sólido e eficiente. É importante que se entenda qual o papel do 
Banco Central, como ele age e por que ele age dessa forma, sem-
pre tendo presente essa questão institucional . Muito do que vai 
ser colocado aqui também abordará o que nós chamamos de um 
sistema financeiro sólido e eficiente.

É importante começar nossa apresentação, nosso bate-papo – 
a maioria provavelmente já conhece, mas é sempre importante 
para direcionar o raciocínio – por qual é a estrutura do Sistema 
Financeiro Nacional e quem é o regulador. O regulador, efetiva-
mente, é o Conselho Monetário Nacional, composto por 3 Mi-
nistros: o Ministro da Fazenda, que é o Presidente do Conselho 
Monetário Nacional, o Ministro Presidente do Banco Central e o 
Ministro do Planejamento. Portanto, são decisões colegiadas que 
se dão nesse ambiente.

A lei é de 1964 e permite a ação do regulador em diversos as-
pectos. Esse é um ponto que nós gostaríamos de enfatizar aqui, 
que é o que nós chamamos de regulação, o que nós temos de 
estrutura legal, de regulação infralegal e que nós chamamos 
também de regulação “infra-infralegal”, que seria o ambiente 
do Banco Central. Temos aqui presentes, na plateia, diversos ex-
diretores do Banco Central que conhecem bem essa estrutura.

Essa estrutura foi fundamental para que o Brasil pudesse en-
frentar a crise. Outros países tiveram dificuldade de ordem legal 
para poder agir prontamente nesse processo. No nosso caso, nós 
já tínhamos uma estrutura pronta para agir no infralegal e no 
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“infra-infralegal”, além de que, quando solicitado, o nosso Con-
gresso deu a resposta imediata para que nós pudéssemos de fato 
enfrentar, com rapidez e segurança, a crise.

Aqui temos um pouco do que comentamos sobre o aumento 
da eficiência do Sistema Financeiro, algo que tem sido feito ao 
longo dos últimos 10 anos. Temos algumas medidas aqui. Es-
ses dias nós relacionamos, em outro seminário, 55 medidas que 
foram tomadas nos últimos 10 anos com relação à criação de 
um arcabouço legal e regulatório, que permitiu ao Brasil de fato, 
inclusive com o aprendizado com as outras crises, mencionadas 
por outros componentes desta mesa na abertura deste seminá-
rio, enfrentar a crise.

Aqui estão algumas das medidas que foram feitas ao longo 
desses últimos anos – não estão as 55 medidas aqui, mas temos 
algumas. Internamente, no Banco Central, temos um sistema de 
informação de crédito que permite uma melhor e mais acurada 
concessão de crédito. Nos últimos anos foram criadas as porta-
bilidades do crédito salário e cadastro, que permitem ao cidadão 
escolher efetivamente o banco com o qual quer operar ou que 
lhe ofereça melhores condições de operação. Portanto, estamos 
falando aqui de forte estímulo à concorrência no sistema finan-
ceiro, para que de fato os preços possam ser cobrados de forma 
mais justa e cada vez mais tenhamos um spread menor.

Nesse contexto, o disciplinamento das tarifas também foi fei-
to no conceito de estímulo à concorrência; é algo que, sim, inte-
ressa ao regulador nesse sentido. O Brasil também, nesse aspec-
to, passou a ser referência internacional; recentemente tivemos 
notícia de que Inglaterra, França e Alemanha, além dos Estados 
Unidos, que criaram uma agência específica, estavam com difi-
culdades de mostrar à sociedade os preços oferecidos por cada 
instituição financeira. Nós fizemos um modelo – nosso modelo 
tem 2 anos, sendo 1 ano e meio em teste – que tem sido muito 
positivo, resultando, de fato, em queda nesses preços.

A divulgação do ranking de taxa de juros e das tarifas já era 
feita há algum tempo. A regulamentação de cessão de créditos 
– que foi a origem, ou grande parte da origem – da crise interna-
cional, bastante convergente e conservadora.
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Algumas medidas legislativas muito importantes: a nova Lei 
das Falências; a cédula de crédito bancário, que deu uma grande 
segurança às operações no Sistema Financeiro; a disposição legal 
com relação à consignação de folha de pagamento e, enfim, al-
gumas outras medidas adotadas, inclusive em âmbito infralegal, 
para estimular a concorrência no sistema financeiro.

Algo que aparentemente pode passar despercebido, mas que é 
muito importante e que está hoje em voga é a parte que envolve 
o consumidor, o cliente da instituição financeira, nesse processo 
todo. Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o 
Código de Defesa do Consumidor se aplica aos bancos – isso é 
uma decisão, é um fato –, mas isso não quer dizer que o regu-
lador, e o Banco Central, como propositor de normas, tenhase 
afastado desse cliente. Absolutamente. A relação de um banco 
com seu cliente incorpora o risco operacional e, no risco ope-
racional, está incluído o risco reputacional, o risco de imagem. 
Portanto, uma ação malfeita, mal formulada por uma instituição 
financeira, um contrato mal redigido, gera um passivo por meio 
de uma demanda judicial, e isso vai enfraquecê-lo e, portanto, 
enfraquecer o sistema financeiro. Portanto, continuamos regu-
lando e preocupados com a relação do risco operacional e do 
risco reputacional, que nesse caso envolve diretamente o cliente.

Dito isso, após esse início para contextualizar a todos com 
relação ao que nós fizemos e temos em pensamento, apresento 
um breve cenário pré-crise internacional, dividido em cenário 
econômico e regulatório, com suas implicações.

Temos aqui neste slide um cenário econômico com um diag-
nóstico já várias vezes repetido – o Presidente Meirelles, assim 
como o Diretor Tombini, já falaram sobre isso diversas vezes, mas, 
enfim, é sempre importante contextualizar –, um cenário econô-
mico de longo período de baixas taxas de juros, alto crescimento 
global, uma limitada volatilidade das condições econômicas.

No cenário regulatório temos uma abrangência limitada e 
fragmentada da regulação e da supervisão – falo em termos inter-
nacionais –, operações contabilizadas, algumas delas off-balance, 
avaliação dos instrumentos concentrados nas agências de rating – 
como também comentado na abertura – e tendências pró-cíclicas  
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(MtM e Requerimento de Capital), além de alta alavancagem de 
instituições não reguladas. E, no meio disso, a busca por cada 
vez mais alternativas de alto retorno. Como se tinha tudo aquilo 
muito estável, as inovações financeiras foram o caminho que se 
buscou para que se aumentassem esses retornos. Essas inovações 
financeiras acabaram sendo um complicador nesse processo.

Basicamente nós tínhamos otimismo exagerado, de baixos 
padrões nos créditos hipotecários. As inovações financeiras, 
como comentei, instrumentos complexos que, associados aos 
instrumentos de securitização, foram feitos em diversas etapas, 
que acabaram não sendo perfeitamente identificadas pelos re-
guladores. Foram permitidas então arbitragens regulatórias e as 
regras de transparência eram nitidamente deficientes.

A crise global chegou, como todos sabemos, na passagem de 
2007 para 2008. Deu-se o estouro da “bolha imobiliária” ameri-
cana e a crise do mercado de capitais. Essa crise mostrou uma for-
te interação entre os mercados financeiros e de capitais. Quanto 
aos mercados de capitais, os lugares onde eles não eram regulados 
acabaram por contaminar os mercados regulados, diferentemente 
de como estávamos no Brasil, como vamos expor a seguir. Mas 
a interseção dos mercados financeiros de capitais foi algo nunca 
visto. E a falha no sistema bancário, portanto, a contaminação 
dos regulados pelos não regulados; problemas de liquidez decor-
rentes; a quebra efetiva, que foi o ponto crítico da crise, a quebra 
do Lehman Brothers; e os problemas decorrentes, sobre os quais 
vamos conversar aqui.

Como estávamos nessa situação? Uma rápida overview sobre 
nossa posição.

O Brasil tinha reservas internacionais de 205 bilhões de dó-
lares. Essas reservas caíram, como vamos ver. Elas foram utili-
zadas para prover canais de liquidez. Hoje nós já estamos com 
reservas na ordem de 230 bilhões de dólares. Nossos depósitos 
compulsórios, na ordem de 260 bilhões de reais, e a postura do 
Banco Central de adotar essa sistemática de recolhimento foi 
algo muito criticado ao longo de vários anos, mas ela foi vital 
e importantíssima para que pudéssemos rapidamente prover de 
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liquidez o mercado, onde ele estava necessitado. Nossa situação 
fiscal estava com uma razão dívida/PIB em declínio.

No cenário financeiro, tínhamos instituições com baixa ala-
vancagem, 6 vezes o patrimônio, pelo fato de todas serem re-
guladas. Em outras jurisdições, a alavancagem era de 12 vezes, 
tendo-se chegado a ver, em caso extremos, alguns bancos de in-
vestimento com alavancagens de 30, 40 vezes. Portanto, nós não 
tivemos esse problema também.

E nosso mercado de securitização era pequeno, se comparado 
com o volume de crédito no País, 10%. Mesmo se comparado com 
os outros mercados, nosso mercado de securitização era muito 
baixo. Outra característica era que nosso mercado de derivativos 
de crédito, que está no bojo dessas operações de securitização, 
essas estratégias e operações complexas, era restrito – e continua 
sendo restrito – ao sistema financeiro. Nós não permitíamos que 
nossos bancos pudessem fazer operações de derivativo de crédito 
para fora do sistema financeiro. Portanto, ainda que fosse regula-
do, sequer fora de nosso sistema eles tinham essa condição.

Um pouco de história: o que foi feito ao longo desse tempo no 
cenário regulatório. Nos últimos 15 anos, o foco de nossa regula-
ção vem sendo alterado de altamente intervencionista e focada 
na solução de problemas específicos, para regulação crescente-
mente voltada para a estabilidade financeira. Refiro-me à passa-
gem de uma regulação anteriormente conjuntural para uma re-
gulação estrutural. Ao longo dos tempos, isso item sido feito com 
robustas regras de governança, com responsabilização de todos 
os diretores de instituições financeiras envolvidos nesse processo.

Todas as instituições financeiras brasileiras são reguladas. E es-
tamos falando em 21 tipos diferentes de instituições financeiras, 
algo que não existe no mundo financeiro desenvolvido. Esse foi 
um fator determinante para que o Banco Central, como vimos, 
olhasse para aquelas instituições com redução e limitação de re-
querimento de capital e limites de alavancagem. Para os senho-
res terem ideia, não estou falando aqui em dependências nem 
em correspondentes, nada disso. Temos no Brasil mais de 2.300 
instituições funcionando, desde a menor cooperativa ao maior 
conglomerado financeiro, e todas reguladas pelo Banco Central.
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Particularmente no sistema financeiro, o Brasil vem há anos 
buscando a convergência internacional das regras, tanto as de 
Basileia quanto as contábeis. Essas regras robustas de governança 
nos deram uma solidez importante nesse processo.

No cenário regulatório mais presente – e já chegando um 
pouco mais para a análise da crise –, quase toda a legislação do 
sistema financeiro foi elaborada na esfera infralegal, o que nos 
deu velocidade e condições de ação, como comentei, bastante 
boas, positivas, facilitando a supervisão e a regulação.

O escopo da supervisão abrange os Consolidados Econômico-
Financeiros. O Banco Central olha a situação de determinado 
conglomerado financeiro como um todo. Olha individualmen-
te, mas, no final das contas, analisa que riscos estão sendo incor-
ridos no conglomerado.

Todas as nossas operações de mercado de derivativos são re-
gistradas em centrais autorizadas pelo Banco Central ou pela 
CVM. Falando em termos de regulação, lembro que os fundos 
de investimentos são regulados pela CVM, outro órgão do Go-
verno. Isso é muito importante, porque há forte interação entre 
bancos e administração de fundos.

Portanto, no caso de derivativos, que também é uma regula-
ção afeta à CVM, todas essas operações são registradas em cen-
trais específicas. Igualmente, são registradas nessas centrais todas 
as posições que as instituições financeiras têm em suas carteiras. 
Se uma instituição financeira detém um título, ela tem obriga-
toriamente de registrar essa posição de sua carteira. Isso permite 
que o Banco Central possa, praticamente on	line,	ver a situação 
daquela instituição e que exposição ela tem aos diversos riscos 
em que atua.

Sobre o mercado derivativo de crédito, já comentei.
Em relação à regulação prudencial conservadora, muitas ve-

zes fomos criticados por isso, mas vimos que ela foi um caso de 
sucesso, que ela nos deu condição para que a crise tivesse pouco 
impacto aqui e para que saíssemos dela mais rapidamente.

Temos requerimentos de controles internos e de gerenciamen-
to de riscos – o que já vimos fazendo ao longo dos anos – e limite 
de exposição para o cliente desde 1998. O provisionamento leva 
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em conta perdas esperadas, desde 1998. Ou seja, temos uma si-
tuação que hoje se discute internacionalmente. No Brasil, para 
um banco operar, ele tem de fazer uma combinação entre perdas 
esperadas, que o que chamamos de provisionamento, previsto 
Resolução no 2.682, aliado a perdas não esperadas, conforme 
preconiza o Acordo de Basileia. No Brasil, desde 1998, tínhamos, 
ao contrário de muitos países, algo que fazia um link algo mais 
conservador para que pudesse ser concedido um crédito,

A relação entre capital requerido e os ativos ponderados pelo 
risco é de 11%. O Comitê de Basileia propõe 8%, questão que 
também está em debate internacional.

As classificações de ativos por agências de rating	não são usa-
das para determinar requerimento do capital. Portanto, o Banco 
Central não utiliza o critério rating para avaliar a condição de 
determinada instituição financeira.

Também foram estabelecidas diretrizes específicas para geren-
ciamento do risco de liquidez, desde 2000.

Requerimentos de gerenciamento de risco operacional de 
mercado e de crédito foram introduzidos a partir de 2006. Essa 
é uma discussão internacional de que o Brasil, desde a origem, 
participa com os demais países. E parte dela já está implantada 
aqui – há um cronograma para isso.

Manutenção dos ativos cedidos na carteira do cedente quan-
do há retenção substancial de risco, aquela regra de inserção que 
mencionei.

Multiplicadores para requerimento de capital relativos ao ris-
co de mercado no trading	book, algo muito específico e técnico, 
mas apenas para ilustrar como já estávamos olhando os riscos 
das nossas instituições.

E intenso monitoramento por parte do Banco Central da li-
quidez e do risco de mercado.

Na crise, o que vimos foi escassez de crédito no Brasil. Cerca 
de 20% do crédito provinha do mercado externo. As linhas seca-
ram no exterior, e as empresas vieram ao mercado interno para 
se abastecer. Com esse deslocamento da demanda e também pelo 
fato de a crise afetar o Brasil, começamos a enxergar os problemas 
internos de liquidez. O nosso problema basicamente foi restrito 



ação
 parlam

en
tar

43
Comissão de Finanças e Tributação

à liquidez nesse sentido – não liquidez de os bancos estarem com 
problemas, mas liquidez no sentido de os canais que pudessem 
fazer chegar à sociedade esses créditos. Nos derivativos, algumas 
empresas nossas fizeram alguma operações – o que ficou conheci-
do como derivativo tóxico – não lineares que colocaram em risco 
e que contribuíram para a deterioração das condições de crédito. 
Com isso, tivemos a estagnação do mercado interbancário, deses-
truturando o repasse entre os bancos e as empresas.

Tivemos, em consequência, um aperto generalizado de crédi-
tos em reais; forte restrição de créditos aos exportadores; dimi-
nuição da atividade econômica em setores sensíveis a crédito; 
estresse severo de instituições pequenas e médias; e bancos gran-
des com exposição em derivativos.

Começamos, então, a pôr em prática as medidas anticrise, 
que foram tomadas imediatamente, já a partir do auge da crise, 
além daquelas que vínhamos tomando, como o colchão que nos 
permitiu estar bem estruturados. Adotamos medidas pontuais, 
específicas para resolução da crise: redução dos depósitos com-
pulsórios: R$99,8 bilhões; foi provido para liquidez a instituições 
menores algo em torno de 42 bilhões de reais; foi criado o Recibo 
de Depósito Bancário (RDB), o famoso DPGE, com garantia do 
Fundo Garantidor de Crédito em 20 milhões. Diria que isso foi 
vital e foi o grande fecho das medidas adotadas pelo Banco Cen-
tral com relação a esse processo, o que permitiu que os bancos 
pequenos e médios pudessem ir a mercado captar com garantia 
de 20 milhões.

É importantíssimo mencionar que o Brasil também fez o dife-
rencial nesse aspecto, porque o FGC é um fundo privado, é um 
fundo de mercado, que conta com estímulo do regulador para 
que possa operar dessa forma, para o que foi baixada uma resolu-
ção. Essa solução de mercado proporcionou que o Brasil pudesse 
solucionar os problemas de liquidez.

Na parte internacional, foram feitos leilões a exportadores da 
ordem de 24 bilhões de dólares, venda de dólares no mercado a 
vista, leilões cambiais – inclusive, o Banco Central já está saindo 
desse processo. As medidas adotadas foram várias vezes repetidas 
na imprensa.
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No enfoque macroprudencial, entrando um pouco para o que 
estamos discutindo, é importante destacar que o Brasil, com isso 
tudo – e a reforma internacional de toda a parte regulatória –, 
passou não mais a figurar como ouvinte ou debatedor em grupos 
ou subgrupos nos diversos fóruns internacionais de discussão, 
mas a integrá-los efetivamente, tendo voto, fazendo-se ouvir e 
querendo ser ouvido e tendo um nível de aderência que não 
tinha no passado. Muitas vezes, o Brasil utilizava conceitos pro-
postos por acordos como o de Basileia, por exemplo, e os apli-
cava em determinada situação. Agora, está numa situação dife-
rente, a de não só participar como membro efetivo, dando sua 
opinião e sendo ouvido, mas também com nível de aderência 
diferente do que tinha no passado.

Na realidade, o grande mote da reforma é o desenvolvimento 
de uma estrutura de regulação macroeconômica que estabele-
ça limites para alavancagem do sistema, trate adequadamente 
o problema das instituições sistemicamente importantes e tam-
bém minimize o problema das prociclicidade dos requerimentos 
de capital. Vamos conversar um pouco mais detalhadamente 
sobre isso.

Espera-se, no final dessas reformas, a introdução de padrões 
mais rígidos de regulação, especificamente prudenciais, com o 
reforço de transparência e disciplina de mercado.

O que estamos discutindo em relação à reforma? A redução 
da prociclicidade – e aí temos 3 grandes subtemas. Temos o au-
mento da qualidade do capital; requerimento da liquidez; trata-
mento específico para instituições sistemicamente importantes; 
aprimoramento das regras de Basileia II, liquidação de derivati-
vos padronizados em contrapartes centrais; e regulamentação da 
remuneração dos administradores.

Diria que esses são os grandes temas que estão em debate nos 
fóruns internacionais. É importante também ressaltar que, ao con-
trário do que muito se diz, a discussão se deu muito em termos de 
diagnóstico, do que se vai fazer. Agora, os representantes das di-
versas nações estão voltando para seus respectivos países – os de-
bates continuam, os fóruns continuam – para verificar o que pode 
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ser aplicado e em que condições pode ser aplicado à sua realidade, 
tendo em vista a sua condição legal e sua condição regulatória.

Voltando rapidamente ao temas da reforma, temos a redução 
da prociclicidade, ou seja, estamos falando que algumas caracte-
rísticas da regulação podem fazer acelerar intermediação finan-
ceira na fase favorável do ciclo, prolongando e causando um mo-
vimento brusco de desalavancagem. É isso que se discute.

Em que ponto se conversa nesse sentido? Primeiro, é o famo-
so buffer, colchão anticíclico de capital. Esse seria um requisito 
de conservação de níveis maiores de capital durante a fase de 
maior crescimento econômico, constituindo um colchão de ca-
pital que poderia ser consumido em eventual crise, reduzindo 
a necessidade de liquidação de ativos e mitigando os efeitos da 
desaceleração	setorial sobre o restante da economia.

Outro ponto é o provisionamento baseado em perdas espera-
das – já comentamos um pouco isso. Há um modelo espanhol 
sobre provisionamento dinâmico que sendo debatido. O Brasil 
já tinha um modelo de perdas esperadas com perdas não espe-
radas. Portanto, já tínhamos uma condição mais avançada para 
atuar. O Presidente Meirelles tem dito várias vezes em seus pro-
nunciamentos que o Brasil basicamente já está compliant	com 
muitas dessas situações. Diria que o Brasil, com certeza, já tem 
mais da metade do que se propõe internacionalmente.

Outro tema da reforma da redução da prociclicidade seria a 
instituição de limite de alavancagem. A ideia de se introduzir um 
limite simples, hipertransparente. Seria uma regra internacional, 
baseada o máximo possível na contabilidade como medida adi-
cional ao requerimento de capital e aos riscos incorridos. Para 
esse limite de alavancagem há discussões bastante intensas no 
momento.

Também se discute o aumento da qualidade do capital. A ideia 
é reduzir, para fins regulatórios, o reconhecimento dos elemen-
tos de capital menos capazes de suportar perdas com a institui-
ção em funcionamento, mas particularmente aqueles com carac-
terísticas híbridas e subordinadas. Os países do G-20, aí incluído 
o Brasil, assumiram o compromisso de implementar regras para 
aumentar a quantidade e qualidade de capital e desencorajar a 
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alavancagem excessiva até o final de 2012. Portanto, nesses fó-
runs internacionais, há diversas datas que vão sendo estabeleci-
das como limites para que os países possam se posicionar.

Também com relação ao requerimento de liquidez, o Comi-
tê de Basileia está desenvolvendo um padrão global mínimo de 
liquidez, incluindo o requerimento mínimo de liquidez, dado o	
pool de ativos de uma carteira e uma razão da liquidez estrutural 
de mais longo prazo.

Algo muito importante, que também se discute internacio-
nalmente, é o tratamento específico para as instituições siste-
micamente importantes. E aqui estou falando do too-big-to-fail, 
mas não só no too-big-too-fail, porque, muitas vezes, empresas ou 
bancos menores, atuando em conjunto, passam a ter essa carac-
terística de importância.

É fundamental dizer que essas regras são importantes porque 
no Brasil temos muitos bancos que atuam no exterior e bancos 
internacionais que atuam no País. Portanto, a regulação interna-
cional – e a nossa, em particular, sempre foi assim – visa buscar 
uma condição que permita que nossas instituições financeiras 
operem aqui e lá fora sem desequilíbrio regulatório, que possam 
atuar com segurança e em igualdade de condições.

Portanto, temos regras voltadas para o aprimoramento de Ba-
sileia e uma revisão dos componentes de requerimento de capital.

O que temos aqui é algo bastante técnico também: captura do 
risco de crédito do trading	book, aperfeiçoamento do cálculo do 
risco de mercado, algo chamado no mercado de VAR estressado 
– VAR é uma componente de avaliação do risco – e o aumento de 
ponderação de risco das ressecuritizações.

Na situação internacional, vimos as diversas fases que o crédi-
to tinha – como ele é originado. Faz-se uma cessão, uma securi-
tização e ressecuritização, foi que impediu o perfeito diagnóstico 
e visibilidade dessa operação.

Portanto, esse é um tema já perfeitamente identificado iner-
nacionalmente e que vai ser objeto também de tratamento espe-
cífico por Basiléia.

Há uma discussão internacional sobre liquidação de derivati-
vos padronizados em clearings sistemicamente importantes. No 
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Brasil, onde há operações registradas nessas clearings, temos uma 
diferencial. Operar, por exemplo, na BM&F, uma clearing sistemi-
camente importante e que oferece a segurança que uma clearing	
do seu	porte, é mais barato do que operar, por exemplo, na cha-
mada CETIP, em que não se é uma clearing contraparte central.

Portanto, a proposta internacional defendida pelos Estados 
Unidos, que é dar um diferencial de requerimento de capital pela 
sua exposição, quando se está atuando em um mercado ou ou-
tro, já existe no Brasil há muito tempo.

Outro fato bastante é a regulamentação da remuneração dos 
administradores, algo surgido também nos Estados Unidos.

A internacionalização da regulamentação financeira forçou, 
de fato, essa padronização regulatória. O mundo precisa disso 
para que os bancos possam operar entre fronteiras sem nenhum 
problema.

Continuamos aqui bastante voltados para a convergência 
contábil, a adoção de Basileia II. Algo que não comentei aqui 
foi o FSB – Financial	Stability	Board	Antes era Financial	Stability	
Forum. Ele foi alçado de ambiente de discussão para o de am-
biente de comitê. Esses são os grandes temas, os grandes fóruns 
de debate internacionais. Alguns desses temas são misturados 
entre esses fóruns, além da permanência e manutenção do Ban-
co Mundial e do FMI nesse processo de debate internacional.

Aqui temos, portanto, o que fizemos.
Nossa regulação relativamente conservadora nos levou a essa 

situação. E essa regulação conservadora, que nos permitiu sair da 
crise mais rapidamente e enfrentá-la com mais força, nos permi-
te, a partir de agora, discutir no mesmo nível dos demais países e 
instituições financeiras; permitiu-nos agora não só dar exemplos 
ou contribuição, como partir a discussão do zero, algo que não 
era permitido no passado.

A estabilidade financeira internacional também gera externa-
lidades positivas e amplo apoio à reforma regulatória e ser visto 
em todos os países que participam desse debate.

Como, parece-me, ao final terá um painel para debate, fico à 
disposição dos senhores e agradeço a atenção.
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O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado, 
Sr. Sérgio Odilon dos Anjos, do Banco Central.

 Os formulários para que os senhores possam formular os seus 
questionamentos já estão sendo distribuídos. Os Srs. Parlamen-
tares também poderão se inscrever para participar dos debates 
em lista que se encontra na Secretaria da Comissão.

Na sequência, vamos convidar para fazer uso da palavra o 
Sr. Milko Matijascic, economista do IPEA. Terá o tempo de até 
30 minutos prorrogáveis por mais 10min. para a sua exposição.

Com a palavra V.Sa.
O SR. MILKO MATIJASCIC – Muito obrigado.
Bom dia a todos.
Estou aqui por delegação honrosa do Prof. Márcio Pochmann, 

Presidente do IPEA, que precisou cuidar de algumas questões ur-
gentes. Ele pede desculpas por sua involuntária ausência.

Sou um tipo de economista-chefe do IPEA, embora não ado-
temos essa denominação, porque o IPEA possui vários tipos de 
profissionais que atuam como pesquisadores, e Coordenador do 
Grupo de Trabalho sobre a Crise Financeira no IPEA, o que me 
dá a oportunidade talvez de debater com os senhores um estudo 
que vamos divulgar agora na quinta-feira, no começo da tarde, 
um pequeno balanço sobre a crise.

Confesso que já me beneficiei bastante com as conversas que 
tive com o John Robertson. Eu o recepcionei ontem e estivemos 
trocando algumas ideias, num momento que muitas vezes passa 
a impressão de que os desafios foram vencidos e de que todas as 
questões foram superadas. Nesse sentido, é preciso pensar talvez 
que a fatura ainda não esteja ganha. Muitos dos maiores analis-
tas internacionais, como o próprio David Alting, do Federal Re-
serve Bank of Atlanta, o Roubini, o Brad Setser, promovem uma 
séria discussão internacional em que existem muitas dúvidas do 
que pode ser feito, sempre não esquecendo do maciço movimen-
to que foi realizado desse ponto de vista. Isso foi largamente de-
monstrado, tanto no painel inicial, como pelo Sérgio Odilon, 
um pouco antes de mim. E o John Robertson vai acrescentar 
coisas importantes no sentido de mostrar como foi a reação ame-
ricana, com reações fiscais muito fortes.
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Podemos até dizer que a reação fiscal brasileira, num certo 
sentido, foi a reação talvez mais comedida. Se adotarmos a con-
tabilidade feita pelo FMI, alocamos, por conta da crise, 2% do 
equivalente ao nosso PIB para combatê-la. Não quero dizer, com 
isso, que foi negligenciável. Pelo contrário, mostrou-se impor-
tante e os resultados positivos estão aí. Podemos comemorar 
muita coisa ,sim. Mas, de qualquer maneira, quando compara-
mos, por exemplo, com a China, que alocou 14%, está fazendo 
um megaesforço fiscal e interno para reintegrar a sua economia; 
com os Estados Unidos, que fizeram uma política muito impor-
tante, algo próximo a 8 ou 9% – o John pode corrigir os meus 
dados; e com a própria Argentina, país vizinho, em que esteve 
próximo de 9%, podemos dizer que nosso esforço foi comedido. 

Devemos pensar o quanto essa crise afetou os mercados inter-
nacionais, quanto ela foi séria. Vário foram os que disseram que 
a crise teria efeitos potencialmente piores do que as de 1929, não 
fosse o fato de que a intervenção foi rápida, certeira e retirou do 
debate uma coisa que era bastante falsa nos últimos anos – cer-
ta dicotomia entre Estado e mercado. Ora, qualquer pessoa com 
um conhecimento básico de História Econômica pode dizer, com 
grande tranquilidade, que Estados e mercados sempre foram par-
ceiros e andaram juntos. Quem duvidar da minha palavra, eu o 
convido para a leitura da Dinâmica	do	Capitalismo,	de Fernand 
Braudel, que mostra exatamente como esses movimentos se pro-
cessaram ao longo dos anos e como essas dicotomias foram feitas. 
E até com uma análise muito interessante do porquê o capitalis-
mo não se desenvolveu na China, fruto de uma ação do Estado 
no sentido de barrar isso até determinado momento. A análise 
dele se encerra no início do século XX, mas, de qualquer manei-
ra, é um convite à reflexão.

Estamos sempre muitos presos ao curto prazo. O longo prazo, 
muitas vezes, os movimentos de longo duração, como já mostra-
va Schumpeter, deveriam merecer maior atenção.

Feito esse intróito, informo que também não pretendo usar a 
totalidade do tempo que me foi deferido, porque os 2 colegas de 
Banco Central têm grandes novidades a trazer para os debates da 
Comissão. Devo, de certa maneira, apenas pontuar as principais 
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conclusões do que vínhamos trabalhando como GT da crise. O 
nosso foco, nesse GT, foi o de olhar o movimento das instituições 
multilaterais. Talvez seja um campo de pesquisa menos aprofun-
dado no Brasil, mas nem por isso menos importante.

Vou dividir esta minha rápida exposição em 3 partes. Vou 
abordar o que foram os primórdios da crise e seu desenvolvi-
mento inicial. Num segundo momento, as medidas que foram 
adotadas com nítidas ênfase pelo Governo brasileiro. Nesse sen-
tido, vou retomar, muito rapidamente, algumas coisas que fo-
ram ditas, mas quero aprofundar algumas outras questões. Em 
terceiro, referir os desafios que estão aí. Fomos felizes ao pensar 
neste seminário e falar em desdobramentos da crise financeira, e 
não já sair para lançar livros e falar em crise financeira superada 
ou coisa do tipo. Nós, economistas, precisamos ter humildade de 
dizer: “Ainda	não	podemos	prever	exatamente	todas	as	consequência	
e	tudo	que	está	por	acontecer”.	Esse é um ponto importante.

Os primórdios da crise. Nos últimos anos, muitas questões 
e pequenas crises, desde o final dos anos 90 do século passado, 
já apontavam para um ambiente econômico regulatório e ins-
titucional bastante complicado, bastante complexo. E foi com 
alegria que vi a exposição do Sérgio Odilon mostrou algumas 
das atitudes brasileiras. Todo o nosso sofrimento de um década 
perdida e de outra vazia não foi em vão. Pelo menos aprendemos 
algumas coisas do ponto de vista de trabalharmos nossos dados, 
nossas questões, de reagir e de manter a sanidade do mercado 
financeiro. O Banco Central realmente exerceu um papel muito 
importante nesse sentido.

Mas foi a crise aparecendo do ponto de vista de uma situação 
que, classicamente, Keynes considera estado de confiança. Era 
o subprime?	Sim, era o subprime. Mas o movimento do subprime 
contaminou toda a estrutura financeira internacional. Será que os 
valores são aqueles mesmo? Será que a maneira de movimentar 
os capitais é sustentável? Será que podemos trabalhar as questões 
com esse paradigma? Isso contaminou tudo muito rapidamente. 
E o momento-chave, evidentemente, foi a quebra do Lehman 
Brothers.	Ontem, isso foi, de certa maneira, motivo de algumas 
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conversas entre nós – depois, vai ficar bastante claro para os se-
nhores; não quero me adiantar nesse sentido.

O marco norte-americano é diferente do brasileiro. Precisa-
mos entender que essa crise também ainda é de ajustamento de 
vários marcos.

Mas de qualquer maneira essa quebra do estado de confian-
ça geral levou a um pânico geral no Brasil, com reflexos muito 
diretos sobre o emprego. Podemos dizer que em 2008 vivemos 
um dezembro negro. O IPEA não se perfilava com a maioria dos 
analistas, é bom dizer. Diziam que 2009 era um ano que prefe-
rencialmente devíamos pular do calendário e passar direto para 
2010. O ano de 2009 seria terrível, um ano de baixíssimo cres-
cimento econômico, um ano perdido. E esse dezembro negro, 
sim, se traduziu em dados muito preocupantes. É normal que, 
no final do mês de dezembro, se tomarmos os dados da CAJED, 
haja uma perda média de 200 mil a 300 mil empregos; em fun-
ção da passagem do Natal, do encerramento de alguns empregos 
temporários. Mas o que verificamos – e isso foi muito importan-
te – foi uma perda de mais de 600 mil empregos! Não se pode 
atribuí-la à maneira como o comércio trabalhou. Houve um pâ-
nico generalizado. Essa perda de empregos foi até fevereiro, e, 
de certa maneira, foi se espraiando também para alguns salários 
mais elevados. Então, esse período de dezembro, janeiro e feve-
reiro foi particularmente duro para o Brasil. Estava mostrando 
inclusive outro aforismo colocado por Keynes. Hoje, percebemos 
com muita clareza que é preferível errar com a maioria a acertar 
de forma isolada. Foi o que aconteceu conosco no IPEA. Já está-
vamos prevendo que seria um ano muito difícil, mas não a ca-
tástrofe anunciada. De fato, agora, os dados do terceiro trimestre 
mostram que estávamos na rota certa. Acertamos 100%? Não. 
Mas ninguém acertou. Estivemos mais próximos de acertar.

Em março, o País já apresentava levíssima recuperação. Ou 
seja, o Brasil antecipou em 2 a 3 meses a saída do momento mais 
radical da crise. Isso nitidamente é revelado do ponto de vista 
do emprego. Ou, pelo menos, a saída da crise do ponto de vista 
financeiro. E isso é feito com uma série de medidas. Várias delas 
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foram evocadas aqui, mas é útil colocarmos de maneira mais 
clara o raciocínio até para facilitar o debate.

Foram adotadas várias ações indiretas. As ações principais fo-
ram de natureza fiscal. Nitidamente, a queda dos impostos in-
diretos sobre o valor agregado para bens de consumo duráveis, 
principalmente para automóveis, teve papel decisivo para esti-
mular o consumidor que tinha muito medo diante da crise, mas 
que também tinha uma série de necessidades de consumo não 
satisfeitas decorrentes de um longo período de crescimento rela-
tivamente baixo do Brasil. Esse foi um ponto importante.

O mais importante dos pontos foi o reforço de uma política 
que vinha sendo adotada nos últimos anos. Quero crer que final-
mente rompemos um tabu no Brasil, isto é, de que o social está 
divorciado do econômico. O estímulo a programas sociais, como 
o Bolsa Família, a melhoria das condições de acesso de pagamen-
to do seguro-desemprego e, sobretudo, o aumento do salário mí-
nimo, e até pequena melhoria do seu poder de compra, foram 
decisivos, do ponto das medidas indiretas, para que o Brasil pu-
desse superar a crise, mantendo o nível das atividades compatí-
vel com o crescimento, o aumento do mercado consumidor, o 
aumento da população que passou a participar ativamente desse 
mercado consumidor, para dar estímulo ao mercado interno.

Sob esse ponto de vista, essa sinalização foi fundamental. Ado-
tar modelos de multiplicador keynesiano – usando termo um 
pouco mais técnico – de maneira muito direta, incisiva. 

Outro ponto importante que deve ser salientado – acho que 
o IPEA teve enorme participação, ajudando no debate público, 
colaborando ativamente nas discussões pela Esplanada – foi o 
preparo da segunda fase. Já vínhamos trabalhando não só na 
esfera federal – é importante dizer que trabalhamos nas esferas 
regionais, estaduais e locais – para a aceleração de investimentos, 
da melhoria da infraestrutura. Nesse sentido, todos os programas 
existentes – o label mais conhecido é o PAC, do ponto de vista 
federal – e também as ações estaduais e municipais foram essen-
ciais para manter os níveis de atividade.

A propósito, quero chamar particularmente a atenção para 
os programas habitacionais. Não só os programas habitacionais, 
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mas o anúncio dos programas nacionais e o efeito que isso teve 
sobre os mercados foram de profunda importância para que a 
economia brasileira pudesse encontrar um novo patamar e rea-
gir de maneira mais sólida em relação à crise.

Por último, mas não menos importante – isso foi bastante 
ressaltado pelo Sérgio Odilon –, houve uma condução extrema-
mente responsável das atividades. O Governo, nas várias esferas, 
até com motivações diferentes e, muitas vezes, até com diferen-
ças, não se permitiu contagiar pelo pânico. As atitudes foram ex-
tremamente responsáveis desse ponto de vista. Os setores foram 
mostrando confiança na economia brasileira e, essencialmente, 
que a economia brasileira tinha particulares condições.

Então – apenas abrindo um parêntese –, nós, do IPEA, hoje 
estamos deixando de ser apenas consumidores de informações 
para nos tornar fornecedores de informações. Nesse sentido, es-
tamos criando uma série de indicadores já existentes nos Estados 
Unidos, mas ainda não utilizados no Brasil ou utilizados de ma-
neira modesta l.

Citarei apenas 2 indicadores: um deles é o sensor econômico; 
o outro é o índice de qualidade do desenvolvimento. A ideia do 
sensor econômico é fazer um apanhado dos setores mais impor-
tantes dos grandes ramos de atividades econômicas e verificar a 
sua expectativa de curto e médio prazos, com algumas ilações 
para longo prazo. O que o nosso sensor econômico, que vinha 
sendo trabalhado desde dezembro do ano passado, vinha mos-
trando? Que a crise era grave, sim, que havia grande preocupa-
ção, mas que não era o nível de preocupação que talvez os nossos 
mercados de capitais, os nossos mercados financeiros estivessem 
se referindo. Sobretudo relativamente a comércio e serviços, es-
távamos verificando, e continuamos verificando ao longo dos 
meses, que havia um nível de preocupação, certo temor, mas que 
isso em momento nenhum se refletia num grande pessimismo 
ou mesmo pânico.

Esse refinamento de instrumentos – que nós já vínhamos pre-
parando –, quase casualmente coetâneo com a crise, foi muito 
importante, porque passamos a enfocar mais de 80% do PIB bra-
sileiro. E não apenas nos centramos nas expectativas que, talvez, 
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fossem a dos mercados de capitais, muito importantes, evidente-
mente, mas que não ultrapassam em muito o patamar de 15% da 
economia brasileira. Esse foi um ponto extremamente importan-
te e que nos ajudou a dar um nível de confiança bastante sério 
desse ponto de vista.

Por que essa recuperação – e nisso eu já vou iniciando a finali-
zação da minha fala – ainda requer atenção, e, em certo sentido, 
uma recuperação até enganosa, não no caso brasileiro, mas cer-
tamente do ponto de vista internacional?

Com certeza, todos vimos, no último sábado, porque noticia-
do pela grande mídia brasileira, os últimos números da União 
Europeia, os quais mostravam que a Europa tecnicamente saiu 
da recessão, já passou a ter um pequeno crescimento. em relação 
aos Estados Unidos, revelam um movimento muito mais vigo-
roso neste terceiro trimestre, e também mostram o crescimento 
mais acelerado de outros países. Como em todas as crises das 
economias capitalistas de mercado, é uma saída assimétrica. Se, 
de certa maneira, os mercados financeiros de capitais se recom-
põem, estamos a verificar, infelizmente, níveis de desemprego 
mais elevados, e não sabemos se esses patamares de desemprego 
serão reduzidos ou voltarão ao nível pré-crise. Esse ponto ainda 
é uma incógnita. Precisamos verificar isso de maneira um pouco 
mais clara.

Isso impede os países de promoverem sua recuperação? Não. 
Definitivamente, não impede, mas certamente é um fato que 
faz com que os países possam ter mercados consumidores po-
tencialmente menores, dinamização potencialmente menor e 
que a recuperação seja um pouco mais lenta ou mesmo trunca-
da para países em que os saltos nos níveis de desemprego foram 
muito elevados.

 O ensinamento a extrair dessa questão é que não podemos 
colocar todos os países no mesmo patamar. Os Estados Unidos 
mostraram uma capacidade de reação certamente muito mais im-
portante e muito mais sólida do que vários países europeus. Para 
vários países europeus, aparentemente, essa crise vai representar 
um marco para a perda de posições relativas muito importantes, 
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principalmente para aqueles que se centravam muito em ativi-
dades relativas a serviços financeiros e a inovações financeiras.

Problemas de governança mundial – esse é um ponto que sem-
pre nos centramos muito no IPEA. Embora tenha de ser reconhe-
cido que houve um ganho muito importante com o novo fórum 
internacional, que passa a ser o G-20 e não o G-8, e que isso re-
presentou ganho de espaço para os países em desenvolvimento, 
uma vez que houve reflexos importantes no processo de compo-
sição e de tomada de decisões no FMI, de um novo papel para o 
FMI, ainda temos uma série de impasses. O Márcio manifestou-se 
muito bem sobre a questão do meio ambiente, com a Conferên-
cia de Copenhague, questão que vinha sendo arduamente discu-
tida até aqui, aparentemente, as últimas declarações nos colocam 
numa posição de que não vai ser dessa vez que a questão do meio 
ambiente vai ter impulso mais decisivo. É uma pena!

A regulação internacional de capitais é um debate que está 
vivo – a própria presença dos painelistas demonstra isso de ma-
neira clara. Mas o que não está nada claro é em que moldes vai 
ser feita essa regulação e em que sentido, por exemplo, algumas 
das ideias colocadas em Bretton Woods seriam retomadas.

O próprio FMI, como eu já adiantei, passa a ter presença mais 
importante dos países em desenvolvimento, mas não é uma mu-
dança que reflita as correlações que existem no mundo de hoje 
e ainda causam certa desconfiança. Então, é um problema que 
temos de encarar sob esse ponto de vista.

Para finalizar, nós tivemos, ao longo do pós-guerra, 3 gran-
des movimentos de comunidades epistêmicas. No pós-guerra, 
houve o chamado Consenso de Filaldéfia – Bretton Voods, em 
que se dizia que o homem não é uma mercadoria, que os Es-
tados devem intervir para manter a economia funcionando. A 
meta, inclusive, deveria ser no sentido do pleno emprego dos 
fatores e toda política econômica deveria se voltar para essas 
metas institucionais.

Isso foi substituído entre os anos 70 e os anos 80, com cris-
talização no começo dos anos 90, pela ideia do Consenso de 
Washington, que, de certa maneira, reviu várias coisas do ideário 
anterior: o Estado não é isento – é a ideia do public	choice que 
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esteve aí presente – no sentido de que o Estado é interessado, 
de que o Estado é o ator; que a abordagem não deve ser social, 
mas individual. – é como se alguém dissesse:	“Não	existe	floresta;	
existem,	na	verdade,	indivíduos	que	agem	com	interesses	de	manifes-
tações	próprias”	–	e que era preciso reforçar o mercado.

Houve muito sucesso em muitas dessas medidas, muitas coi-
sas e muitos exageros, evidentemente, precisariam ser revistos; 
muitas privatizações tiveram sua razão de ser, mas o fato de não 
cuidar bem das instituições e de muitas vezes negar as diferen-
ças institucionais e as diferenças culturais entre países geraram 
problemas danosos. Talvez o caso mais paradigmático seja o da 
Argentina, nossa vizinha, que foi um show	case durante um bom 
tempo, ainda assim foi levada à bancarrota e hoje vive uma situ-
ação muitas vezes tensa e de muito incerteza.

Então, hoje, a reconstrução do panorama internacional é 
muito importante.

Vemos, com alegria, essa participação do Brasil, mas ainda 
com resultados muito incertos, porque as posições relativas, os 
elementos que deram dinamismo a esse grande crescimento in-
ternacional aparentemente não estão sendo revistos – e isso gera 
preocupação.

Encerro a minha fala por aqui.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Agradecemos ao 

Sr. Milko Matijascic, do IPEA, a participação.
Na sequência, vamos convidar para fazer uso da palavra o Sr. 

John Robertson, economista do Federal Reserve Bank of Atlan-
ta, que terá o tempo de 30 minutos, prorrogáveis por mais 10 
minutos

O SR. JOHN C. ROBERTSON (Exposição	em	inglês.	Tradução	si-
multânea.) – Muito obrigado.

Boa tarde. É um prazer...
O SR. JOHN C. ROBERTSON – Eu quero pedir desculpa aos 

tradutores. Desejo boa sorte a eles.
Eu concordo com a intervenção do Milko sobre o trabalho 

complicado que aconteceu nessa crise econômica e o desenvol-
vimento das políticas nas instituições no futuro.
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O estabelecimento de políticas nas instituições para o futuro 
pode requerer uma série de pensamentos sérios e de debates, e 
as ações requerem muito trabalho e muitas noites sem sono e 
muito suor para o que vai acontecer no futuro.

Agradeço ao Sérgio a apresentação, que foi muito boa ao li-
dar com as questões que serão tratadas agora e ainda por algum 
tempo.

Eu gostaria de focar os meus comentários mais na reforma 
regulatória, falando sobre as lições aprendidas pelos bancos cen-
trais na crise econômica e no monitoramento de políticas.

O banco central em questão aqui é o Federal Reserve dos Es-
tados Unidos. Eu quero apontar que eu sou um economista que 
trabalha no Departamento de Pesquisa e o que eu estou dizendo 
aqui representa as minhas visões, não necessariamente as visões 
dos bancos, não a visão do sistema do Federal Reserve.

Então, o que eu quero aqui é descrever um pouco as respon-
sabilidades do Federal Reserve, em termos das fases diferentes. 
E para cada uma dessas fases tomar um lição do que pode ser 
retirado daí e que nós precisamos ter consciência no futuro para 
discutir um pouco sobre onde nós estamos agora e como as po-
líticas serão nos Estados Unidos e algumas questões da reforma 
regulatória para o sistema dos Estados Unidos.

Vai ser a minha única tabela, tenta capturar em uma imagem 
só a dinâmica da crise econômica mundial. Isso mostra que o 
spread bancário de 1 mês ou de 3 meses do (ininteligível.). Se você 
olhar à esquerda, antes da crise, aquele spread era menor porque 
a liquidez no sistema financeiro era alta, a confiança era alta, e 
não havia nenhum risco maior.

E depois, em 2007, você pode ver como aquele spread se frag-
mentou dramaticamente e estabilizou um pouco em 2008. E, aí, 
no final de 2008, ele simplesmente explodiu mais uma vez e ele 
veio da melhor maneira como ele está agora, posteriormente, 
mas no início de 2007, mas muito mais baixo do que estava du-
rante a crise.

O SR. JOHN C. ROBERTSON – O que o FED fez? Foi mais ou 
menos tradicional, política de resposta. Então, os grandes pro-
blemas emergiram na economia, e sua ferramenta de política 
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lidou com juros de curto prazo na sua resposta. E também foi 
necessário, como provedor de liquidez para o sistema bancário, 
aumentar ou deixar mais amplo o tipo de (ininteligível) e tudo 
foi feito foi feito pelo FED, do dia para a noite, foi por causa de 
algum motivo técnico aqui ou ali. Um banco não teve dinheiro 
da noite para o dia. Então, aconteceu muito rapidamente.

Mas, como a tabela anterior mostrou, as questões não eram 
apenas o que acontecia. A confiança desapareceu entre as ins-
tituições financeiras que lidavam com pouco risco, umas com 
as outras, e não aconteceu simplesmente da noite para o dia, 
aconteceu em 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então, o FED precisou 
tomar uma maneira de lidar com isso. E ficou claro também que 
foi importante abordar o financiamento em dólar, a liquidez em 
dólar. E a lição aprendida foi um foco de curto prazo, que não se-
ria suficiente. E vários bancos europeus tinham muito dinheiro 
americano. E esses fundos da Europa, quando eles vieram para os 
Estados Unidos, então aumentaria a pressão nas taxas de curto 
prazo nos Estados Unidos.

E até 2007 o foco daquilo aumentou, tudo numa tentativa 
de que houvesse liquidez em dólar no sistema financeiro global-
mente.

De março de 2008 até setembro de 2008, a taxa de juros con-
trolada pelo FED foi mantida, e o Federal expandiu modesta-
mente as contrapartidas, os tipos de instituições que eles em-
prestariam. Então, o FED somente emprestava para bancos, para 
instituições de depósito.

O FED aumentou isso para uma rede de instituições não ban-
cárias, para os conduítes principais para financiamento para os 
mercados overnight, e as pressões de liquidez que eles estavam 
enfrentando trouxe o funcionamento melhor dos mercados li-
neares, e foi caracterizado como pouco, muito pouco, como o 
outono de 2008 mostrou. A autonomia era muito mais ampla 
do que dentro da comunidade de bancos, que eram os conduítes 
entre o sistema financeiro e o Banco Central Americano, o FED. 
Tínhamos também o envolvimento na AIG e na Bear-Stearns. 
Esse foi o caso onde o FED, que tem uma tradição de indepen-
dência dentro do Governo, foi trazido para a política fiscal. Será 
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uma lição muito importante para seguir em frente. Precisa-se 
ter sistemas que funcionam, que possam lidar com o sistema de 
shadow	banks, que seja tão prevalente nos Estados Unidos, em 
2007. Esses shadow	banks são os bancos de não depósito ou ban-
cos de investimento e outros tipos de instituições com tal perfil. 
Elas são, em quantidade de dinheiro, até maiores que o sistema 
bancário. Ainda assim, houve pouco nível de regulamentação, 
não sujeito ao mesmo tipo de regulamentação que os bancos de 
depósito tinham.

A lição aprendida foi que nessa experiência é preciso tratar do 
outro sistema da mesma maneira que se trata do sistema bancá-
rio regular, os mesmos tipos de regulamentação que precisam ser 
lidadas numa abordagem mais ampla. Isso inclui resoluções que 
tenham estrutura, que funcionem para instituições grandes para 
que tenham a regulamentação para quebras de bancos, porque 
elas são instituições tão grandes que eles sentem, que o Gover-
no não pode permitir que elas falhem ou vão à bancarrota. As 
instituições podem conseguir mais riscos porque elas têm garan-
tias governamentais para que não quebrem e para que saibam 
também que os riscos que não só os donos, mas os credores, as 
pessoas que emprestaram dinheiro a essas instituições...

A lição, pela minha visão, pelo menos na situação da AIG, foi 
um lugar onde o FED precisava ir porque não havia outra insti-
tuição no país que poderia lidar com isso rapidamente. Naquele 
momento, o Congresso ainda não tinha dado ao Departamento 
do Tesouro o financiamento para lidar com a crise. Foi julgado 
que a falha, a quebra da AIG foi tão devastadora para o sistema 
financeiro que ações precisavam ser tomadas. Nós não queremos 
fazer isso de novo. Queremos estar num lugar onde as institui-
ções funcionem e que não precisem do Banco Central envolvido 
em fazer empréstimos a instituições individuais, quando a so-
lubilidade, não liquidez, é o ponto principal. Isso, nos Estados 
Unidos, não deveria ser uma decisão do Banco Central.

A fase 3 foi o colapso do Lehman Fails, o que pareceu uma 
situação muito ruim. Havia somente 2 cenários. As coisas fica-
riam ruins ou muito piores. Como resultado, as taxas de política 
foram cortadas, os juros de curto prazo foram diminuídos entre 
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zero e 0,25, o menor nível já colocado. Os tipos de instituições de 
empréstimo que o FED tinha deveriam ser aumentados, além do 
setor bancário. A interconectividade do sistema financeiro ame-
ricano era de tal tamanho que passava para todos os mercados-
chave, incluindo o mercado de papéis comerciais. Isso criou um 
problema para firmas que tinham problemas com o pagamento 
de pessoal, porque temos o mercado de papéis para... Pode sem-
pre acontecer o rollover, mas, quando o mercado se congelasse, 
eles não poderiam arrolar esse crédito e não poderiam chegar 
ao	pagamento de pessoal. Então, houve implicações potencial-
mente gigantes para a economia. Aquelas siglas que têm ali no 
quadro não sei exatamente o que significam, mas basicamente 
foram para passar por cima dessa parede. É a analogia que uso. 
A maneira tradicional de política monetária seria... Pensamos 
como uma corda colocada no chão.

O FED tem o controle de um lado, que seria... Ele fica mexen-
do aquela corda ali. A vibração vai até o final da corda. Ela tem 
pontas que vão para todos os tipos de mercado de crédito. Então, 
quando se balança essa corda, as coisas vão acontecer por toda a 
economia, nem sempre de maneira que seja de fácil compreensão 
ou de fácil credibilidade, mas haverá efeitos por toda essa corda e 
por toda a sua extensão. O que basicamente acontece é que uma 
série de tijolos são colocados nessa corda em vários pontos. En-
tão, não importa quanto se mexe essa corda de um lado. Ela não 
vai vibrar por todo o resto da corda. Ela foi bloqueada por causa 
da natureza disfuncional de todos os mercados de crédito.

Na minha maneira de pensar, o que o FED estava fazendo nes-
se momento foi pisar em cima daquele tijolo e ir até o mercado 
de crédito para ver onde elas estão funcionando e assegurar que 
eles teriam a liquidez necessária para continuar funcionando. A 
lição daí é que, muitas vezes, as políticas têm de passar por cima 
desses tijolos.

De março de 2009 até agora, as coisas estabilizaram-se bem 
dramaticamente no sistema financeiro como um todo. Vê-se, na 
tabela que mostrei, o spread de financiamento sendo diminuído, 
os mercados de equidade melhoraram, grandes firmas são agora 
capazes de emitir bonds no mercado de capitais, de maneira que 
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eles não conseguiam fazer no outono de 2008. Os bancos ainda 
estão doentes, se assim posso dizer, mas são muito mais saudá-
veis do que estavam há 1 ano. A evidência disso é a habilidade de 
aumentar capitais ou de levantar capitais e os preços bancários 
também. Então, há um aumento de confiabilidade no sistema 
financeiro. Eu vou parar, dizendo que o sistema bancário está 
saudável, mais uma vez. O FED ainda não introduziu nenhum, 
mais nada... Ele aumentou o escopo de algumas comissões ou de 
algumas instituições, como os mercados de seguridade. Ele au-
mentou a duração dos programas, mas o que está acontecendo 
é que se vê que a demanda do mercado para toda aquela liqui-
dez, aquela fonte de liquidez do Banco Central está diminuindo, 
o que, para mim, é um sinal bem encorajador que mostra que 
aqueles mercados são agora capazes de conseguir liquidez de ou-
tras fontes mais tradicionais, o que é a reflexão de um aumento 
de confiabilidade dentro do sistema financeiro.

Ao mesmo tempo, a visão econômica americana e global foi 
melhorada. De alguma maneira, talvez sem um tipo de... É uma 
preocupação monetária econômica, é o que acontece com as po-
líticas monetárias quando se corta as taxas para zero. O Banco 
Central pode ter qualquer efeito na economia quando não pode 
mais mexer naquela corda que mencionei antes. Se a taxa de ju-
ros é zero, não tem o efeito de maneira tradicional. Se se passar 
por cima da... Vê-se que o zero em si não é problema. Se o pro-
blema é liquidez de preços, pode se passar por cima desses tijolos 
e vê-se que a liquidez chega ao mercado efetivamente.

Para onde estamos indo? Essa é a grande questão. Isso me traz 
a essa última fase. A crise financeira se dissipa em sua intensi-
dade na perspectiva de política monetária e muito do trabalho 
complicado será pensar na saída de todo aquele estímulo coloca-
do no sistema bancário.

Uma maneira de pensar nisso é analisar um processo de 4 
estágios ou de 4 passos. Nós estamos no segundo estágio desse 
processo. E é completamente possível, isso depende da melhoria 
da economia americana, como vai estar nos próximos semestres, 
se vai ser mais lenta ou mais rápida. A política monetária precisa 
ficar mais justa. Nós precisamos puxar essa corda, ainda que haja 
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muita liquidez no sistema bancário. Ou seja, quando eu falo “os 
altos” em vez de “reservas”, o que quero dizer sobre alta liquidez 
no sistema bancário? O Banco Central nos Estados Unidos é que 
cria as reservas. Essa taxa de juros das reservas deve ser a política 
primária nos Estados Unidos. Antes de haver o funds	rate, que foi 
a taxa overnight que os bancos cobraram do outro para acesso a 
essas reservas.

Então, nas folhas de balanço dos bancos muitos tinham mais 
do que precisavam, outros tinham menos do que precisavam, 
eles faziam trocas entre eles. Como o Banco Central controla 
quantas reservas há no sistema, ele pode controlar também o pre-
ço. Se se puder imaginar o que acontece no dia a dia... E quando 
a política foi implementada, no passado, seguindo em frente, o 
que aconteceu foi o nível de reservas do sistema bancário. Todas 
essas suscetibilidades aconteceram ou foram introduzidas outras 
instituições e os bancos foram saciados em liquidez e reservas. 
Então, houve muito pouco trading no	que aconteceu no mercado 
de fundos federais. Se nós tivéssemos que aumentar as taxas de 
juros, teríamos problemas em fazê-lo, usando o mercado de fun-
dos de reserva, porque a demanda era muito baixa para reservas. 
Então, era cortar ou suprimir. Tivemos que cortar quase 1 trilhão 
de dólares para ter o efeito no mercado de fundos federais. Mas 
temos outra ferramenta, a taxa de juros que pagamos, as reservas 
que poderiam ser a política principal para seguir em frente.

Antes do outono de 2008, se era um banco, tinha-se que de-
cidir o que faria com aquelas reservas que possuía. Poder-se-ia 
ou fazer trocas por um preço ou convertê-las em empréstimos, 
mudando de reservas, mas emprestadas para negócios privados, 
ou para o consumidor individual. A taxa de retorno desse uso de 
reserva, antes de 2008, não havia pagamento de juros no Ban-
co Central naquelas reservas. Então, o custo de oportunidades 
era zero. As reservas eram a batata quente, o banco não queria 
segurá-la porque não havia juros, e elas tomaram espaço na fo-
lha de balanço.

No outono de 2008, o FED começou a pagar juros. Então, ago-
ra podemos louvar um custo acima de zero de oportunidade. Os 
juros que nós pagamos na reserva aumentam, transformam-se 
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em dinheiro maior para que os bancos possam emprestar e ga-
nhar algo acima de zero nessas reservas. Eles podem se transfor-
mar numa ferramenta de política, se as reservas permanecerem 
num nível tão alto.

Só para ilustrar quão grande a folha de balanço e os efeitos 
na admissão das políticas, vê-se que o FED tinha uma folha de 
balanço, vamos colocar aqui 1 trilhão de dólares, antes da crise, 
e agora está acima de 2 trilhões de dólares. Dobrou, em pouco 
espaço de tempo, o tamanho de sua folha de dólares.

As cores diferentes nessa tabela, nesse gráfico, mostram tipos 
diferentes de ativos ou tipos de empréstimos que no Banco Cen-
tral foi feito. Então, pré-crise, basicamente o que o Banco Central 
tinha para o que acontecia... Vê-se aqui que o grande crescimen-
to, na cor azul, na fase inicial da crise, foi de todas as instituições 
de empréstimos que concederam desconto, os leilões de crédito, 
as linhas de swap, e aumentou a folha de balanço, assim como 
empréstimos diretos ao mercado – demostrado pela cor verde.

Todas aquelas siglas que eu coloquei, AMLF, CPFF, MMIFF, 
TALF, são tentativas de passar por cima daqueles tijolos e ir aos 
mercados de crédito. Tem-se uma combinação de instituições de 
empréstimos para o mercado, que aumentam a folha de balanço. 
Podemos ver que o verde e o azul estão diminuindo. As condições 
aumentam a liquidez, as condições de liquidez aumentam no se-
tor bancário, e não se vê a demanda aumentando. Seria a mistura 
de empréstimos e compras. Mas vê-se que a demanda para essas 
instituições está diminuindo. O estágio 1 já está acontecendo.

Em termos de compras LSAP, sigla para compras de maior 
quantidade de ativos. Então, vê-se os níveis diferentes de com-
pras que o FED se comprometeu.

A linha em vermelho representa o nível de compra do Te-
souro, com 300 bilhões, e a em azul, 1,6 trilhões de hipotecas 
que o FED comprou. A do meio mostra relativamente onde nós 
estamos. Podemos ver que o plano foi completado em outubro, 
o plano de compras do Tesouro foi completo. E as compras de 
hipoteca são bem previsível. Se estender, vamos ver onde vai ser 
a intercessão: no primeiro trimestre de 2010. Então, todos esses 
programas estarão completos no primeiro trimestre do ano que 
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vem. É o estágio 2. Termina-se todos aqueles programas que o 
FED possui.

Como disse, a questão será: o que fazer com toda liquidez 
que se criou? Porque se se comprou todos esses ativos, ainda que 
aquelas instituições de empréstimo e a demanda diminuam, ha-
verá offset daquelas compras de acesso. A folha de balanço vai ser 
mantida naquele nível. Ali vemos a responsabilização do FED.

A parte grande, representada pela cor vermelho, seria dinhei-
ro em circulação. Quando as pessoas dizem que o FED está im-
primindo dinheiro, não é literalmente verdade. A quantidade de 
dinheiro em circulação, criada na economia, não cresceu muito. 
Cresceu, mas não tanto quanto a folha de balanço. O que cres-
ceu de fato, representado pela cor azul escuro, foram as reservas 
bancárias – todas as reservas que estão se mantendo, que o Ban-
co Central criou nessas outras compras e fizemos empréstimos, 
a questão nas folhas de balanço dos bancos. É uma questão de 
diminuí-la ou encolher essa base financeira na economia para 
níveis que estavam previamente.

Podemos observar quão pequenos níveis de reservas eram an-
tes da crise – era trivial, era pequeno, 50 bilhões eram suficientes 
para operacionalizar as políticas monetárias. E agora é quase 1 
trilhão. Então, será um grande desafio se a tentativa for encolher 
essa quantidade de reservas. O FED tem pensado muito nisso e 
tem confiança total que dispõe das ferramentas necessárias para 
encolher essas reservas. Mas eles não vão conseguir fazê-lo do dia 
para a noite. Não se vai acordar num dia e ver as reservas de volta 
para o patamar que se mantinha previamente.

Quais são as ferramentas de saída? Seria vender alguns ativos 
comprados ou todas as hipotecas ou a seguridade do Tesouro ou 
fazer roll-off, porque elas não vão amadurecer. Mas se deixar as 
coisas se desdobrarem naturalmente, estamos falando em até 10 
anos, até que ela desça para o nível em que estava previamente...

Outra coisa que penso: como alugar os ativos. Pode-se fazer 
acordos de recompra com instituições nas quais basicamente 
não se vende o ativo. Diz-se: “Pode tê-lo por certo período de 
tempo e, depois disso, devolve-me”. Nós vamos acordar com o 
preço desse aluguel. Em princípio, pode acontecer o rollover	para 
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sempre. É como renovar o leasing do carro, do apartamento. Po-
de-se ver esse tipo de aluguel de ativo.

Provavelmente, o tipo de contrapartidas que o FED teria de 
ter deveria ser maior que o grupo comum. Os acordos de com-
pras-reservas não são novos, já ocorrem há bastante tempo, mas 
a escala de seu uso foi bem pequeno. Nós estamos formando 
algo em larga escala de acordos de recompra.

Como disse, temos essas outras ferramentas. É muito possível 
que se possa deixar a taxa de juros paga nas reservas internas mais 
restrita, até mesmo se não vendeu tantos ativos ou fez tantas 
compras ou recompras, ou acordo de recompra, porque, em prin-
cípio, não deveria importar. Quando os bancos estão saciados nas 
reservas, eles vão se preocupar com o curso oportunidades, em 
mantê-las depositadas no Banco Central versus	fazer empréstimo 
delas para o mercado.

Então, poder-se-ia, a princípio, fazer políticas mais restritas 
para reduzir o curso de oportunidade para criar diminuição de 
incentivos para empréstimos. Só aumentando o incentivo para 
empréstimos, vai-se diminuir o curso de oportunidade e voltar 
ao antigo regime de operacionalidade de fundos federais.

O Banco Central tem várias ferramentas, portanto, nas mãos, 
em relação a tempo, para deixar políticas mais restritas. Mas que-
ro reforçar que esse tempo não está disponível, a economia não 
está fora da floresta, por assim dizer. Há um nível muito gran-
de de incertezas sobre a economia. Um dos motivos é que os 
bancos, pelo fato de a economia estar muito baixa, não querem 
ainda emprestar, porque a demanda está baixa. Nós queremos 
ver algumas dessas reservas sendo convertidas em empréstimos 
como um sinal de que o fortalecimento da economia está ocor-
rendo no setor privado.

Duas áreas com que estou, particularmente, preocupado são 
os pequenos negócios, ou pequenas empresas, e o mercado de 
trabalho. As pequenas empresas, nos Estados Unidos, é a parte 
de negócios mais dependente de bancos. A empresa grande pode 
usar mercado de equidade, pode usar mercado de capital. As pe-
quenas empresas são mais dependentes dos bancos. Vai ser im-
portante que a saúde do sistema bancário seja melhorada, de tal 
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forma que, quando a demanda de empréstimos voltar, os bancos 
sejam capazes e tenham vontade de fazer empréstimos.

O enfraquecimento do mercado de trabalho, em algumas di-
mensões, nunca foi visto antes. A taxa de desemprego está mui-
to alta, aumentou num espaço curto de tempo. Historicamente, 
está mais ou menos no nível de 1983. O que ocorreu no mercado 
de trabalho é que se vê pessoas sendo demitidas, ou empresas 
fazendo demissões permanentes.

O que ocorre na recessão, geralmente, é que uma empresa 
corta horas extras ou o horário e demite alguns. Na verdade, 
seriam demissões temporárias. Mas o que estamos vendo é que 
essas demissões são permanentes, porque a empresa está fechan-
do ou indo à falência.

Então, a habilidade para ligar de novo, apertar aquele botão 
de novo, vai precisar de novos negócios, novas empresas, que 
vão estar amarradas ao sistema bancário, porque muitos desses 
empregos vão sair novamente de pequenas empresas, que vão 
depender do sistema bancário.

Acho que tenho só mais um eslaide. Este é meu único eslaide 
sobre reforma regulatória. O Sérgio já cobriu isso muito bem.

Na minha visão, o objetivo de a forma de regulamentação 
ocorrer é recriar onde não existe e melhorar a disciplina do mer-
cado onde existe. Eu não acho que é do melhor interesse das 
economias que sejam tão regulados que os mercados não pos-
sam inovar e criar novos produtos, novos tipos de consumido-
res, para reagir no melhor tempo possível. O foco deveria ser 
criar e melhorar a disciplina de mercado em 4 áreas principais e 
amplas, que se distinguem o sistema financeiro de outros tipos 
de indústrias na economia.

A interconectividade é o fato de o sistema financeiro ser alta-
mente integrado entre si. Nunca foi olhado de maneira vertical. 
Tem-se que olhar o sistema de maneira horizontal. Eu diria que 
a abordagem predominante para a supervisão e regulamenta-
ção nos Estados Unidos, historicamente, foi uma visão muito 
vertical. Esta crise financeira mostrou que o que se precisa é de 
grande correlação por todos os tipos de instituições que, pela su-
perfície, parece que não há relação uma com a outra, mas estão 
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expostas ao mesmo risco. Numa visão vertical elas parecem que 
estão muito bem, mas horizontalmente estão expostas. Informa-
ções assimétricas também.

Quem pega esses empréstimos tem formação diferenciada na 
qualidade de empréstimo. Uma das lições aprendida com a crise 
é que a falta de transparência em certos tipos de instituições e de 
instrumentos financeiros deve ser melhorada. Eles precisam ser 
mais transparentes para que os emprestadores, se originarem em-
préstimos, por assim dizer, precisem revelar as informações sobre 
quais ativos tem para fazer e colocar num pacote como segurida-
de e vender para outra pessoa. Se se não tiver essa possibilidade...

A alavancagem é um ponto importante e pode abordar vários 
níveis que podem ser problemas para o sistema financeiro. É o 
problema de too	big	to	fail, como foi mencionado antes – grande 
demais para falhar.

As taxas de alavancagem e de ativos na folha de balanço 
foram discutidas, mas nada sobre ativos que não estavam ali. 
Quando os bancos criaram veículos de empréstimos de proposta 
especial, e eram itens em que não há muita regulamentação ou 
os fundos rich,	os	rich	funds, e bancos de investimentos que esta-
vam ali meio que... Essas empresas tinham um nível de alavan-
cagem que as expuseram para alto risco. Se houver uma institui-
ção muito grande exposta a um risco muito alto, mas sabe-se que 
o governo vai ajudar a sair dessa, então não há falta de incentivo 
para continuar tomando mais e mais risco. É uma combinação 
no sistema shadow, no sistema bancário. Ao lidar com a questão 
grande demais para falhar, ou too	big	to	fail, conseguiremos abor-
dar essa questão de alavancagem.

Também a questão dos bancos que emprestam, têm depósi-
tos, similaridades com maior tempo em natureza traz questões 
para gerenciamentos de liquidez bancária. Ou seja, sair de um 
requisito pró-cíclico será uma grande melhoria para fazer com 
que as empresas lidem com liquidez em tempos em que aquele 
mismatch, problema de harmonização, possa acontecer.

Esse	era	o	meu	último	eslaide.
É isso. Muito obrigado.
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O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Agradecemos ao Sr. 
John Robertson, do Federal Reserve Bank.

Na sequência, passaremos ao debate, lembrando que os ques-
tionamentos devem ser encaminhados à Mesa por escrito, por 
formulários já distribuídos aos senhores pela nossa recepcionista.

Coordenará a sessão de debates o Deputado Edmilson Valen-
tim, a quem passo a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Obriga-
do aos expositores.

Entre os Deputados inscritos, o primeiro da lista sou eu. Rapi-
damente, queria que tanto o Dr. Odilon quanto o Dr. Robertson 
pudessem avaliar, numa escala de zero a 10, em que nível esta-
mos da recomposição dos mercados financeiros de capital, den-
tro desse contexto. Em que bases essa recomposição está aconte-
cendo? Esses seriam, objetivamente, os meus questionamentos 
para os senhores.

Temos inscritos os Deputados Vignatti e Luiz Carlos Hauly. 
Para o Dr. Odilon e para o Dr. Robertson, o Daniel Bin, da 

Universidade de Brasília, pergunta: “Quais	 os	 desdobramentos	
para	a	democracia	de	se	ter	um	determinado	setor	da	sociedade,	no	
caso	financeiro,	como	o	primeiro	e,	às	vezes,	o	único	na	fila	da	ajuda	
estatal?”

Para o Milko, o Sr. Miguel Huertas, do DIEESE e da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, pergunta: 
“Alguns	 economistas	 dizem	 que	 as	 saídas	 encontradas	 para	 o	 fim	
da	crise	internacional	pode	gerar	uma	nova	crise	no	futuro.	O	senhor	
concorda?”

Também o Miguel Huertas, para o Sr. John Robertson, per-
gunta: “A	relativa	rapidez	com	que	os	países	estão	saindo	da	crise	
pode	abortar	as	tentativas	de	regulação	do	sistema	financeiro	inter-
nacional?”

Temos esses 4 questionamentos. Vamos, então, regulando 
com o horário de almoço às respostas.

Passo a palavra ao Dr. Odilon.
O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – Eu daria nota 10, por-

que nós passamos pela crise e efetivamente não tivemos proble-
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mas de instituições financeiras. No mercado, o nosso problema 
efetivo foi o dos canais de liquidez.

Como enfatizamos, o sistema financeiro do Brasil, até pelas 
características do nosso mercado de uma regulação conservado-
ra, e por outro lado, pelo nosso mercado de securitização ser do 
jeito e do tamanho que ele era, fundamentalmente a crise pe-
gou, internacionalmente, nessa interseção, nessa interconectivi-
dade dos mercados de capitais e financeiros, dos não regulados, 
muitas vezes afetando alguns regulados – porque os bancos e 
as instituições financeiras no exterior, particularmente nos Es-
tados Unidos, tinham regulação, sim. Não é que não tivessem 
regulação, só que outros mecanismos que não podiam ser vistos 
adequadamente contaminaram. Sob esse aspecto, o sistema fi-
nanceiro brasileiro saiu totalmente bem desse processo.

“Em	que	bases	estamos	recompondo?” Acho que os problemas 
efetivamente dos canais de liquidez foram solucionados no pri-
meiro semestre da crise. Estamos vendo retomadas de crescimen-
tos, de créditos. Enfim, já estamos vendo a situação numa linha 
bastante positiva para o futuro. Diria que o nosso sistema finan-
ceiro passou na prova e estamos indo em frente.

Não sei se respondo à outra questão, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Sim.
O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – Quanto à questão dos 

desdobramentos para a democracia, acho importante, nesse con-
texto, as pessoas entenderem o papel fundamental que tem o 
sistema financeiro, que é a intermediação de recursos, ou seja, 
alocar recursos de uma parte da sociedade que tem superávit 
para outras que precisam ser desenvolvidas. Esse é o papel de 
fomento da atividade econômica que o sistema financeiro de-
sempenha. Para isso existe um sistema financeiro.

Eu responderia, pelo lado do Banco Central, com a missão do 
Banco Central, que a manutenção no poder de compra da moe-
da é fundamental para que toda a sociedade possa usufruir desse 
desenvolvimento, que a moeda seja estável, e que tenhamos um 
sistema financeiro sólido, eficiente, com regras equilibradas e 
neutras, que procurem colocar numa cesta os diversos interes-
ses da sociedade, e que essa norma equilibrada possa permitir o 
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desenvolvimento econômico. Esse é o papel do sistema finan-
ceiro. E é com essa missão e com essa delegação legal, diga-se de 
passagem, que o Banco Central atua.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Vamos 
ouvir agora o Sr. Milko, para que o nosso convidado possa des-
cansar um pouco.

O SR. MILKO MATIJASCIC – Quanto à pergunta do colega do 
DIEESE – quero agradecer-lhe pela participação, porque ela me 
dá a oportunidade de, talvez, reforçar alguns pontos – “as	saídas	
encontradas	para	a	crise	podem	gerar	nova	crise?” Acho que a res-
posta teria que ser: depende. Isso em vários sentidos.

Concordo totalmente com o que disse o Sérgio Odilon, por-
que acho que passamos pela crise, do ponto de vista financeiro, 
das reações, de maneira elogiável. Acredito que desse ponto de 
vista é bastante impressionante a reação e a competência com 
que lidamos com as situações. Enfim, aprendemos com o passa-
do em vários sentidos.

Mas outras questões – estou pensando do ponto de vista in-
ternacional – também se colocam: primeiro, é inegável – eu já vi-
nha trazendo alguns dados aqui – o esforço fiscal muito forte por 
parte de vários países. A retomada, ou aparição de um novo me-
canismo, como o que gerou a crise inicial, ou seja, subprime,	não 
vai encontrar as mesmas condições fiscais. Uma reação pode ser 
mais difícil, pode gerar bastante desconfiança num certo senti-
do. Alguns instrumentos se estreitaram. Embora hoje tenhamos 
conhecimento muito melhor do que vinha acontecendo com as 
instituições financeiras, esse conhecimento ainda não é pleno. 
O alto nível de desregulamentação ainda traz, sim, alguns riscos. 
Mesmo que bem menores, vencidos, mas há riscos.

A segunda questão, o desemprego – reenfatizo esse ponto –, 
que aparentemente aumentou de patamares e se manterá em 
patamares maiores, certamente vai dificultar a retomada e exigir 
outras ações compensatórias, as quais, talvez, tivessem efeitos 
muito maiores e mais pungentes se pudessem ser diretamente 
dirigidas ao setor produtivo e não como uma forma compen-
satória. As ações sociais são muito boas para um primeiro mo-
mento da crise, para mitigar seus grandes efeitos sociais, mas 
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para recuperação elas são importantes, mas não suficientes. É 
importante estimular o investimento, como foi reiteradas vezes 
mencionado aqui.

Terceiro, acho que o ponto importante é que as grandes estru-
turas estão mantidas. Do ponto de vista internacional, a situação 
americana, a sua relação com a China, a regulamentação inter-
nacional, tudo isso, como o próprio John Robertson admitiu, 
avançou muito pouco, o que coloca grandes dúvidas do ponto 
de vista internacional.

Por último, ainda existe uma pesquisa a ser feita do ponto 
de vista de como foi modificado o comércio internacional. Essa 
questão, muitas vezes, afeta o Brasil. Quando estamos trabalhan-
do no IPEA o índice de qualidade do desenvolvimento, embora 
essa qualidade do desenvolvimento esteja melhorando, as con-
dições estejam progredindo, existe bastante margem para oti-
mismo, mas um duplo aspecto preocupa na verdade: o câmbio e 
a balança comercial.

Inicio pela balança comercial. A nossa balança comercial re-
troagiu num certo sentido. O próprio Governo admite, e acho 
que toda a Câmara dos Deputados está muito consciente disso, 
que estamos com uma balança comercial muito típica de Tercei-
ro Mundo com os nossos parceiros mais fortes, e estão se tornan-
do mais fortes.

Nós reforçamos o que é uma estrutura tradicional nossa: ven-
der matérias-primas e produtos muito básicos. Isso certamente 
não gera emprego e gera um dinamismo menor e potencial de 
concentração maior. Essa questão é altamente preocupante, pre-
cisa ser analisada e monitorada com o maior cuidado. A vinda 
do pré-sal é muito positiva, deixa-nos alegres, mas pode muito 
bem reforçar isso.

O outro ponto de vista refere-se ao câmbio. Inegavelmente 
com esse câmbio o produto estrangeiro se torna extremamente 
barato, o que é muito bom para nos ajudar a combater a infla-
ção, evidentemente. Mas do ponto de vista da competitividade 
do nosso produto no estrangeiro é outro reforço que de novo 
afeta de forma muito dura a indústria.
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Embora se possa atribuir a essa entrada do capital em parte à 
perda de posições do dólar, como muitos afirmam, ela não é tam-
bém somente assim. O real, comparado com muitas moedas que 
não o dólar, moedas mais estáveis e que perderam menos posi-
ção, também ganhou posição e foi relativamente valorizado. Isso 
requer muita atenção para não destruirmos uma construção mui-
to dura feita ao longo de muitas décadas para a nossa economia.

Reitero que sou bastante otimista, acho que os elementos 
apresentados aqui, tanto do ponto de vista dos mercados finan-
ceiros como do ponto de vista de algumas reconstruções e da 
rapidez de ação governamental, foram marcantes, mas vários 
elementos estruturais estão intactos, foram mantidos. Se esses 
elementos não forem removidos, em novas circunstâncias adver-
sas, nós podemos enfrentar dificuldades complicadas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Vou vol-

tar a palavra ao Odilon para que responda a pergunta feita por 
mim sobre o cenário internacional, não nacional.

Aproveito para repassar a pergunta do José Tarcísio, Presiden-
te da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – COMICRO: “Enquanto	as	grandes	demitiram,	as	
pequenas	contrataram.	Qual	a	importância	das	micro	e	pequenas	em-
presas	nesta	crise?”

O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – Inicialmente, a per-
gunta do Deputado Edmilson Valentim. Na crise internacional 
realmente a nota não vai ser nesse sentido. Eu não sei que nota 
dar. O mundo está aí, está funcionando. Passou raspando. Os 
problemas são vários, o diagnóstico está feito. O problema da 
transparência é vital nesse processo. A ânsia por retorno cada vez 
maior, como afirmado na nossa apresentação, determinou esse 
cenário no qual os instrumentos que deveriam servir para head, 
para proteção, fizeram aumentar a exposição. Esse foi o fato.

Quando se começa a entender os mercados derivativos, cria-
dos originalmente para fazer uma proteção, quando se vai ver, 
ele foi abrindo exposições sequenciais e esses entes não conse-
guiram ver, e muitas vezes as pessoas físicas que estavam aplican-
do em fundos etc. no mundo todo...
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Esses mecanismos – securitização, resecuritização, derivativos 
– têm de se prestar ao papel para o qual foram criados: proteger.

Essa é uma grande lição. Acho que o mundo rapidamente está 
recuperando. Há problemas, ninguém discute isso, está se saindo 
da crise mais rapidamente do que se imaginava. Os sistemas fi-
nanceiros internacionais cumpriram o seu papel, mas passaram 
raspando na prova.

Com relação às pequenas e micro, é fundamental o Banco 
Central dispensar maior atenção a essas empresas. Diria que o 
Banco Central hoje, além dos trabalhos normais, dispensa aten-
ção a 2 grandes pontos. Um, foquei na apresentação, é o cliente, 
o consumidor, a importância que o consumidor tem porque, na 
realidade, é o maior ator desse processo que o banco tem de estar 
interessado. Outro é o processo da microfinança e dos peque-
nos. Eu iria um pouco mais à cooperativa, à micro, mas também 
aos pequenos e médios a fim de aumentar a concorrência no 
sistema financeiro.

É a concorrência, o aumento da transparência, o acesso à in-
formações, e correção da assimetria de informações, que vão per-
mitir que as pessoas possam ter acesso ao crédito mais barato, ao 
spread menor.

Isso é de total interesse do Banco Central. Ele dedica muito do 
seu tempo a essa questão. Há um setor específico para trabalhar 
com a parte de cooperativismo, com a parte de microfinanças. 
Diria também que isso é como o meio ambiente e o consumidor: 
um caminho sem volta. Temos, de fato, de enfocar nesse concei-
to do estímulo à concorrência bancária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Mr. Ro-
bertson, precisa repetir as perguntas? Vou repeti-las: “A	relativa	
rapidez	com	que	os	países	estão	saindo	da	crise	pode	abortar	as	ten-
tativas	de	regulação	do	sistema	financeiro	internacional?” Pergunta 
do Miguel Huertas.

Pergunta do Sr. Daniel Bin, da Universidade de Brasília: “Quais	
os	desdobramentos	para	a	democracia	ter	um	determinado	setor	da	
sociedade,	no	caso	o	financeiro,	como	o	primeiro	e,	às	vezes,	o	único	
na	fila	da	ajuda	estatal?”
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A terceira, foi a que fiz: “Numa	escala	de	zero	a	10,	na	sua	opi-
nião,	qual	é	o	grau	de	recuperação	dos	mercados	de	capital	financeiro?”

O SR. JOHN ROBERTSON (Exposição	em	inglês.	Tradução	simul-
tânea.) – Muito obrigado.

Deixa eu começar com essa última porque, acho, está relacio-
nada à primeira. Nos Estados Unidos, o nível geral, entre capi-
talização e o sistema bancário tem melhorado muito. Mas pre-
cisa-se levar em consideração que os Estados Unidos têm muito 
bancos. Quando estivermos falando sobre o fluxo de capital no 
sistema bancário, nas instituições maiores, temos mais de 7 mil 
bancos comerciais, empresas nos Estados Unidos. 

Desses, 6.900 têm 10 bilhões em ativo total. Então, 7 mil ban-
cos representam quase 21% dos ativos totais do sistema bancá-
rio, mas há uma grande disparidade entre essas grandes institui-
ções e as pequenas.

Quanto ao capital estar melhorando, não sei se consigo dar 
uma nota, mas melhorou muito para as maiores instituições, e 
as pequenas estão ainda tendo bastante dificuldade, em grande 
parte porque estão expostas a um novo problema residencial, 
mobiliário, muito desenvolvimento comercial, imobiliário. Fa-
lando primariamente sobre espaço de igrejas, shopping	 centers, 
temos novas subdivisões de (ininteligível) e financiamento desses 
3 juntos são muito mais curtos. Eles foram criados no momento 
do preço estar bem alto, as variações estavam muito altas, e isso 
tudo teve de ser refinanciado nos próximos 2 anos. Mas essas 
avaliações sofreram um colapso e isso expôs muitos problemas 
para os bancos que tiveram esses empréstimos e muitos bancos 
pequenos que tinham esses empréstimos em seus books.

Então, definitivamente, nós não saímos da floresta. 
No que se relaciona à primeira pergunta, se a crise nos Estados 

Unidos, no sentido técnico, pode-se dizer que foi encerrada, digo 
que ainda há muito trabalho a ser feito. Lá nos Estados Unidos, 
antes de se ter confiança, tem que se saber se o paciente está 
mesmo recuperado e pode receber alta. 

Sobre a democracia, eu só quero reiterar um ponto do Sérgio 
sobre o potencial do sistema financeiro, se é para qualquer eco-



ação
 parlam

en
tar

75
Comissão de Finanças e Tributação

nomia. Uma economia consegue sobreviver sem aquela indús-
tria, mas não sem um sistema financeiro saudável.

O fato de que grandes instituições se tornaram algo tão cru-
cial para a sobrevivência desse sistema financeiro, e que precisa-
vam de cuidados especiais, é que essa não deveria ser a situação. 
Deveria preponderar que firmas individuais venham e saiam, 
como dita o mercado, sem ameaçar a saúde do sistema. A socie-
dade não deve ser disposta para o favoritismo, para proteger in-
teresses, para proteger aquele ou esse sistema. Então, felizmente, 
vamos conseguir chegar a um nível para que isso não aconteça 
novamente.

Nesse sentido, a partir do ano que vem, com esta percepção, 
as instituições atuarão de modo mais favorável, e isso tudo deve 
desaparecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Obriga-
do, Mr. Robertson.

Com a palavra o Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI – A primeira pergunta que eu 

faço é dirigida ao Sr. João e também ao Sr. Sérgio.
Cumprimento o Sr. Sérgio pela exposição que nos trouxe 

importantíssimos esclarecimento acerca das ações que o Brasil 
tem adotado para enfrentar a crise. Também elogio o Banco 
Central, que tem desempenhado relevante papel, na pessoa 
de seu Presidente, Henrique Meirelles, e toda sua equipe, bem 
como o Tombini.

Cumprimento ainda Sr. João, o qual disse que iria expor o 
assunto sob sua visão, pela boa exposição, compatível com as 
necessidades deste seminário.

Um dos meus questionamentos trata das agências de rating. 
Um dos fatores que desencadearam a crise financeira foi o deba-
te do papel das agências de risco, que subestimaram a solvência 
dos ativos e dos ativos que foram utilizados. Houve muito con-
flito porque as próprias agências faziam avaliações, muitas vezes, 
dos ativos dos bancos. De certa forma, esse conflito foi desenca-
deado como uma das principais questões, ou seja, não sabermos 
a real situação dos bancos que passaram pela crise.
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Quais medidas de fato as autoridades americanas estão ado-
tando para diferenciar o papel das agências? O Banco Central do 
Brasil já fez algum debate sobre isso?

Várias empresas, Sr. Sérgio Odilon – acho importante o IPEA 
se pronunciar, caso queira –, tiveram grandes prejuízos nas ope-
rações no mercado de câmbio. Uma delas é muito conhecida, a 
Sadia, que surgiu na minha terra, inclusive na minha região. E 
isso porque atuaram numa área cinzenta.

Há possibilidade de se criar mecanismos, digamos, para tor-
nar mais aberta essa área cinzenta, a fim de essas empresas não 
voltem a ser prejudicadas no futuro? Há alguma orientação? Há 
algum indicativo de que essas áreas cinzentas, que hoje são um 
problema, não existam novamente? Porque operar no mercado 
financeiro acaba dando lucro para a empresa; principalmente 
quando os preços de alguns produtos estão baixos, essa é uma 
forma de se equalizar o caixa.

Esta é uma das questões que devemos aprofundar, para evi-
tar novos problemas com várias empresas não especializadas no 
mercado financeiro, mas que nele atuam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Com a 
palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, caros convidados, temos meditado muito 
sobre a crise mundial, sobre o que o Brasil passou para atravessá-
la e se manter neste momento.

Desde o Plano Real, do efetivo combate à inflação com a nova 
moeda, passamos por brutal saneamento do sistema financeiro 
brasileiro. Foram fechados bancos estaduais, vários bancos foram 
liquidados, entre eles o quarto maior banco do País; enfim, fez-se 
um grande saneamento nas instituições financeiras, por inter-
médio do PROER, do PROES, e pagamos elevada conta, como 
a do saneamento dos títulos estaduais. Os governos estaduais 
eram emissores de moeda. Pois resolvemos isso há vários anos. 
E conseguimos, com a estabilidade econômica, com enfrenta-
mento muito duro, pagar o dobro da taxa de juros praticada no 
mundo. Nós devemos ter gasto nos 15 anos de Plano Real algo 
em torno de 60%, quase 70% do PIB só em juros.
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Pagamos caro para ter credibilidade, estabilidade, e consegui-
mos também ter estabilidade democrática, depois de um proces-
so de 21 anos de ditadura.

Hoje se fala em enfrentamento. Quantas vezes as agências 
de rating, como muito bem disse o nosso Presidente Vignatti, 
vieram ao Brasil e deram notas ridículas, depreciando o nosso 
País? Os nossos produtos nada valem lá fora. Basta dizer sobre as 
barreiras tarifárias e não tarifárias sobre os nossos produtos pri-
mários. É correto, temos de industrializar. Deveria haver uma lei 
que proibisse a exportação de produto in	natura. O Brasil tem de 
industrializar todos os seus produtos, como soja, milho, trigo. E 
vejam que o País está proibido de vender produtos in	natura para 
outros países, tal como o algodão.

Temos, portanto, um grande desafio pela frente. E acredito 
que as palavras do Deputado Vignatti têm de ser reforçadas: deve 
haver controle sobre as agências de rating, o mundo real versus 
o mundo financeiro. Aqui a crise não acabou para quem produz 
no campo. O nosso produtor está quebrado, tem sofrido, mas o 
sistema financeiro está de pé. E esse, apesar de tudo, é um bom 
sinal, eu concordo, sem dúvida alguma.

A Bolsa de Valores se fortaleceu. Fizemos mudanças na década 
de1990 e hoje temos novo mercado, somos a quarta maior bolsa 
do mundo, Bovespa e BM&F. Então, vejo condições de enfren-
tamento. Mas, mesmo assim, o peso da agricultura no Brasil in	
natura	é 8% do PIB, enquanto nos Estados Unidos ele é de 0,9%, 
e, na Europa, de 2%. E eles subsidiam. Os italianos estão nas ruas 
para que se aumente o preço dos seus produtos internamente. 
Logo, haverá mais dificuldades para os produtos não do Brasil, 
mas de todos os países em desenvolvimento. Estamos muito 
atentos a isso. Sabemos que estamos pagando caro.

Concordo: a microempresa e o cooperativismo são 2 grandes 
ferramentas de enfrentamento ao grande capital e às estatais – e 
temos aqui no Brasil excelentes estatais.

Parabenizo, portanto, as 2 Comissões por este evento, que dá 
e até amplia a dimensão do que temos feito até agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Obriga-
do, Deputado Luiz Carlos Hauly.
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Passarei a palavra para os expositores a fim de que respondam 
às perguntas.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Sr. Presidente, antes, comu-
nico a todos que haverá almoço no 10o andar. O Hauly paga o 
almoço e o Edmilson paga o refrigerante! Na verdade, o almoço 
é de graça porque é patrocinado pela CNI e pela CNC.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Temos aqui um 
grupo de 20 pessoas.

O SR. DEPUTADO VIGNATTI – Correto, é um grupo grande 
aqui de pessoas!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Devida-
mente informados sobre as nossas condições de alimentação.

Vamos pedir, então, aos nossos expositores que responda às 
perguntas e façam suas considerações finais.

Então, está feito o convite para o almoço no 10o andar, onde 
está o excelente restaurante-escola administrado pela Confede-
ração Nacional do Comércio, através do SENAC.

Por favor, Dr. Odilon.

O SR. SÉRGIO ODILON DOS ANJOS – O primeiro ponto colo-
cado foi este: se nós, no Banco Central, debatemos a questão das 
agências de rating.

O tema agência de	 rating	é antigo. Agência de rating é bom 
quando ela nos dá uma boa nota, e é ruim quando a gente não 
tem nota boa. Mas, olhando a agência de rating, vemos que essa 
questão, há muito tempo, é uma decisão institucional do Banco 
Central. Estou falando sobre a regulação do sistema financeiro; 
não estou falando da atuação da agência de rating fora do regu-
lador (ou seja, porque eles dão as notas que querem dar a vários 
países). Estou falando que o Banco Central não se utiliza das 
notas das agências de rating para aferir o comportamento dos 
bancos. Essa é uma decisão antiga, que se constituiu em um co-
municado que dá princípios e conceitos sobre o que o Banco 
Central adotaria nesse processo. O Banco Central não adotou 
esse processo. Nas agências de rating, portanto, nós não olhamos 
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essa avaliação com relação ao nosso banco. Porque nós temos os 
nossos critérios internos para avaliar os bancos.

É importante dizer que, nesse processo, o Brasil, no estágio do 
nosso sistema financeiro em termos de Basiléia, a famosa Basi-
léia, tem o modelo padronizado. Portanto, nesse modelo padro-
nizado, nós não utilizamos esse sistema.

Em outros países, onde você já tem o que se chama de modelo 
proprietário, o órgão regulador pode aceitar que, dentro daquele 
modelo, uma classificação de agência de rating mitigue, ou não, 
um determinado risco de um banco. No Brasil, nós não chega-
mos a essa fase.

Com relação à atuação das empresas no mercado de deriva-
tivos tóxicos, como ficou conhecido... Chamou-se isso até de 
hedge tóxico, porque, no final das contas, você não tinha hedge 
nenhum naquilo. Então, eu reforço o que falei um pouco antes. 
Os instrumentos que seriam utilizados para proteger posições... 
Uma empresa estará corretamente atuando se proteger as suas 
posições. Isso começou há anos, essa mesma situação, com a 
Procter & Gamble, nos Estados Unidos, uma fábrica de fraldas 
e algodão. Ela teve um abalo financeiro muito grande porque 
tentou ir ao mercado financeiro para otimizar e superar ganhos. 
Acho que o papel da operação de derivativos, dos hedge, é exata-
mente fazer a proteção.

A crise nos pegou pelos canais de liquidez e pelos derivati-
vos, como já coloquei. E o Banco Central permanece preocupado 
com isso. Na semana passada foi editada uma nova norma pelo 
Banco Central, naquele infralegal, determinando que quaisquer 
operações, inclusive as que venham do exterior, terão de ser re-
gistradas na CETIP e na BM&F, caso envolvam algum derivativo.

Portanto, o nosso caminho não é o de proibir, de vetar. Isso é 
uma decisão soberana das empresas. Mas temos que lembrar que 
praticamente 100% das operações do mercado de derivativos no 
Brasil têm uma instituição financeira como contraparte; e o Banco 
Central, sim, quer ver que posição é essa que tal instituição finan-
ceira está fazendo com esse outro parceiro. Portanto, na sema-
na passada, saiu uma nova norma estipulando que mesmo essas 
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operações, onde não há derivativo na origem, mas que envolvem 
um empréstimo com derivativos, também têm de ser registradas e 
mostradas ao regulador.

Com relação a finanças e saneamento, nós achamos muito 
importante que haja estímulo à competição, porque a concor-
rência no sistema financeiro é o que vai balizar, é o que deter-
mina uma melhor formação dos preços. Temos insistido muito 
nesse ponto. Todo o arcabouço que nós entendemos como mar-
co regulatório, e no que diz respeito aos consumidores, que é 
toda a parte de portabilidade, a parte de regramento de tarifas 
bancárias, teve esse objetivo, juntamente com o estímulo a que 
pequenos, médios ou muito pequenos também possam ter aces-
so e dar acesso ao crédito a todo mundo.

Como conclusão, eu reforçaria o que coloquei aqui no início. 
O nosso sistema bancário e financeiro continua estável, bem ca-
pitalizado. A crise foi forte e impactou-nos de alguma forma, 
sem dúvida. Estamos num processo de discussão internacional. 
E as reformas têm de ser feitas de forma coordenada, para que o 
mundo todo tenha essa condição igualitária, já que nós vivemos 
de fato num mundo financeiro ainda mais globalizado.

Nossa posição institucional, do Brasil e do Banco Central, em 
particular, é de apoio às agendas de reformas e pela cuidadosa 
implantação dessas reformas, respeitando-se os princípios e con-
ceitos nossos internos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Vou mu-
dar a ordem aqui e passar a palavra para o Mr. Robertson. Às per-
guntas e colocações feitas pelos Deputados é acrescida a pergunta 
do Sr. Rodrigues Júnior, do IPEA. Ele pergunta ao Sr. Robertson: 
“Dado	que	o	balanço	do	FED	está	com	bilhões	de	ativos,	comavaliações	
muito	difíceis,	a	estratégia	de	saída	não	poderá	ter	problemas	monetá-
rios?	Por	exemplo,	inflação”.

Peço então ao Mr. Robertson que responda às perguntas e faça 
suas conclusões finais.

O SR. JOHN C. ROBERTSON (Exposição	em	inglês.	Tradução	si-
multânea.) – Obrigado. Sobre as agências de rating, essa reforma 
nos Estados Unidos, eu não estou familiarizado com os detalhes 
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acerca disso, mas, definitivamente, estarei apoiando se for para 
melhorar. As agências de rating	podem ter um papel muito im-
portante, muito útil na resolução desses desafios de informação 
que os mercados financeiros têm. Mas, ao mesmo tempo, elas 
precisam ser contabilizadas pelo alto padrão das avaliações, das 
notas que elas dão. É desse jeito que elas funcionam nos Esta-
dos Unidos; e ainda tem outro tipo de instituição que não tem 
aqui. Lá tem muitas resoluções, regulamentos, para ver se esse ou 
aquele é competitivo, se tem muita renda, se tem mais clientes. 
Isso é muito bom quando você tem avaliações favoráveis pelas 
agências de rating. Sobre o comércio, o trading, a única coisa que 
vou dizer sobre isso é que eu sou originário da Nova Zelândia. 
Então, está no meu DNA que eu seja muito favorável ao livre 
comércio. Essas economias sempre vão ficar melhor. Não há am-
biente que não encoraje o livre comércio.

(Segue-se	exibição	de	imagens.)

Sobre a inflação há uma pergunta muito interessante. Quan-
to a essas saídas, digo que podemos gerenciar essas saídas, mas 
que existe risco associado a isso. Eu posso estar errado. E, se eu 
estiver errado, isso é muito sério, porque há consequências para 
as folhas de balanço. Mas, atualmente, eu acho que os riscos es-
tão pesando mais para o lado da deflação do que para o lado da 
inflação.	Os Estados Unidos ainda estão tendo dificuldades para 
que seu PIB obtenha um bom número, para que, no próximo 
semestre, seu crescimento seja mantido no setor privado, não 
no setor público. Lá o desemprego ainda está bem alto e existem 
muitos riscos. A pressão dos salários é bem baixa com essa taxa 
de desemprego subindo tanto. Temos que atentar mais para a 
deflação. Temos medidas em expectativa. É difícil ver o que está 
levando a esse ponto. Mas as coisas estão bem estáveis. As pes-
quisas sobre moradia, sobre inflação indicam que as coisas estão 
bem estáveis. E, pelo jeito que as coisas funcionam agora, parece 
que está tudo bem. O que está preocupando são as consequên-
cias dessas políticas monetárias postas em prática. Isso motiva 
até uma questão: quanto do desemprego é devido a essa baixa 
demanda e quanto é devido a uma mudança de estrutura na 
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economia. Eu diria que seria um pouco de cada. As moradias e as 
empresas... Os preços estavam subindo e mudavam a expectativa 
de renda. E a economia cresceu para alcançar essas expectativas. 
Agora essas expectativas foram revisadas para um nível mais bai-
xo; a economia revisou isso para baixo.

Vejam. Essa é a oferta, o lado da oferta. Falei sobre perda de 
empregos permanentes e temporários. Esses novos empregos vão 
ter de ser criados nas novas indústrias, a não ser que voltemos 
para as velhas indústrias.

Potencialmente, pode ser que tudo isso inflacione, porque, 
se nós superestimularmos a economia de maneira que ela cres-
ça muito mais rápido do que o potencial real, então isso gera 
inflação. E, por outro lado, se houver essa demanda, essa procu-
ra – e existe uma procura baixa –, cabe fazer com que a econo-
mia suba para compensar essa demanda baixa, para melhorar 
seu potencial.

Eu sou um economista; então eu sempre tenho uma carta de-
baixo da manga. Então acho apropriada essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Com a 
palavra o Milko Matijascic, do IPEA.

O SR. MILKO MATIJASCIC – Vou ser muito rápido.

O Deputado Vignatti levantou, com muita propriedade, ques-
tões relativas a algumas empresas, especificamente a Sadia.

O IPEA considera impossível trabalhar essas questões sem 
uma regulação internacional mais forte, mais severa. Então, se 
não podemos cercar tudo, do ponto de vista da regulação, por-
que os mercados também são muito ativos, devemos estabelecer 
alguns princípios, e que eles sejam severamente seguidos nos 
momentos em que seja preciso um socorro estatal, um socorro 
público, esse tipo de coisas. Ou seja, que as questões prudenciais 
sejam de certa maneira direcionadas sob esse ponto de vista.

O gráfico que o John Robertson mostrou aqui sobre alavan-
cagem fala mais do que muitos tratados sobre a crise que lemos 
até agora. Os dados que ele apresentou são absolutamente im-
pressionantes sob esse ponto de vista. Como pudemos deixar 
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chegar a esse ponto é algo digno de um tratamento que ultrapas-
sa muito a área dos economistas; acho que envolve psiquiatras, 
psicólogos, para não falar de outros profissionais.

Também quero dizer que o IPEA considera que se não atuar-
mos dessa forma as questões vão ser recolocadas.

Por fim, numa rápida menção à fala do Deputado Hauly. É 
verdade que tudo custou muito caro, que isso foi muito duro 
para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, uma nova oportunidade 
foi aberta aqui, agora. Acho que estamos num novo momento.

Resta dizer que não devemos seguir aquilo de que falava o Sér-
gio Buarque, pai do Chico Buarque: que o Brasil é uma sucessão 
de milagres. Que desta vez possamos tomar o destino nas mãos 
e, fazendo isso, agir de maneira racional em favor dos nossos in-
teresses, principalmente atendendo à nossa população, que vem 
tendo uma melhora de vida, sim, mas que ainda é muito sofrida. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edmilson Valentim) – Gostaria 
de agradecer aos nossos palestrantes a contribuição.

Este debate, cujo nível de informação foi bastante interessan-
te, ajuda-nos a compreender um pouco mais o momento que 
estamos vivendo. Ele nos dá mais subsídios para tratarmos dos 
rumos que devemos tomar para a superação dessa crise, que con-
tinua a influenciar e a assolar a nossa economia, mais particular-
mente a vida das pessoas.

Esse foi o primeiro painel.

Gostaria de agradecer ao Odilon, do Banco Central, ao John 
Robertson e ao Milko, do IPEA.

Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias.

O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Gostaríamos de 
agradecer mais uma vez, reforçando as palavras do Deputado 
Edmilson Valentim, a presença e a participação dos nossos pai-
nelistas, dos senhores que aqui estiveram acompanhando este 
primeiro painel

Reforçando o convite feito pelos Deputados Vignatti e Edmil-
son, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo – CNC convida os senhores palestrantes, Deputados, 
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autoridades aqui presentes, demais participantes para o almoço 
que será oferecido pela Confederação e servido no Restaurante-
Escola do SENAC, no 10o andar do Anexo IV da Câmara dos 
Deputados.

Os nomes dos inscritos encontram-se na recepção, na entrada 
do restaurante, em lista, com nossas recepcionistas.

Convidamos os senhores também para retornarem a este 
mesmo auditório logo mais, às 14h, para o segundo painel des-
te seminário, que tem como tema As	 respostas	do	Brasil	à	 crise	
econômico-financeira	internacional.

Reforçando, estaremos aqui para o segundo painel às 14h.

A todos muito obrigado pela presença e um bom almoço. Até lá!
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2o Painel: As respostas do Brasil à crise financeira e 
econômica internacional

Foto: SEFOT/SECOM

Carlos Thadeu de Freitas Gomes, Paulo Nogueira Batista Junior, Dep. 
Vignatti, Márcio Percival Alves Pinto e Uilson Melo Araújo

O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Boa tarde!
Vamos iniciar o período da tarde do seminário internacional 

Possíveis	desdobramentos	da	crise	financeira	internacional:	aperfeiço-
amento	na	regulamentação	dos	sistemas	financeiros	e	na	governança	
global.

O segundo painel deste seminário terá como tema	As	respostas	
do	Brasil	à	crise	financeira	e	econômica	internacional.

Para compor a Mesa deste painel como mediador convoca-
mos o Deputado Vignatti, Presidente da Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados; e o Sr. Paulo Nogueira 
Batista Junior, Diretor-Executivo do Fundo Monetário Interna-
cional – FMI.

Na sequência, convidamos o Sr. Márcio Percival Alves Pinto, 
Vice-Presidente de Finanças da Caixa Econômica Federal; o Sr. 
Uilson Melo Araújo, Economista-Chefe do Banco do Brasil; e, 
por fim, o Sr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes, Chefe da Divisão 
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Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo – CNC.

Os expositores farão uso da palavra pelo tempo de até 20 mi-
nutos. Após a participação de todos os expositores, será concedi-
da a palavra aos Parlamentares para questionamentos pelo tempo 
de até 3 minutos. Os Parlamentares interessados podem fazer sua 
inscrição na Secretaria da Comissão de Finanças e Tributação. Os 
autores dos requerimentos terão prioridade nas inscrições.

Em razão da exiguidade do tempo, não será concedida réplica 
ou tréplica nas perguntas feitas pelos Parlamentares. Também 
será permitida a participação do público – aqueles que desejarem 
formular questionamentos poderão fazê-lo por escrito, através 
das recepcionistas.

Após os debates, será concedido aos expositores até 5 minutos 
para considerações finais.

O primeiro expositor do painel As	 respostas	do	Brasil	 à	 crise	
financeira	e	econômica	internacional	será o	Sr. Uilson Melo Araújo, 
Economista-Chefe do Banco do Brasil, a quem passamos a pala-
vra pelo tempo de até 20 minutos.

O SR. UILSON MELO ARAÚJO – Boa tarde a todos.
É um prazer estar representando o Banco do Brasil e o Presi-

dente Dida neste seminário, e farei todo o esforço possível para 
que minhas reflexões possam contribuir, de alguma maneira, 
para o sucesso deste evento.

Em relação ao tema As	respostas	do	Brasil	à	crise	 financeira	e	
econômica	internacional,	vou focar a questão do crédito, embora 
vá discorrer, de maneira geral, pelo entendimento – muito resu-
mido, obviamente – do que foi a crise e das respostas que o Brasil 
tem dado para o seu enfrentamento.

(Segue-se	exibição	de	imagens.)
Gostaria de iniciar relembrando o símbolo chinês para a crise, 

que consiste em 2 ideogramas: um, representa o perigo; o ou-
tro, a oportunidade. Depois que descobri esse ideograma num 
evento organizado pelo ex-Ministro Reis Velloso, em maio, no 
BNDES, tenho pesquisado, mas não consegui descobrir qual é o 
perigo e qual é a oportunidade.
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Mas, de qualquer maneira, toda crise tem de ser vista, obvia-
mente, com a sua solução, como uma oportunidade. E o perigo 
não significa acovardamento, mas cautela e coragem para tomar 
atitudes tempestivas para amenizar os efeitos da crise. Essa é a 
mensagem que gostaríamos de deixar no final da nossa discus-
são, da nossa reflexão. E isso foi conseguido no País.

Antes da crise, o PIB do Brasil apresentava taxas de cresci-
mento robustas, principalmente a partir de 2004 em função do 
desempenho da demanda doméstica, Podemos observar neste 
gráfico que, o consumo privado, a formação bruta de capital fixo 
e consumo do Governo, mas. especialmente, o consumo das fa-
mílias e formação bruta de capital fixo, eram as forças indutoras 
desse crescimento robusto.

Esse crescimento era baseado em 2 pilares importantes: a evo-
lução positiva do mercado de trabalho e do mercado de crédito, 
que sustentavam essa evolução da demanda doméstica. No mer-
cado de trabalho, o que observávamos era uma geração recorde 
de empregos formais, taxas de desemprego nos menores valores 
históricos para a nova série do IBGE e robusta evolução real da 
massa de salários. Do lado do mercado do crédito, redução das 
taxas de juros, aumento de prazo e a própria estabilidade econô-
mica permitiram uma evolução positiva, tanto do lado da oferta 
como dos demandantes do mercado de crédito.

Veio a crise financeira internacional. Numa primeira fase, é 
um verdadeiro tsunami financeiro, caracterizado por 2 seriíssi-
mos problemas nas economias avançadas: um de liquidez e ou-
tro de insolvência. Esse tsunami financeiro é transimitido para a 
economia real com uma força não menos intensa, que podemos 
caracterizar também como um tsunami, e que é retratado pela 
recessão generalizada nas economias avançadas e forte desace-
leração nas economias emergentes, a exemplo da do nosso País. 
No Brasil, houve recessão curta, mas profunda, no último tri-
mestre do ano passado e no primeiro trimestre deste ano, o que 
é considerado recessão técnica.

Deixo uma reflexão que não ouso responder: qual é o pós-
crise da economia internacional, no sentido de qual ajuste geo-
político, econômico e financeiro, porque há questões, como foi 
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debatido hoje pela manhã, que ainda não estão resolvidas, como 
a da relação de produção dos fatores produtivos e, muito espe-
cialmente, a da regulação do sistema financeiro internacional.

Esse tsunami, olhado pelo lado da economia real, vai ter 
como consequência neste ano a primeira recessão, ou a primei-
ra taxa de crescimento negativa, melhor dizendo, da economia 
global no pós-guerra. As projeções a partir de 2010 mostram que 
as economias avançadas deverão ter uma taxa ou uma dinâmica 
de retomada muito menor do que as economias em desenvolvi-
mento. E aí claramente têm papel importante países emergentes 
como a Índia, a China e o Brasil.

Ora, na questão de qual o pós-crise, é absolutamente impor-
tante o papel do dólar americano.

Desde 2002, devido a fortes desequilíbrios da economia ame-
ricana, os chamados déficits gêmeos, o dólar vinha experimen-
tando acentuado e contínuo processo de depreciação.

Com o advento da quebra do Lehman Brothers, em 15 de 
setembro do ano passado, e a intensificação da crise, por uma 
questão de movimentos de capitais, de fluxo financeiros, o dólar 
se valorizou – houve como que uma fuga para um porto seguro. 
Mas, a partir do início deste ano, quando começaram a aparecer 
os primeiros indicativos em países importantes, emergentes es-
pecialmente, de superação da crise, observamos novamente uma 
tendência, com força tão intensa ou mais intensa do que no 
período pré-crise, de desvalorização da moeda americana. É um 
questionamento forte sobre o papel do dólar americano como 
unidade monetária internacional.

Três canais importantíssimos de transmissão da crise para a 
economia brasileira, já bastante debatidos em diversos seminá-
rios e artigos, são o canal das expectativas dos agentes econômi-
cos, do comércio exterior com a queda de preço das commodities 
e o que vou tentar focar aqui, com uma quantidade maior de 
dados, o do crédito. Porque houve uma restrição muito forte de 
oferta de crédito, tanto de origem externa, quanto de origem 
interna na economia brasileira.

No que diz respeito à confiança dos empresários, podemos 
observar, com base nos dados mais recentes divulgados pela 
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Confederação Nacional da Indústria, que a confiança já está no 
patamar pré-crise e, mais do que isso, num patamar similar ao 
final de 2004 e início de 2005. E, não por coincidência, entre 
2004 e primeiro semestre de 2008, as taxas de investimento da 
economia brasileira, ou seja, formação bruta de capital fixo, cres-
ceram muito fortemente.

Parece-me que esse é um indicador antecedente razoável, bem 
razoável, de que as taxas de investimento da economia brasileira 
devem voltar, num futuro bem próximo, de maneira robusta. Na 
avaliação do Banco do Brasil, não será surpresa se isso aconte-
cer neste trimestre, mas muito mais especificamente a partir do 
primeiro trimestre do próximo ano. Os dados da contabilidade 
nacional deverão demonstrar isso.

Na mesma linha, a confiança dos consumidores já voltou ao 
patamar pré-crise.

Há, assim, um ambiente bem favorável para tomada de deci-
são de negócios e de concessão de crédito.

Considero muito interessante também a pesquisa divulgada, 
ontem, pelo Banco Central, que faz coleta junto a analistas de 
mercado, a chamada Expectativa	Focus. Ela mostra a expectativa 
de crescimento econômico no Brasil para este ano, saiu, do iní-
cio do ano passado, de taxa prevista de 4% para taxa negativa. As 
expectativas mais recentes, para o crescimento em 2009, já estão 
no terreno positivo.

Considero muito interessante que as expectativas do mercado 
para 2010 foram pouco afetadas e já estão em patamares bem 
superiores às expectativas pré-crise. O mercado está apostando 
em taxa de crescimento para a economia brasileira, no ano que 
vem, de 5%. Isso mostra que, com todo esse pessimismo do mer-
cado para o desempenho econômico de 2009, há uma avaliação 
de que as medidas adotadas na economia brasileira anticrise ou 
anticíclicas, ou contracíclicas, como queiram, mostrariam efeti-
vidade, como têm mostrado.

Quanto aos termos de troca coletados pela SECEX, eles mos-
tram que, com a deteriorização dos preços das exportações re-
lativamente ao das importações houve uma perda de troca que 
retrocedeu 3 anos no tempo, como podemos ver nesse gráfico.
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Especificamente na questão do crédito, podemos observar, 
como primeiro fato importante nesta discussão resumida, é que, 
diferentemente de crises passadas, como as crises mexicana, asiá-
tica e argentina, flutuação do real, eleições, apagão 2001 e efeito 
da quebra das empresas de tecnologia na Bolsa de Valores nos 
Estados Unidos, o crédito em relação ao PIB não caiu. Essa é a 
primeira observação importante, desde a crise do México. Se co-
locássemos aqui o final dos anos 80, com o insucesso de alguns 
planos de estabilização, verificaríamos que houve uma queda 
também significativa na relação crédito/PIB.

Por que isso acontece neste momento? Exatamente pela dife-
renciação do sistema brasileiro em relação ao sistema global, um 
sistema bem mais regulado, com solidez e especialmente com a 
atuação firme e sólida dos bancos públicos.

Podemos observar, na sequência, que o Índice de Basileia, 
capital com relação ao ativo ponderado pelo risco é de 8%. O 
Banco Central do Brasil, mais prudente, estabelece o patamar de 
11%. Podemos observar que o sistema financeiro brasileiro está 
com o Índice de Basileia bem acima do que é determinado pelo 
regulador nacional.

Em sequência, podemos observar que, para esse desempenho 
da relação crédito/PIB, muito contribuiu o papel dos bancos pú-
blicos. Por acreditarem no crescimento do País, os bancos pú-
blicos promoveram forte e saudável expansão do crédito – já, já 
mostrarei isso; vou usar dos dados do Banco do Brasil.

Essa forte expansão dos bancos públicos relativamente ao 
sistema financeiro nacional e aos bancos privados faz com que 
tenhamos hoje uma participação dos bancos públicos bem su-
perior à da segunda rodada de deterioração da crise, exatamente 
com o evento Lehman Brothers, em setembro do ano passado.

Especificamente na questão do Banco do Brasil, nunca pro-
jetamos, na área de macroeconomia, recessão ou taxa de cres-
cimento da economia brasileira negativa neste ano. Sempre 
acreditamos no crescimento do País, que 2009 era cenário de 
correção de rota para que se ajustasse à forte crise internacio-
nal, mas sem perder a perspectiva de crescimento sustentável a 
longo prazo. 
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Na questão de liquidez, o fluxo de liquidez para o Banco do 
Brasil aumentou muito com a eclosão da crise. Não só para o 
Banco do Brasil, mas para os bancos públicos. Temos atuação 
diversificada do ponto de vista regional e setorial e de expansão 
do crédito, como vou mostrar na sequência, com qualidade. 

Inicialmente, nosso Índice de Basileia hoje está em 13,9%, 
superior aos 11% estabelecidos pelo regulador, o que permite, 
como destacado pelo Presidente Dida na divulgação dos resulta-
dos da semana passada, a possibilidade de expansão de até 100 
bilhões de reais de crédito.

A estratégia de aquisição e crescimento dos negócios permitiu 
que o Banco do Brasil retomasse a liderança dos ativos do Siste-
ma Financeiro Nacional, atingindo o patamar de 686 bilhões de 
reais da carteira de ativos. A participação do banco no merca-
do de crédito supera 20%, sendo o primeiro colocado. Podemos 
observar, por esse gráfico, a diversificação setorial de que falei. 
Houve expansão em todos os segmentos de crédito. A expansão 
não foi concentrada em crédito para pessoa física ou para pessoa 
jurídica, mas em todos os segmentos.

Isso é resultado tanto do crescimento orgânico das próprias 
forças da instituição como de aquisições, como mostra esse grá-
fico, já incluídos os ativos da Nossa Caixa e 50% do Banco Vo-
torantim, que compõem esses 285 bilhões mostrados na antepe-
núltima coluna.

As carteiras de crédito do Banco do Brasil, tanto para pessoa 
física, como para pessoa jurídica, na margem, ou seja, o terceiro 
trimestre deste ano em relação ao segundo, mostraram queda de 
inadimplência.

A qualidade também pode ser atestada pela comparação com 
sistema financeiro. Isto é, a inadimplência no Banco do Brasil esta 
significativamente abaixo das taxas do sistema financeiro como 
um todo. Especificamente no caso de pessoa jurídica, a inadim-
plência do sistema financeiro, entre o terceiro e o segundo semes-
tre, subiu de maneira significativa e no Banco se manteve prati-
camente estável, reduzindo marginalmente de 3,2% para 3,1%.

Nesse contexto, a instituição é líder nos principais segmen-
tos da indústria bancária, carteira de crédito, captações, recursos  
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administrados, câmbio de exportação e importação e fatura-
mento de cartões de crédito.

Como a expansão da carteira de crédito do BB se dá com quali-
dade, com prudência, respeitando as boas normas de concessão de 
crédito, Instituição Banco do Brasil entregua um resultado muito 
positivo. Este gráfico mostra que nossa rentabilidade permanece 
acima de 20%, retorno líquido sobre PL como era antes da crise.

As barras laranjas representam o lucro recorrente, sem colo-
carmos aí despesas e receitas extraordinárias. No terceiro trimes-
tre deste ano foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais

Isso se reflete na valorização de nossas ações, que desde o dia 2 
de janeiro até a semana passada subiram 118%, bem acima dos 
valores mostrados pela concorrência.

O mercado de crédito este ano – observando os recursos li-
vres, não estão aqui os recursos totais que incluem os direcio-
nados – deverá apresentar uma taxa de expansão de 10%, talvez 
um pouco abaixo, na faixa de um dígito. Ano que vem, em 2010, 
a taxa de expansão dos recursos livres dobra, atingindo a faixa 
próxima a 20%. Esse cenário está consubstanciado na perspec-
tiva de um ambiente benigno para a inflação. E estou usando 
a as projeções divulgadas ontem pelo Banco Central (pesquisa 
Focus), que mostram inflação na meta central determinada pelo 
Conselho Monetário Nacional entre o período de 2009-2011.

Esse cenário de robusta expansão é corroborado pelo ambien-
te favorável do mercado de trabalho, caracterizado pela geração 
de empregos formais, que neste ano já supera em muito as per-
das ocorridas entre novembro do ano passado e janeiro deste 
ano, como está aí ressaltado.

Olhando a taxa de desemprego, podemos verificar que a de-
terioração, embora possa parecer significativa, foi temporária. 
Hoje, as taxas de desemprego estimadas pelo IBGE estão no pa-
tamar pré-crise. Acho muito importante falarmos em cenário 
para taxa de desemprego. Podemos observar, usando os dados 
do próprio FMI, uma deterioração adicional em relação aos 
valores atuais até 2010 de economias importantes, economias 
centrais, na taxa de desemprego. Se pegarmos a tendência da 
taxa de desemprego calculada pelo IBGE, muito possivelmente 
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– e os cenários calculados pelo Banco do Brasil apontam tam-
bém nesse sentido –, em 2010, a taxa de desemprego estará em 
patamar inferior ao de 2008. Isso é um diferencial importante, 
aliado aos estímulos fiscais no contexto macroeconômico da 
economia brasileira.

Outro fato importante que corrobora o cenário de crescimento 
sustentável do crédito é o de que, terminada a recessão na econo-
mia brasileira, estimamos uma taxa de crescimento de 1,9% do 
PIB nacional no terceiro trimestre – os dados serão divulgados se-
mana que vem. Utilizando os dados do próprio mercado, que hoje 
aposta em uma recuperação muito forte, com uma taxa de cresci-
mento em 2010 na faixa de 5% – vou mostrar no próximo slide –, 
imagina-se um cenário bem positivo para o mercado de crédito.

Finalizando, apresento as razões para acreditar que o Brasil 
poderá começar um novo ciclo de crescimento sustentável na 
faixa de no mínimo 5% em 2010.

A solidez macroeconômica e do sistema financeiro fez com 
que o Governo implementasse de maneira tempestiva e cora-
josa políticas contracíclicas significativas no campo da política 
monetária, com redução da taxa de juros, aumento de liquidez 
em reais e em dólar, ampliação do mercado de crédito, desone-
rações fiscais e aumento de gastos governamentais, inclusive de 
investimento, o novo programa habitacional, e outras medidas, 
a exemplo do Fundo Garantidor de Crédito.

A maior resiliência do País faz com que seja transmitida para 
o mercado internacional a avaliação de que o crescimento baixo 
da economia brasileira este ano é um crescimento de correção 
de rota, mas não afasta o País da perspectiva de crescimento 
sustentável.

O exercício de projeção supondo que essa taxa de crescimento 
do mercado projetadas hoje em 5% seja sustentável – para o ano 
que vem é uma taxa até conservadora; deve ser um pouco mais 
o crescimento da economia brasileira, mais próximo de 6% do 
que de 5% –, leva-nos a fazer uma reflexão. Volto, então, ao ide-
ograma chinês para a crise, e lembro-me de que, em 1977/1978, 
quando estava fazendo faculdade na UDF, se ouvia a frase de 
que o Brasil era o país do futuro. Com a responsabilidade com 
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que está sendo conduzida a política econômica e a resposta do 
País a esta crise, o fato de o Brasil ser a bola da vez, embora, haja 
algum exagero no otimismo em relação à economia brasileira, 
acho que quem quer ganhar tem de aplicar no Brasil agora. E 
essa taxa interna de retorno, para trazer o Brasil ao valor pre-
sente, é exatamente a perspectiva de crescimento sustentável da 
economia brasileira.

Efetivamente, nós, do Banco do Brasil, acreditamos no cresci-
mento sustentável, e o crédito tem papel fundamental a desem-
penhar, dada a robustez do mercado interno.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado, 

Sr. Uilson Melo Araújo, por sua explanação.
Na sequência, vamos passar a palavra, pelo tempo de 20 mi-

nutos, ao Sr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes, Chefe da Divisão 
Econômica da CNC.

O SR. CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES – Vamos fazer 
nossa exposição procurando ser o mais breve possível, porque 
muito já foi relatado aqui, e não vamos ser repetitivos.

Em relação à crise internacional, como todos já sabem, agora 
dependemos basicamente de como será a estrutura da taxa de 
juros nos Estados Unidos. Isto é, como o Banco Central ameri-
cano irá se comportar em termos de ou subir a taxa de juros – o 
que acho não vai acontecer tão cedo – ou rearrumar as operações 
quantitativas que foram feitas, diminuindo-as.

Mas, em qualquer circunstância, o Banco Central americano 
tem dado recados de que não vai subir a taxa de juros tão cedo, 
e o mercado está apostando nisso. Tanto é que os ativos de riscos 
estão subindo em face dessa perspectiva acomodatícia da políti-
ca monetária americana, com o viés de ficar um pouco retardada 
em relação à expectativa de aumentar a taxa de juros.

Isso um bom sintoma para o Brasil sob certo ponto de vista e 
mau, sob outro – a entrada maciça de dólares.

Estamos hoje vivendo num contexto que depende muito da 
condução da política monetária americana, pois tudo leva a 
crer que ela ainda gerará incertezas pela frente. No fundo, essa 
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política está gerando ganhos artificiais para os bancos. À me-
dida que os bancos nos Estados Unidos estão comprando títu-
los do Tesouro americano e financiando essas operações com 
recursos do Federal Reserve a taxa muito baixa, os bancos têm 
um ganho, mas também há um descasamento de operações. Na 
hora em que a taxa de juros básica norte-americana, o FED Fun-
ds, subir, isso poderá criar um novo problema para os bancos 
nos Estados Unidos.

Então, esse é um problema que mais na frente poderá afetar o 
Brasil. A crise de confiança pode talvez voltar, mas não na mes-
ma intensidade do ano passado. As incertezas de como o FED 
vai desarmar sua política monetária, se será bem feita ou não, 
poderá ter consequências em todos os países do mundo.

O ponto mais importante em relação ao Brasil é que hoje 
estamos vivendo um momento de euforia econômica, de forte 
recuperação econômica, de solvência fiscal de curto prazo e a 
inflação sob controle, também no curto prazo.

Alguns bancos centrais de outros países já estão subindo suas 
taxas de juros. No Brasil, estamos vivendo um momento em que 
o mercado está esperando uma SELIC maior em 2010.

(Segue-se	exibição	de	imagens.)
Antes de entrar em mais detalhes sobre a taxa de juros, quero 

que vejam esse quadro do comércio, que mostra que este ano 
deve fechar bem, com 5% de crescimento. E que ainda temos 
capacidade ociosa na nossa indústria, o que permite o País con-
tinuar crescendo sem pressões inflacionárias de curto prazo.

Aí vamos entrar na taxa de juros real de mercado no Brasil, 
que hoje está em níveis históricos reduzidos, mas que está vol-
tando a subir, devido ao fato de que existe a perspectiva nos 
mercados futuros de que a SELIC vai voltar a subir no ano que 
vem, tendo em vista a dispersão de expectativas inflacionárias 
para 2011.

Então, se olharmos para as taxas de juros para janeiro de 2011, 
veremos que elas estão embutindo uma taxa de juros SELIC na 
faixa de 11,50% enquanto, dentro de um quadro bastante con-
servador, essa taxa seria, no máximo, 10,75 a 11,00%. Ou seja, o 
mercado está com um prêmio de risco nas taxas futuras de juros, 
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que tem impacto nas taxas ativas dos bancos, fazendo com que 
o crédito fique mais caro.

Um dos quadros que trouxe, mostra que a massa real de salá-
rios está crescendo menos do que a concessão de crédito à pessoa 
física este ano. O crédito voltou a crescer bastante para a pessoa 
física. Mas as taxas de juros do crédito já estão voltando a subir 
acompanhando a trajetória dos juros futuros. Isso também pode 
ser um freio para as operações de crédito no futuro. O crédito vai 
ficando mais caro, apesar de estar ficando mais longo. O alonga-
mento dos prazos do crédito à pessoa física dá condições para o 
crescimento deste, mesmo com taxas mais altas. Mas o processo 
de alongamento apresenta limites, o que pode significar certo 
freio em torno de uma expectativa de crescimento econômico 
muito rápido no próximo ano.

Agora, o crédito no Brasil ainda continua bastante forte, por-
que os bancos – conforme pode ser visualizado no slide 10, – ain-
da estão com uma posição bastante líquida. Eles estão com mais 
ou menos 500 bilhões de reais depositados no Banco Central e 
preferem alocar no Banco Central a emprestá-lo.

Apesar de as concessões de empréstimos a pessoas físicas te-
rem aumentado, neste ano, mais do que as concessões a pessoas 
jurídicas, que aumentaram menos, mas voltaram a crescer agora, 
há uma quantidade enorme de recursos depositados no Banco 
Central. E os bancos podem, eventualmente, voltar a emprestar 
tais recursos – os bancos privados, porque os bancos públicos pre-
encheram um papel muito importante nessa fase anticíclica –, 
porque eles querem voltar a ter o seu market	share. Eles têm recur-
sos depositados no Banco Central e têm o seu dinheiro, porque o 
próprio depósito a vista cria o seu empréstimo.

Então, não há problema em termos de condições para empres-
tar dinheiro no Brasil hoje. O grande ponto é que temos um siste-
ma perverso do ponto de vista de proporcionar aos bancos custos 
de oportunidade muito altos. Eles não querem emprestar, com-
pram LTNs no Banco Central e as deixam lá. O Banco Central 
poderia, ao menos, minimizar um pouco esse custo que ele pró-
prio tem. Ao invés de vender LTN de 3, 4, 5 meses, deveria ofertar 
papéis de curto prazo, dado o elevado nível das taxas longas hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Permita-me inter-
rompê-lo, Sr. Carlos Thadeu, para convidar o Presidente da CNI, 
Deputado Armando Monteiro, que participa deste seminário, 
para tomar assento à mesa. E quero dizer que sua ausência está 
justificada pelo grande encontro da indústria ocorreu pela parte 
da manhã.

Retorno a palavra ao Sr. Carlos Thadeu.
O SR. CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES – Então, esse 

excesso de liquidez depositado no Banco Central representa um 
grande potencial de geração de crédito, o que vai influenciar po-
sitivamente o crescimento da nossa economia no ano que vem.

Agora, as incertezas estão encarecendo o crédito antecipada-
mente. Um exemplo de como se dá esse processo: o último rela-
tório de inflação do Banco Central gerou uma expectativa de que 
a política fiscal expansionista poderá levar a um nível de IPCA 
mais alto em 2010 e 2011, o que o mercado interpretou como a 
possibilidade de as taxas de juros SELIC voltarem a subir já no 
próximo ano.

Entretanto, a inflação no Brasil está em processo de controle. 
Inquestionavelmente, aqueles que apostaram que teríamos alta 
de juros já no final do ano ou no começo do ano que vem erra-
ram na mão. A inflação está dando sinais correntes de que está 
mais baixa.

As expectativas de inflação podem começar a ficar mais disper-
sas à medida que incertezas em relação ao que o Banco Central 
vai fazer comecem a prevalecer. Por isso que são de tamanha im-
portância os relatórios de inflação e atas da reunião do COPOM 
que deem sinais neutros para que o mercado não possa interpre-
tar isso como sendo futuras altas das taxas de juros e puxe mais 
ainda essa curva e encareçam mais o crédito, tirando um pouco 
do gás do crescimento econômico.

No final, temos um gráfico que mostra o fluxo cambial no 
Brasil, para terminar a apresentação. Tivemos, no mês anterior, 
outubro, um fluxo financeiro enorme, como ilustra o gráfico. 
Isso mostra exatamente como foi acertada a decisão da introdu-
ção do IOF do ponto de vista de se amortecer um pouco a entra-
da de capital estrangeiro.
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Como disse no começo, a enxurrada de recursos hoje é con-
sequência de políticas monetárias expansionistas quantitativas 
e de taxas de juros reais negativas em vários países desenvolvi-
dos, e a perspectiva de continuidade dessas políticas. Hoje, di-
versos analistas estão recomendando ainda a compra de ativos 
de risco devido a essa perspectiva de uma política monetária 
americana acomodatícia. Isto é, há percepção de que o Banco 
Central americano não vai aumentar os juros preventivamente, 
porque ele está muito preocupado ainda com o problema do 
desemprego, da atividade econômica fraca. Esse tipo de percep-
ção leva a quê? Leva a uma abundância de recursos para outros 
países para tirar proveito dos ganhos fáceis provenientes da va-
lorização de suas moedas.

O grande desafio que temos pela frente é com relação a esse 
ponto. Há uma tendência inequívoca de valorização maior do 
real. Por quê? Dessa abundância de recursos externos, a política 
monetária americana, talvez, não preventiva, pelo fato de que 
as incertezas em relação à fixação da Taxa SELIC por esses rela-
tórios, às vezes, não muito neutros que o Banco Central emite, 
faz com que o mercado puxe a taxa de juros futura e, com isso, 
entre mais recurso externo para tirar proveito dessa taxa de juros 
futura mais alta.

A grande vantagem do IOF, apesar de seu efeito não ser per-
manente, definitivo, e tem meio de se tentar contornar o IOF, é 
que colocou no Ministério da Fazenda um instrumento impor-
tantíssimo de política de câmbio. Por exemplo, quando o dólar 
começou a cair recentemente, alguns bancos, alguns analistas 
do mercado financeiro estavam pedindo que o Banco Central 
voltasse a fazer vendas de swaps. Sabemos muito bem que essas 
vendas de swaps reverso foram problemáticas no passado. Elas 
que induziram os derivativos cambiais tóxicos que prejudica-
ram tantas empresas durante a desvalorização do Real. O Ban-
co Central, ao fazer uma operação de swap reverso, aumenta o 
cupom cambial, entra mais recurso e o mercado aposta que o 
dólar vai cair. Com a taxa de juros em alta e o Banco Central 
gerando a expectativa de que ela vai continuar elevada, aumen-
tam as apostas nessas operações de swap reverso. Ainda bem que 
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o Banco Central já zerou essas operações. Mas agora, com essa 
taxa de juros, com esse imposto IOF, o Ministério da Fazenda 
vai administrar a chamada expectativa do dólar. Antes, o Banco 
Central estava administrando sozinho. Por quê? Um detentor 
vendido na carteira de dólares sabe muito bem que, se o dólar 
cair mais, esse IOF pode ser aumentado. Então, ele tem medo de 
ficar muito vendido em dólar. Com isso, amortece-se um pouco 
essa queda do dólar pois a definição da alíquota do IOF passou 
para o Ministério da Fazenda. Se o dólar subir muito, também 
não há muito espaço para se vender swaps puros, porque essa 
alíquota pode cair ou pode ser eliminada.

Acho que o IOF veio para ficar por determinado tempo, para 
tentar minimizar o problema de câmbio que considero o mais 
sério que temos no curto prazo, porque, em termo de contas ex-
ternas, estamos razoavelmente bem. Pode acontecer alguma de-
terioração daqui a alguns anos, 2 anos a 3 anos, mas dificilmente 
o Brasil vai entrar numa situação de crise de dívida externa. A si-
tuação da dívida é muito boa. Nossa solvência fiscal é muito boa.

A dívida líquida/PIB, apesar de ter aumentado este ano, no 
ano que vem voltará a cair, porque vai aumentar a arrecadação 
e vai aumentar o PIB. Óbvio que a nossa qualidade de política 
fiscal é questionável, todos sabem disso, mas nós não temos pro-
blemas de solvência no curto prazo, o que ajuda a atrair ainda 
mais capital estrangeiro.

O País vai continuar a crescer, porque há uma defasagem da 
taxa de juro real que caiu recentemente, apesar de estar muito 
alta ainda, e também pelo fato de as operações de crédito esta-
rem aumentando, bem como a massa real de salários, que está 
aumentando devido aos preços correntes estarem sob controle.

Esse conjunto de forças leva a economia a crescer mais do 
que o resto do mundo, o que atrai mais capital. Ao atrair mais 
capital, o dólar tende a cair mais ainda, gerando um problema à 
frente, se continuar caindo demais.

Portanto, o Brasil conseguiu sair bem da crise, porque tive-
mos, principalmente, instrumentos fiscais anticíclicos.

O Ministério da Fazenda agiu rapidamente ao baixar as alíquo-
tas do IPI. O BNDES concedeu empréstimo, bem como o Banco 
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do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O Banco Central acertou 
do ponto de vista de venda de dólar da reserva, também acertou 
em baixar vários depósitos compulsórios, só não acertou quanto 
à expectativa de taxas de juros, porque foi gerada uma expectati-
va de alta antecipadamente, mas agora, a última ata do COPOM 
foi bastante neutra, corrigindo um pouco do que foi feito no pas-
sado. Então, agora é manter essa posição neutra para que as taxas 
de juros futuras não subam mais ainda, não deixem o dólar cair 
mais ainda e não prejudiquem algum crescimento econômico 
bem maior que ocorrerá no próximo ano. Fora isso, estamos real-
mente melhor do que o resto do mundo.

O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado 
pela exposição, Sr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes, da CNC.

Na sequência, convidamos a fazer o uso da palavra o Deputa-
do Armando Monteiro, Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI.

O senhor terá o tempo de até 20 minutos para sua exposição.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Muito obrigado.
Cumprimento e saúdo o Presidente Vignatti, os companhei-

ros participantes, os Srs. Deputados e o Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Deputado Edmilson Valentim, 
que participam deste debate.

Só pude chegar agora porque estamos realizando, hoje, o En-
contro Nacional da Indústria, em Brasília, com a participação 
muito expressiva de lideranças de todo o País, da base sindical 
que integra o nosso sistema.

Não poderia deixar de comparecer aqui, levando em conta, in-
clusive, a importância deste debate que neste momento se realiza.

A indústria tem uma compreensão de que o Brasil superou essa 
crise, fez uma travessia, de forma bem-sucedida. Não há dúvida 
nenhuma de que a indústria foi o setor mais fortemente atingido 
pela crise, sobretudo, porque foi muito afetada por 2 canais de 
transmissão da crise: o crédito e o setor externo, os mercados ex-
ternos, as exportações.

Houve realmente uma queda muito forte da atividade indus-
trial já no último trimestre do ano passado e ainda uma forte 
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desaceleração no primeiro trimestre deste ano. De qualquer fora, 
constatamos que a indústria vem há 9 meses, praticamente, re-
gistrando crescimento, na margem. Ainda assim, mesmo já cres-
cendo em um ritmo mais forte, este ano o desempenho do PIB 
industrial do Brasil será negativo. Segundo as estimativas da CNI, 
teremos uma queda de 4% no PIB da indústria e uma queda da 
produção física em torno de 6%.

De todo modo, na margem, a indústria voltou a crescer. Esses 
sinais são amplos e já se evidenciam em grande parte das ca-
deias produtivas da indústria. Evidentemente, a velocidade desse 
processo dependerá e muito do retorno das exportações, o que 
é mais lento, e também de uma recuperação do nível de inves-
timento da economia brasileira, que caiu de forma muito forte, 
sobretudo, no segundo trimestre deste ano.

Há alguns sinais positivos, mesmo em relação à retomada dos 
investimentos, quando constatamos que, no último trimestre, o 
setor de bens de capital, cujas vendas estão intimamente ligadas 
a decisões de investimento, já registra, em relação ao trimestre 
anterior, uma recuperação expressiva, em torno de 6% a 7%.

Eu acho que a questão que se discute é o reconhecimento 
de que o Governo atuou bem na crise. Houve, por assim dizer, 
medidas focadas, além de tempestivas. Há que se registrar ainda 
que o Governo fez uma interlocução permanente com o setor 
privado. Muitas medidas adotadas refletem esse diálogo e, no 
seu conjunto, devem ser saudadas como muito positivas para 
esse processo de recuperação.

De qualquer forma, a questão que se discute agora é que não 
há dúvida de que a economia vai crescer em 2010, até porque 
teremos uma base, a base de 2009, relativamente deprimida. 

A questão agora é saber se esse crescimento é sustentável nos 
próximos anos – verdadeiramente sustentável, como poderemos 
elevar a taxa de poupança e de investimento da economia para 
que esse processo seja realmente sustentável. Aí, nós temos que 
voltar a focar, sobretudo no caso da indústria, numa agenda da 
competitividade.

Os anos de grande exuberância e de grande crescimento do co-
mércio internacional tiraram um pouco o Brasil de uma agenda 
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mais voltada para a competitividade, que está bem traduzida na-
quela expressão do chamado Custo Brasil. Há que se registrar que 
o Brasil não avançou, de forma muito significativa, na redução 
desse Custo Brasil ou de um conjunto de ineficiências e custos sis-
têmicos que a economia brasileira ainda possui, o que nos coloca 
numa posição de clara desvantagem num processo de competi-
ção. São custos associados à questão de logística, de infraestrutura 
e do ambiente tributário no Brasil, que ainda tem um viés anti-
crescimento. Nós tributamos investimento e ainda oneramos as 
exportações. Deve-se também registrar toda essa questão ligada 
ao custo de capital no Brasil, que ainda é muito alto.

O Brasil precisa realizar um esforço para se voltar para essa 
agenda pró-competitividade. Nesse sentido, há ainda o que se 
esperar do atual Governo, que tem um horizonte de mais de 1 
ano. É possível, sim, imaginar que algumas medidas possam ain-
da acontecer no horizonte do atual Governo.

Essas questões ligadas a essa agenda de caráter mais estru-
turante se revelam com mais preocupação, na medida em que, 
hoje, sofremos o problema grave da forte apreciação cambial que 
o Brasil enfrenta e que o Carlos Thadeu registrava na parte que 
pude assistir da sua intervenção.

O real tem experimentado um processo muito forte de va-
lorização: em relação ao dólar, quase 30%; em relação ao iene, 
quase 30%; mesmo em relação ao euro, 20%; em relação à libra, 
mais de 20%; em relação ao peso argentino, quase 40%. Essa é 
uma questão que preocupa extremamente a indústria brasileira, 
sobretudo a de transformação, a manufatureira, que precisa pre-
servar espaços não apenas em alguns mercados externos, mas 
também no próprio mercado doméstico, que passa a ser muito 
ameaçado em função da maior penetração de produtos importa-
dos, em função desse desequilíbrio que a taxa de câmbio produz. 

Assistimos, inclusive, na própria América do Sul, a alguns 
mercados tradicionalmente cativos do Brasil começarem um 
processo de deslocamento do produto nacional e passarem por 
uma forte e crescente penetração de produtos asiáticos na Amé-
rica do Sul.
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Portanto, esse é um cenário preocupante. Parece-nos que o 
Brasil precisa fazer, na perspectiva inclusive do debate sucessó-
rio, uma discussão séria sobre a questão da política industrial e 
ter uma visão da estratégia brasileira para preservar esse ativo, 
tão importante para o Brasil: a indústria brasileira. O Brasil não 
pode admitir um processo regressivo de desmonte de setores da 
indústria brasileira, construídos penosamente, ao longo do tem-
po, num esforço de gerações.

Dentro dessa estratégia, o Brasil tem de atuar simultaneamen-
te em duas agendas: uma velha, num certo sentido, que está re-
lacionada com essa ideia de redução do Custo Brasil; e uma nova 
e desafiadora, que nos remete às questões de inovação, já que há 
uma compreensão de que os ganhos de produtividade da indús-
tria, no futuro, dependerão fundamentalmente da capacidade 
também de inovação da indústria brasileira, inovando no senti-
do mais amplo: inovação de processos, de produtos.

Esse é um desafio que temos pela frente, mas entendemos 
que, se não houver também uma política cambial razoavelmente 
amigável ao setor exportador e à indústria, dificilmente o Brasil 
poderá colocar-se nesse novo cenário, que será marcado por um 
acirramento da competição em escala global.

Essa a preocupação que eu gostaria de deixar aqui, ao mes-
mo tempo em que reconhecemos que há estruturalmente uma 
tendência para a valorização do real. Inclusive isso decorre da 
circunstância de que o Brasil é uma economia que vai depender 
muito de poupança externa, já que temos um nível baixo de 
poupança doméstica. Na medida em que haja maior afluxo de 
poupança externa, estaremos também pressionando o câmbio 
no sentido da valorização da nossa moeda.

Há de registrar também uma preocupação conjuntural com 
essa situação anômala, atípica. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, há taxas de juros negativas hoje. E a presença da China atre-
lou toda a sua política cambial ao dólar, que tenderá a perder 
importância como moeda padrão, de referência.

Diante deste cenário, a indústria brasileira está realmente 
desafiada a realizar um grande esforço, combinando ações pró-
competitividade. E aí há um papel irrecusável do Governo e do 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

104
Possíveis desdobramentos da crise financeira internacional

Congresso Nacional no sentido de que possamos avançar nessa 
agenda. Ao mesmo tempo, há um esforço que a própria indústria 
terá de promover para se tornar mais eficiente, sobretudo na área 
da inovação.

Era essa a mensagem que gostaria de deixar aqui, colocando-
me à disposição para o debate.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Muito obrigado, 

Deputado Armando Monteiro, Presidente da CNI.
Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra o Sr. Már-

cio Percival Alves Pinto, Vice-Presidente de Finanças da Caixa 
Econômica Federal, pelo tempo de até 20 minutos.

O SR. MÁRCIO PERCIVAL ALVES PINTO – Boa tarde colegas 
da Mesa, Deputado Vignatti, Paulo Nogueira, nosso amigo e Di-
retor-Executivo do FMI, Carlos Thadeu, da Confederação Nacio-
nal do Comércio, Deputado Armando Monteiro, Presidente da 
CNI, e demais presentes.

Em primeiro lugar, quero agradecer o convite à Caixa Econô-
mica Federal para participar deste debate e, ao mesmo tempo, 
parabenizar os promotores, a Comissão de Finanças e Tributação 
e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, na figura dos Deputados Vignatti e Edmilson Valentim, 
por promover esta discussão.

É extremamente importante fazer este debate. Aliás, este não 
é o primeiro realizado por esta Casa sobre a crise econômica 
recente. Desde o primeiro momento, ela se colocou num papel 
extremamente importante com intuito de se constituir como 
um fórum de discussão sobre os problemas mais gritantes e 
preocupantes da crise econômica que apareceu a partir do se-
gundo semestre de 2008. Não só as várias Comissões que foram 
criadas,, mas as subcomissões que a partir daí se originaram, 
os vários relatórios que aconteceram e bem como a capacidade 
de articulação foram fundamentais para apresentar caminhos 
e soluções que ajudaram a superar e mitigar os efeitos da crise 
econômica. Acho que a postura desta Casa foi extremamente 
importante para a superação da crise que abateu o Brasil desde 
o segundo semestre de 2008.
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Falar hoje da crise não é tranquilo, mas é mais fácil do que 
quando os senhores começaram a fazer o primeiro debate, quan-
do não tínhamos noção nenhuma do que iria acontecer, quando 
o Lehman Brothers foi a primeira instituição financeira a que-
brar e não sabíamos exatamente a sua profundidade. Depois de 
1 ano, o debate passa a ter finalidade, como disse o Deputado 
Armando Monteiro, de identificar quais são os principais proble-
mas, é a nova agenda que irá mostrar os desafios do desenvolvi-
mento que vamos ter de enfrentar nos próximos anos.

Chamo a atenção para um ponto extremamente importante. 
O Deputado Arnaldo foi meu companheiro, colega de universi-
dade. Militamos juntos no movimento estudantil durante vá-
rios anos e eu poderia até compartilhar isso com ele. Durante a 
2ª Guerra Mundial, nunca o Brasil teve uma postura de política 
econômica proativa do jeito que fez. Desde a 2ª Guerra Mundial, 
o País industrializou-se, aproveitando a oportunidade da guerra, 
da crise mundial e tudo o mais. Fomos aproveitando as brechas, 
fomos nos industrializando e acabamos implementando um 
processo de industrialização.

Na crise atual nós tivemos a felicidade de não ter de viver uma 
crise cambial, uma crise de financiamento externo. Crise cam-
bial é mortal para qualquer economia capitalista. Nós tivemos a 
felicidade de ter algumas condições macroeconômicas extrema-
mente favoráveis, que nos possibilitaram utilizar instrumentos 
de política econômica que tivessem um caráter anticíclico. Não 
basta também ter os instrumentos. É preciso ter vontade política 
e o apoio institucional desta Casa teve, de articulador dos inte-
resses e de incentivador de políticas que acabaram resultando na 
superação dessa crise econômica.

No momento que foram sendo implementadas as medidas 
econômicas não sabíamos o que ia acontecer. Essa era a verdade. 
Eu estava na Caixa Econômica e acho que os bancos públicos, 
de maneira geral, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e 
esta Casa não sabiam exatamente qual seria o resultado dessas 
medidas. Por quê? Porque era uma novidade. O jeito do governo 
atuar na crise com uma postura ativa. Não tínhamos claro como 
referência histórica e fomos buscando em conjunto, analisando 
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sempre os resultados, para ver exatamente qual era o caminho 
que estávamos trilhando, em função desse processo.

E todos muito inseguros por conta do quê? Porque a crise lá 
fora era muito grave, era uma crise financeira que acabou crian-
do empoçamento de liquidez, uma crise do crédito que virou 
uma crise de insolvência. Depois, ela bateu em todos os setores 
da economia, em todos os setores produtivos. Como bem disse 
o Deputado Armando Monteiro, isso se generalizou para a vida 
real, para as indústrias de praticamente todos os países. Nós es-
távamos vivendo uma crise de confiança terrível. Fora do Brasil 
ninguém sabia exatamente para quem emprestar e qual seria o 
desdobramento desse processo econômico.

Isso já é coisa do passado. O que importa é ver que essa crise 
entrou e entrou bastante fundo, digamos assim, na economia 
brasileira, especialmente nos seus esquemas de financiamento, e 
colocou a nu exatamente os problemas estruturais que existem 
no sistema financeiro brasileiro. Essa é a questão que, acho, deví-
amos nos ater para construir uma agenda do futuro.

Temos problemas estruturais na construção do financiamen-
to do desenvolvimento brasileiro. De um lado, o sistema finan-
ceiro é novo, foi construído a partir de 1964, com as reformas 
1964/1966, com a criação do Banco Central, que é novíssimo.. 
Estamos falando de 40 anos atrás, quando a economia não tinha 
um Banco Central para fazer toda a regulação macroeconômica, 
monetária, etc. Depois, nos anos 90, tivemos uma profunda mo-
dernização no sistema financeiro.

Então, a história financeira deste País é muito nova. O que 
nós conseguimos construir no sistema financeiro foi uma coisa 
inédita. É um sistema moderno, sofisticado, como mercado futu-
ro extremamente consolidado, de commodities, derivativos, mer-
cado de juros, etc. O sistema financeiro mostrou-se muito sólido 
com essa crise – é bastante equilibrado, firme, consistente, não 
está alavancado. Ou seja, ele passou pela prova dos 9.

Porém, por outro lado, nós temos alguns problemas estrutu-
rais que essa crise colocou de forma muito clara. Ou seja, não 
temos financiamento de longo prazo. Para a indústria esse é um 
problema. Nós não temos funding para financiar investimento. 
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Nós temos de buscar o funding onde? Em alguns créditos dire-
cionados: FAT, BNDES, isso ou aquilo. Mas não temos articulado 
um sistema preparado para fazer financiamento de longo prazo.

O SR. MÁRCIO PERCIVAL ALVES PINTO – O que existe é fun-
damentalmente público.

Nosso mercado de capitais cresceu muito nos anos 90, mas 
ainda é pequeno quando comparado com o sistema no seu con-
junto. Por outro lado, isso nos obriga a ter um sistema público, 
como o Deputado está ponderando, que assume um papel extre-
mamente importante nesse processo, porque, se não houvesse 
isso, não teríamos garantido minimamente o processo de indus-
trialização. Nesse quadro o financiamento internacional é ex-
tremamente importante. Não adianta imaginar que a economia 
brasileira vai crescer sem o financiamento internacional, porque 
ele cobre uma lacuna de longo prazo muito importante. Em se-
gundo lugar, temos de olhar o Estado com o papel de financia-
mento que também tem sido fundamental nesse período.

A crise financeira bateu num dos pilares de sustentação desse 
financiamento, pelo lado do financiamento internacional. Ou 
seja, 20% de todo o financiamento que estava na economia era 
internacional. Isso, da noite para o dia, de certa maneira, aca-
bou. Obviamente, isso bateu muito fundo no sistema financeiro, 
porque os bancos retraíram na oferta de crédito, por questões 
muito mais de insegurança, especialmente os bancos privados. 
O que falta de liquidez... Hoje 500 bilhões estão na despesa com-
promissada do Banco Central, mas no ano passado eram 300.  
Ou seja, os grandes bancos seguraram essa liquidez com medo 
de emprestar. Não se sabia exatamente o que estava acontecendo 
no mercado interbancário. As indústrias foram as que mais sofre-
ram com esse processo, especialmente as que ficaram de fora do 
acesso ao crédito de longo prazo – tanto as que estavam articu-
ladas às linhas de financiamento internacional quanto, de certa 
maneira, as que precisavam mais de uma proteção para continu-
ar suas operações de financiamento de capital de giro.

Então, quando veio a crise, ela começou a articular uma ques-
tão de credibilidade, de confiança no sistema. As políticas ado-
tadas e o jeito de tratar essa crise foram rapidamente resolvidos, 
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mas a crise deixou em aberto a questão do financiamento, dei-
xa muito claro que temos de trabalhar mais profundamente na 
estruturação de um sistema financeiro, principalmente quando 
queremos olhar essas coisas mais a longo prazo. Não adianta re-
clamar que o setor público entrou mais e aumentou a sua capa-
cidade de financiamento, porque, se ele não fizesse isso, a crise 
seria muito mais profunda e, talvez, nós estivéssemos aqui com 
outra pauta de discussão que não esta, olhando qual é a nossa 
agenda de desenvolvimento para o ano que vem.

Ainda bem que tivemos essas instituições, essas políticas e a 
capacidade de articulação desta Casa, exatamente para consoli-
dar determinadas políticas de implementação para superarmos 
esse processo.

Gostaria de passar rapidamente alguns slaids para mostrar um 
pouco por onde entra essa crise e como o financiamento públi-
co, de certa maneira, serviu como papel anticíclico, coisa que 
para a nossa geração, Deputado Arnaldo, é uma novidade, e é 
uma boa novidade. Nós temos que tirar lições daí, e não querer 
achar que vamos nos desenvolver reproduzindo mecanismos e 
modelos velhos, dos anos 50, dos anos 60. Essa concepção da 
relação Estado e mercado ficou superada, e nós temos que olhar 
para o futuro, para um novo paradigma.

(Segue-se	exibição	de	imagens.)
Se olharmos o mercado de crédito, só para termos uma di-

mensão do que estamos falando, se estávamos crescendo no pa-
tamar de 34% ao ano, nós hoje estamos crescendo a 16%.

Por que mostro esses números? Pelo seguinte: 34% era muito 
alto, caiu, caiu muito. Talvez 16% não seja uma boa taxa de cres-
cimento, mas continuamos ainda com a capacidade de financiar 
o crédito, provavelmente, não chegaremos aos 30%, mas é uma 
taxa relativamente boa para a situação em que estamos.

Deputado Armando Monteiro, nós temos 2 mecanismos de 
financiamento: operação de crédito normal dos bancos e merca-
do de capitais. Elas crescem, o mercado de capitais cresce, mas o 
tamanho é exatamente 10% do valor. Enquanto uma chega a 1,2 
trilhão, em 2008, o mercado de capitais chegou a 170 bilhões. 
A estrutura de mercado de capitais desenvolveu-se muito, mas é 
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insuficiente. O crédito bancário é maior, tem um volume maior, 
e os 2 caíram a partir de um certo momento, em 2008. O mer-
cado de capitais caiu antes, depois o setor bancário, e, de certa 
maneira, isso comprometeu as empresas do setor produtivo, o 
que já está evidenciado aqui por todos.

Nesse slaide, para que se tenha noção, nós temos 2 momen-
tos. O papel do capital estrangeiro, antes da crise, era em torno 
de 20% a 25% de todo o financiamento que se dava aqui, e, 
pós-crise, o capital estrangeiro caiu para 15%, hoje está em 15%, 
ou seja, a saída do capital estrangeiro, a fuga de capital estrangei-
ro no Brasil foi um dos principais responsáveis, digamos assim, 
para diminuir a capacidade de oferta de crédito de longo prazo e 
para as empresas.

Este gráfico mostra onde está o problema. Resumidamente, 
este gráfico não mostra estoque de crédito, é concessão do cré-
dito. Onde está o problema? Na concessão do crédito do capital 
estrangeiro. Ali mostra, mês a mês, como caiu a concessão de 
crédito para financiamento de pessoa jurídica. Pessoa física caiu, 
mas caiu menos, voltou a recuperar de novo. E o financiamento 
internacional, a concessão dele, mês a mês, está caindo.

Nós temos um problema, então, que é bastante localizado, 
de falta de linhas de financiamento que tinha origem no capital 
internacional. São as linhas internacionais.

O mercado de capitais – de ações, debêntures e fundos – teve 
um crescimento grande em 2007 e depois voltou a cair. É sobre 
isso que estamos conversando. Este é o mercado que teorica-
mente poderia financiar a longo prazo. Ele caiu e está se recu-
perando agora.

Na crise, vemos também a saída do capital estrangeiro da Bol-
sa de Valores. Vinte e seis bilhões de dólares saíram, no período 
da crise. Depois voltou a se recuperar de novo, mas ainda não 
compensou.

Quanto desvalorizou as empresas na BOVESPA? Houve uma 
queda de 50%.

O valor dos ativos das empresas, de 2 trilhões caiu para 1,091 
trilhão, depois recuperou novamente, ou seja, houve uma des-
valorização dos ativos das empresas. Isso mostra como vai se 
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enxugando a liquidez da nossa economia, qual foi o tamanho 
da crise pelo lado do financiamento do crédito, basicamente 
olhando no mercado de capitais, no mercado de crédito, para a 
pessoa jurídica e com perspectiva de longo prazo.

Qual a preocupação que tivemos no começo da crise? Não 
quebrar o ciclo de crescimento do crédito. Para retomar o cres-
cimento do crédito é uma batalha. Precisa-se, o Deputado sabe 
melhor do que qualquer um que está aqui, da confiança dos 
empresários, dos agentes econômicos para investir. Senão não 
investem, não gastam. Para se cortar um ciclo de crescimento é 
muito fácil, para retornar o ciclo de crescimento de novo demora 
muito tempo, precisa de muita confiança. Qual era o medo? O 
medo era que se interrompesse o ciclo de crescimento do crédi-
to. Depois de muitos e muitos anos, começou um crescimento 
sustentável do crédito, de certa maneira crédito com taxas me-
nores, prazo maior, e que garantia o crescimento mais a longo 
prazo da economia brasileira.

Este é ciclo do crédito. A preocupação era não fazer infletir o 
crescimento do estoque de capital.

As taxas foram diminuindo de 2008 para cá, desacelerou. Essa 
desaceleração, que já vimos nesse período, chegou a trinta e pou-
cos por cento, hoje está em 16%. Vamos voltar a crescer nova-
mente. Nesse período o que aconteceu? Houve um movimento 
muito importante de recuperação do crédito pelo lado das em-
presas públicas, dos bancos públicos.

V.Exas. vão olhar no começo, até 2001. Os bancos públicos 
tinham participação com relação à participação no PIB, uma par-
ticipação maior. Mas aí estavam embutidos vários ativos proble-
máticos que depois se mostraram créditos podres e que tiveram 
de fazer uma reestruturação, quer seja do Banco do Brasil, quer 
seja da CEF. A partir de 2001, depois que se fez todo o ajuste 
estrutural nos ativos desses bancos, a capacidade de crédito pri-
vado voltou a crescer na frente e, na crise atual, o crédito público 
encostou. No privado, no que diz respeito a volume, em termos 
de participação no PIB, voltou a ter a importância que tinha nos 
anos anteriores.
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Duas observações que quero fazer. Primeira, as instituições 
financeiras públicas voltarem a emprestar, mas, com certeza, a 
qualidade do crédito é muito diferente da qualidade que se teve 
nos anos 80 e 90. Há uma governança e um modelo de risco 
muito maiores hoje, e a qualidade do crédito é muito melhor. Al-
guns poderiam dizer: voltou a crescer o crédito do setor público; 
voltaram-se os riscos de dar crédito podre. Não é isso o que está 
acontecendo. E não irá acontecer. Segunda, que acho importan-
te, caracterizar que nos momentos que a economia cresce vai 
tudo bem, as instituições privadas atuam mais com uma caracte-
rística pró-cíclica. Nos momentos de crise são normais: à normal 
os bancos privados se retraem, e os bancos públicos assumiram 
características anticíclicas. Precisa combinar as duas dinâmicas 
dessas instituições para poder garantir minimamente o crédito 
nesse sentido, o Banco Central precisa regular o crescimento. 
Precisa coordenar para não virar essa confusão, esse desmando 
que houve na economia mundial, essa falta de regulação. Não é 
o que acontece no Brasil. O papel do Banco Central nesse cres-
cimento tem sido extremamente importante como coordenador 
e implementador do Acordo de Basiléia. Por outro lado, preci-
samos ter instrumentos para, na crise, ter políticas anticíclicas, 
para evitar que ocorra o pior, para garantir nossas empresas, nos-
sos interesses nacionais, garantir emprego, demanda, para que 
este País tenha um mínimo de governabilidade.

Só para seguir o caminho de como crescem as empresas finan-
ceiras estatais em porcentagem do PIB: a taxa de crescimento do 
crédito; a taxa crescendo 62% e as instituições privadas crescen-
do muito pouco, os bancos privados crescendo 7%, a participa-
ção hoje do sistema financeiro público chegando a 40%, teve 
que ser isso.

Inadimplência. Pedi para colocar esse gráfico exatamente 
para mostrar a inadimplência hoje do setor privado e do setor 
público, com uma série de características.

A inadimplência do setor público é muito mais baixa que a 
do setor privado. Quem mais puxou o crédito? Banco do Brasil, 
8% do PIB. Depois, BNDES, Caixa Econômica e outros bancos.
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Todos os gráficos seguintes vão mostrar como cresceu o cré-
dito, e onde cresceu: a) Na indústria. As instituições financeiras, 
basicamente as públicas, tiveram a capacidade de financiar 45% 
da indústria, b) 73,4% da habitação, c) 59% do rural, d) 27,9% 
do comércio e e) 21,6% de pessoas físicas, ou seja, aqui está o 
papel das instituições financeiras públicas para financiar setores 
estratégicos. Além disso, podemos observar que comércio e pes-
soa física tiveram um destaque extremamente importante nesse 
período.

Há uma série de outros gráficos que mostram a participação 
da indústria especificamente, do comércio, do setor de serviços, 
da habitação. No entanto, não vou me alongar, porque o Presi-
dente já disse que meu tempo está se esgotando.

Eu só queria dizer que existe um problema estrutural no siste-
ma de financiamento. Apesar de o sistema financeiro ser moder-
no, ele não respondeu a algumas questões de financiamento de 
longo prazo. Nessa crise, isso ficou evidente. Os bancos públicos 
entraram e tiveram a felicidade, porque estavam com liquidez, 
numa situação muito confortável, para ampliar a oferta de cré-
dito, mas temos agora que fazer um convite ao setor privado, 
especialmente às instituições financeiras privadas, para voltar a 
crescer novamente a oferta de crédito, ainda que saibamos que a 
concorrência vai ser muito forte. Mas é disso que o País precisa: 
aumentar mais a oferta de crédito para garantir a sustentabilida-
de do crescimento.

Desculpe-me pelo tempo.
O SR. APRESENTADOR (Jober Carvalho) – Obrigado, Sr. Már-

cio Percival, da Caixa Econômica Federal, pela exposição neste 
painel.

Na sequência, terá a palavra o último painelista.
Lembro aos senhores que, após a exposição do último paine-

lista, haverá tempo reservado aos debates em que os senhores 
poderão encaminhar suas perguntas por escrito por intermédio 
das recepcionistas. Os Srs. Deputados presentes podem se inscre-
ver em lista que está com a Marcelle, secretária da Comissão de 
Finanças.
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Com a palavra o Sr. Paulo Nogueira Batista Júnior, Diretor-
Executivo do Fundo Monetário Internacional – FMI. Sua senho-
ria dispõe de até 20 minutos para sua exposição.

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR – Obrigado.
Primeiro, quero agradecer o convite aos organizadores deste 

evento, especialmente ao Deputado Vignatti, Presidente da Co-
missão de Finanças e Tributação, e ao Deputado Edmilson Valen-
tim, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. 
Essas duas Comissões lideraram a organização deste evento.

É uma satisfação compor esta Mesa com amigos, como o Car-
los Thadeu, amigo de muito tempo, o Márcio, o Deputado Ar-
mando Monteiro e o Presidente Vignatti.

Vou abordar a questão de um ângulo diferente do adotado 
pelos expositores anteriores. Falarei um pouco sobre como ficou 
a posição da economia brasileira no cenário internacional após 
a crise gravíssima que estourou em 2007 e ainda não foi inteira-
mente resolvida.

Como essa crise afetou a governança, a arquitetura financeira 
mundial, em especial o G-20, que passou a desempenhar um pa-
pel muito mais importante? Vou falar também sobre um aspecto 
que me parece crucial: o grupo BRIC – Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na. E, finalmente, sobre o FMI e a política econômica brasileira 
neste quadro mundial.

Em primeiro lugar, como a crise teve origem em alguns dos 
principais países desenvolvidos – Estados Unidos e os da Euro-
pa Ocidental basicamente –, ela provocou abalo nas estruturas 
mundiais de poder, nas estruturas mundiais de governança e nas 
estruturas ideológicas predominantes. Houve abalo muito forte 
nas convicções, percepções e organizações. Para dar um exem-
plo marcante da mudança, destacaria o papel que vem desempe-
nhando, desde o final de 2008, o Grupo dos 20, formado por 19 
países e a União Europeia. O G-20 inclui países desenvolvidos e 
países em desenvolvimento. O Brasil é um deles. Também a Chi-
na, a Rússia, a Indonésia, a Turquia, a Argentina e o México, por 
exemplo. Do lado dos países desenvolvidos, o G-20 inclui todos 
os integrantes do Grupo dos 7 – Estados Unidos, os grandes Eu-
ropeus, o Japão, o Canadá, além da Austrália.
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Antes da crise atual, o G-20 era um foro razoavelmente dor-
mente, diria. Ele havia sido criado há cerca de 10 anos, na épo-
ca do Governo Clinton. Na teoria, era basicamente um foro de 
Ministros das Finanças e Presidentes do Banco Central, mas na 
prática era essencialmente um foro de secretários de Ministérios 
e de diretores da Área Internacional do Banco Central. Com a 
crise, houve a decisão de transformar o G-20 em foro central. 
Virou um foro de líderes, de chefes de Estado e de governo, que 
passaram a se reunir no formato G-20. Isso começou no final do 
Governo Bush, em 2008.

Um foro relativamente burocrático/técnico passou a ter ca-
ráter político. O Brasil teve certo papel nessa transformação. O 
governo brasileiro jogou seu peso na direção de transformar o 
G-20 no foro principal. Porém o mais significativo foi a percep-
ção dos Estados Unidos, já no Governo Bush, de que a crise era 
de tal magnitude que exigia medidas transcendiam o que o G-7 
poderia fazer. Era preciso operar num foro que incluísse os prin-
cipais países de economia emergente, entre eles Brasil, China, 
Índia, Indonésia, etc.

A partir do final de 2008, o G-20 passou a funcionar efetiva-
mente como principal foro para assuntos econômicos interna-
cionais em substituição ao G-7, algo altamente significativo para 
o Brasil. Ganhamos assento no que passou a ser o principal foro 
para a cooperação econômica internacional. Esse caráter de prin-
cipal foro para cooperação econômica foi reconhecido formal-
mente na reunião de líderes, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, 
em setembro. Foi formalizado como tal no comunicado final da 
reunião, mas isso já vinha acontecendo na prática, como disse, 
há cerca de um ano.

Pela primeira vez em nossa história, estamos com uma cadei-
ra naquele que é principal foro de cooperação econômica inter-
nacional.

Outro ponto importante: o G-20 funciona por consenso. Ou 
seja, teoricamente, um país sozinho pode opor-se a uma delibe-
ração que os outros 19 queiram tomar. É difícil fazer isso isola-
damente. Mas, se um país tem determinado nível de articulação, 
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ele pode reunir minoria significativa diante de qualquer delibe-
ração que lhe seja frontalmente contrária.

Por exemplo, há pouco em Saint Andrews, na Escócia, houve 
reunião de Ministros das Finanças e Presidentes de Banco Cen-
tral, em que os países desenvolvidos tentaram se antecipar à Co-
penhague e adotar no âmbito do G-20 algumas decisões favorá-
veis à visão que têm da questão climática. Aí, a China resistiu. O 
Brasil até que estava mais flexível, mas acabou acompanhando 
a posição chinesa, junto com a Índia, e a proposta dos desenvol-
vidos foi bloqueada. Se V.Exas. lerem o parágrafo sobre clima no 
comunicado final da reunião de Saint Andrews, ocorrida há pou-
cas semanas, verão que o que ficou combinado foi basicamente 
continuar discutindo o assunto.

Em resumo, estamos em outro mundo, diferente daquele em 
que o G-7 dava as cartas e fixava a agenda do Fundo Monetário. 
Hoje, quem principalmente fixa a agenda do Fundo Monetário 
Internacional e do Banco Mundial é o G-20. Um diretor-executi-
vo do Brasil no Fundo é obrigado a se desdobrar. Procuro sempre 
ir às reuniões do G-20 na condição de membro da delegação 
brasileira, porque dali é que saem as linhas gerais do trabalho 
do FMI. Depois, na condição de membro da Diretoria do Fundo, 
tenho de tentar levar adiante as questões.

A crise, na verdade, acelerou mudanças na governança mun-
dial que ocorreriam de qualquer maneira. Independentemente 
dessa crise, o peso dos países de economia emergente já vinha 
crescendo. A participação dos países em desenvolvimento e de 
economia emergente no PIB mundial, calculado com base em 
paridade de poder de compra, vem aumentando rapidamente. 
No ano 2000, a participação dos países em desenvolvimento e de 
mercado emergente era de cerca de 40% no PIB mundial. Hoje, 
segundo estimativa do Fundo Monetário Internacional, essa par-
ticipação já está na casa de 50%. E, segundo projeções do FMI, 
em 2014, alcançará 54%.

A crise atual, que atinge fortemente os países desenvolvidos, 
vem acelerando o processo. Os países em desenvolvimento so-
freram também, como acaba de lembrar o Presidente da CNI, 
mas o impacto foi menor e a recuperação começou mais cedo. 
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A China já decolou de novo. A Índia já está crescendo bastante. 
Também o Brasil está crescendo novamente.

É difícil dizer quanto isso vai durar, mas algo tem sido crucial 
para nós: a aliança com China, Índia e Rússia. Isso não signifi-
ca que não temos e não faremos outras alianças. Temos as nos-
sas alianças sul-americanas, que também funcionam em nível 
de Fundo Monetário Internacional, de G-20. Com os Estados 
Unidos, em muitos pontos, temos interesses convergentes. Há 
campo comum com o Japão, também, em várias questões. Onde 
temos mais dificuldades é com a Europa.

Estou-me referindo à área financeira internacional, ao Fun-
do Monetário Internacional e ao G-20. Nessa área, os nossos 
principais pontos de conflito são com os europeus. Os brasi-
leiros geralmente não sabem disso. É que os europeus são mui-
to bons de marketing. Os brasileiros imaginam que o europeu é 
muito progressista, muito esclarecido. Na realidade, a Europa é 
um continente ainda muito importante, mas que envelheceu. A 
Europa continua agarrada a posições e privilégios, que refletem 
o peso que ela tinha em outros tempos. Isso é o que se vê no 
Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial. Então, a 
Europa está em posição eminentemente defensiva. Ela é a prin-
cipal força de preservação do status	quo nas entidades financei-
ras internacionais.

O Fundo Monetário Internacional é uma instituição ainda 
muito desequilibrada em termos de distribuição dos votos e do 
poder decisório. Vou dar um exemplo: a União Europeia tem 
quase um terço dos votos no Fundo Monetário, embora respon-
da por um pouco mais de 20% do PIB mundial. Uma das grandes 
tarefas que temos pela frente é reduzir a participação europeia, 
abrindo espaço para os países de economia emergente. Não se 
pode dizer que todos os desenvolvidos estão super-representados 
no FMI. Não é verdade, por exemplo, que o Japão esteja sobrer-
representado. Também não é o caso dos Estados Unidos. Esses 
dois estão mais ou menos em linha com o seu peso na economia 
mundial. Onde há uma sobrerrepresentação, a meu ver muito 
clara, é no caso europeu.
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Precisamos então abrir espaço para os países de economia 
emergente no Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos 
e o Japão compreendem isso, mas os europeus resistem enorme-
mente. Vou falar um pouco mais sobre esse tema na sequência.

Mas antes de continuar esse ponto, gostaria de explicar por-
que a aliança BRICs está sendo tão importante. Afirma-se com 
frequência que o agrupamento BRICs é muito artificial. A sigla, 
como se sabe, foi criada por um economista de um banco de in-
vestimentos, o Goldman Sachs. Pergunta-se: o que o Brasil tem 
a ver com a Rússia, a Índia, a China? As diferenças históricas, 
culturais, étnicas, políticas são enormes, não há dúvida. Mas há 
um ponto crucial em comum. O grupo de países de economia 
emergente é muito amplo. Na América Latina, temos México, 
Colômbia, Argentina, por exemplo. Na África, Egito e África do 
Sul. Na Ásia, a Índia, a Indonésia, a Tailândia e a Coréia do Sul.

Qual é a diferença entre os BRICs e os demais? No meu modo 
de ver, a grande diferença é que os quatro têm capacidade de 
atuar de forma independente. Brasil, Rússia, Índia e China são 
países de grande dimensão territorial, de grande dimensão popu-
lacional, com economias de grande porte e grande potencial. E 
mais: estão atuando de forma articulada. Por exemplo, no Fundo 
Monetário, nós temos uma articulação permanente das quatro 
cadeiras – a cadeira comandada pelo Brasil, a cadeira da Rússia, a 
da China e a da Índia.

Os ministros de finanças do BRICs se reúnem periodicamen-
te. Houve um encontro em Londres, por exemplo, antes da reu-
nião ministerial do G-20, que foi importante. Esse encontro foi 
comandado pelo Brasil. Há um rodízio no comando das reuniões 
dos BRICs, e àquela vez cabia ao Brasil preparar e conduzir a reu-
nião. O comunicado que os BRICS divulgaram antes da reunião 
do G-20 teve influência.

Já aconteceu duas vezes algo que seria impensável há algum 
tempo: o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos pediu para 
comparecer à reunião do BRICs, um reconhecimento de que os 
Estados Unidos têm que dialogar com os BRICs em conjunto. 
Volto a dizer, não sei quanto tempo esse quadro durará, mas, por 
enquanto, a aliança dos BRICs está sendo bastante importante.
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Vou dar mais um exemplo da atuação conjunta dos BRICs. 
Houve em setembro uma reunião importante em Pittsburgh, 
que já mencionei: a reunião dos líderes do G-20. Um dos prin-
cipais temas da pauta era essa mudança na estrutura de votos e 
quotas do Fundo Monetário Internacional. A próxima revisão de 
quotas e votos deve ser concluída até janeiro de 2011. O Brasil, 
junto com a Rússia, a Índia, a China e outros países em desen-
volvimento, contando com certo apoio dos Estados Unidos, está 
empenhado em aumentar a sua participação no FMI. Isso está 
na pauta do G-20 e do Fundo Monetário Internacional. Processo 
semelhante está correndo no Banco Mundial.

Em Pittsburgh, aconteceu o seguinte. Os delegados tinham 
a sua primeira reunião numa quarta-feira. Os chefes de Estado 
e governo do G-20 iriam se encontrar na sexta-feira. Na quarta-
feira o que se viu foi um impasse total da Plenária do G-20 sobre 
essa questão da reforma do FMI. Os europeus não se mexiam um 
milímetro. No fim do dia, eu telefonei para um assessor do Presi-
dente e disse: “Olha,	eu	estou	achando	que	nós	não	vamos	conseguir	
nada	e	que	o	assunto	vai	ficar	para	o	Presidente”. Porém, na quinta-
feira, quando chegamos para a continuação da reunião plenária, 
os americanos, que eram os anfitriões, chamaram o Brasil, a Ín-
dia e a China e disseram: “Vamos	suspender	a	Plenária.	Queremos	
conversar	com	cada	um	de	vocês	e	com	os	europeus,	para	ver	se	conse-
guimos	chegar	a	um	ponto	comum”. Aí, nós dissemos: “Temos	que	
chamar	a	Rússia.	Vamos	ficar	os	quatro	juntos	para	dialogar	com	os	
delegados	americanos”.

Então, estabeleceu-se a seguinte situação: os delegados dos 
BRICs ficaram numa sala, os europeus numa outra, e os delegados 
americanos iam de uma sala para outra! Isso durou umas seis ou 
sete horas até que se chegou a uma formulação aceitável para os 
dois lados. Os americanos iam e vinham, traziam novas versões. 
Nós discutíamos entre nós e telefonávamos para os Ministros, fa-
zendo as consultas. O resultado foi um acordo que prevê a transfe-
rência de pelo menos cinco pontos percentuais de quotas para os 
países dinâmicos, emergentes e em desenvolvimento. A redação 
ficou ambígua. Os europeus deram a sua interpretação, nós demos 
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a nossa, e a luta continua. Mas pelo menos chegamos a um núme-
ro, a um mínimo que vai vigorar na reforma de 2011.

O FMI, com a crise, adquiriu uma centralidade que ele não 
tinha antes. O processo de mudança do Fundo já tinha começa-
do, mesmo antes de a crise entrar na fase mais grave. Em abril de 
2008, nós conseguimos uma primeira redistribuição de quotas 
e de votos, que deslocou cerca de 2,7 pontos percentuais para 
países em desenvolvimento. Foi um passo apenas. O Brasil foi 
um dos principais beneficiários dessa reforma, que foi concluída 
em abril de 2008.

Srs. Deputados é uma feliz coincidência que eu esteja aqui 
hoje justamente falando na Comissão de Finanças e Tributação, 
ao lado do Presidente desta Comissão e na presença de vários 
dos seus integrantes, inclusive os Deputados Arnaldo Jardim, Ar-
mando Monteiro, Alfredo Kaefer, porque essa reforma de quotas, 
que beneficia o Brasil, está tramitando lentamente no Congresso 
brasileiro. Ela ficou muito tempo presa no Executivo. Quando 
chegou ao Congresso Nacional, passou a tramitar na Câmara dos 
Deputados e está neste momento exato na Comissão de Finan-
ças e Tributação. Eu acabei de verificar, e o Deputado Vignatti me 
deu as últimas informações. O parecer favorável do Deputado 
Ricardo Barros está pronto e já foi entregue à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Estará na pauta se-
mana que vem.

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – Entra na pauta 
semana que vem, prometeu-me o Presidente. E, se for aprovado 
pela Comissão, vai então ao Plenário. E, se for aprovado em Ple-
nário, vai para o Senado Federal. 

O Brasil já está pressionando os países desenvolvidos, notada-
mente os europeus, com vistas a uma reforma mais ambiciosa, 
que deve ocorrer até janeiro de 2011. Toda vez que o Brasil e 
outros países levantam a questão, o que jogam na minha cara 
é o seguinte: e a reforma de 2008, que foi tão boa para vocês? 
O Brasil ainda não a ratificou? Aí eu tenho que explicar que de-
mocracia é assim mesmo, e que eles sabem disso porque eles 
também têm Congresso. Mas eu estou ficando cada vez mais sem 
argumentos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Não são todos que 
entendem que tem que haver uma proposta para isso funcionar 
aqui.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Tem-se de pro-
por uma reunião com a Comissão de Finanças.

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – Exatamente. Eu 
disse-lhes: estou indo ao Brasil para isso!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Armando, podería-
mos colocar isso na pauta amanhã.

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – Seria importan-
te, porque depois ainda vai ter que passar pelo Senado.

Vou falar como toda franqueza, Deputado. Eu mencionei o 
peso que têm os europeus na estrutura de votação do Fundo. 
Mas há outros aspectos: os europeus têm oito, às vezes nove das 
24 cadeiras da diretoria do FMI. Uma das cadeiras latino-ameri-
canas gira; a Espanha gira com o México e Venezuela no coman-
do dessa cadeira e, neste momento, é a Espanha quem comanda. 
Então, no FMI, ainda não conseguimos devolver a Espanha para 
a Europa. E há ainda outro ponto importante: desde o início da 
história da instituição, o cargo mais alto, o de Diretor-Gerente 
do FMI, é sempre ocupado por um europeu. Atualmente é o fran-
cês Dominique Strauss-Kahn, aliás, muito bom diretor-gerente. 
Porém europeu. Nem sempre ele consegue se colocar acima dos 
conflitos, au-dessus	de	la	mêlée.

Em suma, temos que evitar que os europeus tenham argumen-
tos para lançar contra nós, para adiar o esforço de aumentar a 
representação brasileira e de outros países em desenvolvimento 
no FMI.

A questão da distribuição dos votos é fundamental. Mas há 
outros aspectos. Também é importante ter uma cadeira na dire-
toria, como temos no FMI. No Fundo, o Brasil sempre tem um 
diretor que representa o Brasil e outros oito países da nossa re-
gião. Nas organizações internacionais, o processo decisório fun-
ciona um pouco como nos conventos medievais. Nesses con-
ventos, não se decidia por votação, prevalecia a posição que era 
defendida com mais fervor. Na diretoria do Fundo, há certa ten-
dência a resolver por consenso. Se tivermos, como temos hoje, 
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quatro diretores dos BRICs muito ativos, atuando em conjunto, 
com capacidade de argumentação e persuasão, faz diferença. Por 
exemplo, o diretor russo é dos mais antigos da casa, conhece o 
Fundo Monetário de alto a baixo, tem uma capacidade enorme 
de atuação. Os diretores da Índia e da China também são muito 
ativos. A nossa capacidade de influir vai além do nosso poder de 
voto formal. Porém, esses chamados consensos são sempre for-
mados à sombra da estrutura de votação. Quando há uma ques-
tão difícil, nos passam a mensagem: nós já temos maioria para 
resolver. Com isso, forçam as cadeiras de países em desenvolvi-
mento a aceitar soluções que não são as ideais do nosso ponto de 
vista. Isso acontece com certa frequência. Daí a importância de 
redistribuir os votos, mudar a correlação de forças. Acredito que 
temos condições de conseguir essa mudança. Mas é uma batalha 
duríssima! Os europeus são muito organizados, muito defensi-
vos, têm burocracias enormes nas capitais, que apóiam muito os 
seus escritórios em Washington, e são às vezes muito agressivos. 

Por exemplo, no Grupo dos 20 estão os quatro grandes países 
europeus e a União Européia tem uma cadeira separada. A Ingla-
terra presidiu o G-20 durante o ano de 2009. Ela foi incluindo, 
informalmente, outros europeus em torno da mesa: Holanda, 
Espanha, Comissão Européia. Não podemos aceitar isso, porque 
a Europa já está sobrerrepresentada em tudo quanto é canto. 
Não obstante, ela fica tentando aumentar a sua representação no 
G-20. É a longa tradição imperial. Eles sabem manipular, sabem 
atuar em conjunto. E nós temos que saber nos defender.

Não quero me estender muito. Farei um comentário final so-
bre o Brasil nessa crise. O Deputado Armando Monteiro já men-
cionou o nosso desempenho na crise. Quando ela se agravou 
com o colapso de bancos em setembro e outubro de 2008, eu 
não esperava que o Brasil atravessasse a crise tão bem. Surpreen-
deu-me a capacidade do Brasil de resistir à crise. Tivemos proble-
mas, a indústria teve problemas muito graves. Passamos por uma 
recessão com dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Não 
foi fácil. Mas o fato é que o Brasil não teve problemas gravíssi-
mos, e está sendo um dos primeiros a sair da crise.
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É notável, realmente extraordinário. Eu nunca diria, quando 
me mudei para Washington, há dois anos e meio, que ocorreria a 
maior crise econômica financeira desde a Grande Depressão dos 
anos 30, e que o Brasil não só não teria uma crise de balanço de 
pagamentos, como emprestaria recursos ao Fundo Monetário In-
ternacional. Quem diria? Estamos finalizando os detalhes finais 
dessa operação, que vai colocar 10 bilhões de dólares de reservas 
brasileiras em depósitos no Fundo Monetário Internacional por 
meio da compra de títulos emitidos pelo Fundo.

Nunca pensei, Thadeu, que eu fosse ser credor do Fundo Mo-
netário Internacional! Logo eu, devedor nato, hereditário, até 
inadimplente! Evidentemente, isso reforça muito a nossa posi-
ção. É muito mais fácil hoje ser representante do Brasil no Fundo 
do que quando estávamos lá pedindo empréstimos. E isso não 
foi há muito tempo, foi há menos de 10 anos.

Mas não quero exagerar na empolgação, porque a empolgação 
em relação ao Brasil no exterior é algo impressionante. Desde que 
cheguei lá notei que há uma discrepância notável entre a ava-
liação preponderantemente negativa que o brasileiro tem de si 
mesmo e do País, o famoso complexo vira-lata, e a imagem muito 
positiva que o Brasil tem lá fora. E o fato de o Brasil ter atravessado 
bem a crise reforça ainda mais o prestígio do País no exterior.

Vocês viram a capa da revista The	Economist desta semana? O 
Cristo Redentor decolando! O nosso risco hoje é a famosa hú-
bris. A grande vantagem que o Brasil tem em relação a esse risco, 
o excesso de autoconfiança que gera o desastre, é que ainda exis-
tem resquícios importantes do complexo vira-lata, o que serve 
para contrabalançar. Até que em fim o complexo vira-lata vai 
servir para alguma coisa.

Temos que ter muito cuidado, estamos bem, mas não estamos 
com essa bola toda, temos muitos problemas. O G-20, onde te-
mos uma cadeira, pode perder ímpeto. É um foro muito informal, 
que dá margem à manipulação. Temos que tomar muito cuidado 
com o G-20, que tem um lado positivo e um lado negativo.

A reforma do Fundo pode perder ímpeto na medida em que 
a crise internacional vá se resolvendo. Sobretudo o Brasil tem 
que tomar cuidado com a possibilidade de que o próprio País já 
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esteja virando uma espécie de bolha. Podem-se formar bolhas no 
mercado acionário, no mercado de ativos, no mercado cambial, 
com excesso de valorização cambial. Esse foi um ponto ressalta-
do por vários que aqui se pronunciaram. Temos que preservar 
uma estrutura industrial diversificada.

Sabemos que o real tem uma tendência a se valorizar e que, 
em parte, isso é estrutural, como disse o Presidente da CNI. Mas 
todos os países dotados de recursos naturais abundantes – todos 
– têm a preocupação em diversificar as suas economias; e muitos 
deles não têm economias diversificadas. O Brasil está fazendo 
grandes descobertas de recursos naturais na plataforma petrolífe-
ra. O País já tem uma economia diversificada e não pode deixar 
que isso vá por água abaixo.

Temos que ter políticas de promoção da competitividade in-
ternacional, políticas indústrias, políticas para minorar, contro-
lar a apreciação cambial; temos que continuar tendo políticas 
macroeconômicas prudentes, políticas fiscais prudentes, políti-
cas monetárias de controle da inflação. Não podemos permitir 
que desequilíbrios em conta corrente no balanço de pagamentos 
voltem a aparecer de maneira significativa. Precisamos manter 
uma estrutura de regulamentação prudencial e de controle sobre 
os fluxos internacionais de capital, além de acumular reservas 
adicionais. As reservas brasileiras cresceram, estão crescendo, 
mas creio que reservas adicionais nos fariam bem. A situação 
mundial não é segura. A crise está arrefecendo, mas não sabemos 
o que pode acontecer. Novas temporadas de turbulência podem 
nos atingir e reservas altas, balanço de pagamentos equilibrado, 
políticas fiscais e monetárias prudentes, câmbio razoavelmente 
competitivo e políticas voltadas para competitividade são – acre-
dito – indispensáveis para que o Brasil tenha um papel cada vez 
mais significativo no mundo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Paulo Nogueira Júnior, essa grande figura.
Paulo, quero aqui fazer algumas considerações. Para nós é im-

portante você estar neste seminário, como foi importante tra-
zermos alguém com uma visão internacional, como tivemos na 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

124
Possíveis desdobramentos da crise financeira internacional

parte da manhã, sobre o sistema financeiro. Mas quero dizer que 
para nós é muito importante sua presença aqui. Não foi fácil 
acertar sua presença porque você é um cara disputado. Mas sua 
predisposição ajudou.

Quero testemunhar isso porque já conhecia o Paulo Nogueira 
há muito tempo, quando só era economista e professor, não di-
retor nosso no FMI.

No Brasil, ele participava de atividades diferentes, inclusive 
no interior do País, fazendo debates importantes. Essa predis-
posição de militante econômico fez com que estivesse aqui hoje 
nos brindando com seus conhecimentos nesta Mesa da tarde.

Antes de passar a palavra aos Deputados, quero pedir, já que 
vamos para o encerramento, ao Deputado Edmilson Valentim 
que venha compor a Mesa aqui conosco também. O pessoal vai 
providenciar uma cadeira. Há uma cadeira vazia aqui na Mesa.

Passo já a palavra para o Edmilson Valentim, o primeiro Depu-
tado aqui inscrito. Tínhamos combinado perguntas, mas também 
alguma argumentação dirigida aos membros da Mesa. Podemos, 
os 3 Deputados, aqui fazer uma mesa de respostas. Depois, ouvi-
remos o público. Se for somente essas perguntas, faremos uma 
segunda mesa de respostas. O pessoal, por favor, pode anotar a 
quem dirige a pergunta, para depois fazermos um comentário 
único.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM – Vou ser rápido 
para contribuir.

Acho que a primeira Mesa e esta segunda mesa nos dão uma 
visão bastante interessante da abordagem da crise. Diria que o 
que foi dito aqui sobre complexo de vira-lata, agora pelo nos-
so representante no Fundo, atinge também, a meu ver, setores 
importantes da nossa economia. Perguntaria, Vignatti, se todos 
poderiam dar uma opinião sobre isso.

Ouvi uma opinião que concordo em gênero, número e grau. 
Trata-se do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que disse 
sobre a mentalidade do setor financeiro privado brasileiro, que 
sempre busca uma liquidez bastante acelerada; no há um com-
prometimento desse setor com investimento de longo prazo. 
Não está aí, a meu ver, uma visão, como percebe boa parte de 
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representação dos agentes econômicos brasileiros, de não acre-
ditar neste momento que vive o Brasil? Acho que seria impor-
tante para enfrentarmos o problema da ampliação do crédito, 
para garantir mais investimentos, para enfrentar problemas de 
garantias, em ter uma parceria ou uma posição bastante proativa 
do sistema financeiro privado nacional.

Era essa a contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. Fizemos 

uma resposta em conjunto.
Deputado Arnaldo Jardim. Há um microfone sem fio.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM – Muito obrigado.
Quero cumprimentar o Deputado Vignatti, o Deputado Ed-

milson Valentim e as respectivas Comissões pela realização deste 
seminário. Sinto-me um privilegiado. Não pude vir na parte da 
manhã, mas as exposições a que assisti, a qualidade do debate 
fazem com que desejássemos que isso repercutisse intensamente 
para que todos pudéssemos aqui acompanhar e pensar estrategi-
camente sobre o País.

De minha parte, saúdo todos os expositores – o Dr. Carlos 
que aqui está, o nosso Márcio Percival, da Caixa. Para fazer uma 
brincadeira, diria que o resumo do que ele disse é que o Bra-
sil se sentiu como um peixe dentro d’água nessa crise; muitos 
não sabem, mas o apelido do Márcio desde a época estudantil é 
“peixe”, porque assim o chamávamos. E quero cumprimentar o 
nosso querido Armando Monteiro, colega e Presidente da CNI, 
e o Dr. Paulo Nogueiras Batista, que aqui e lá fora nos honra ao 
representar tão bem o Brasil lá no FMI.

Acho que algumas questões devem ser ressaltadas. Falo muito 
rapidamente, Vignatti e Edmilson Valentim. Primeiro, a Câma-
ra, e acho que o Legislativo de uma certa forma, esteve partici-
pando proativamente desse momento. Temos diferenças – todos 
sabem que sou de um partido de oposição ao Governo –, mas 
conseguimos construir aqui, no momento crucial da crise, na 
análise de cada uma das medidas provisórias que para aqui vie-
ram, um processo de construção coletiva. Tivemos uma ou outra 
observação aqui e acolá; fizemos aperfeiçoamentos nos projetos, 
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e conseguimos fazer com que a visão de país prevalecesse. Isso 
foi muito importante.

Segunda questão.
Hoje iniciamos no plenário um momento importante. O 

Deputado Vignatti colaborou semana passada. Presidi uma das 
Comissões que estão discutindo o marco regulatório do pré-sal. 
No caso, especificamente, a da capitalização da PETROBRAS. 
Estamos falando de algo que dinamiza imediatamente isso. 
Estamos falando da possibilidade de que essa exploração faça 
com que a nossa disponibilidade de dólares fique mais acirra-
da ainda. Isso vai exigir um cuidado mais acentuado. Estamos 
falando de uma emissão de ações que pode chegar à casa de 70 
bilhões de dólares. Todos sabemos que a maior da história foi 
da Scotland Bank, em torno de 24 bilhões em emissão de ações. 
Então, imagino algo dessa dimensão de impacto no mercado 
financeiro.

Por isso tudo, embora seja desafiadora a questão da inovação, 
do microcrédito, como virá e terá repercussão, o papel relativo 
das instituições públicas e privadas, a necessidade de fazer a re-
leitura da questão das instituições privadas de financiamento...

Márcio, como você falou, queria concentrar as minhas per-
guntas em algumas questões. Primeiro, a nossa questão am-
biental. Paulo, você foi muito cuidadoso com relação a isso, até 
pela sua função – imagino – institucional. Mas você também 
foi uma das pessoas, como economista, sistematicamente, na 
Folha	de	S.	Paulo e em outras instâncias, que alertou para a ne-
cessidade de termos cuidado com relação a isso.

Tivemos uma primeira medida, a implantação do IOF. Carlos, 
você se referiu a isso. Há uma sensação generalizada do próprio 
Governo de que isso não é suficiente. Estuda-se o quê? Contas 
em dólar, a possibilidade de que os recursos das exportações fi-
quem externamente estabelecidos?

Temos a instituição do Fundo Soberano. Pensamos que esse 
fundo, que surge a partir da exploração do pré-sal, tenha que 
ter essas características também. Aplicar externamente, aplicar 
basicamente aqui, gastar rendimentos. Queria que vocês nos aju-
dassem nesta reflexão. Ninguém se anima a fazer nenhum tipo 
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de revisão do câmbio flutuante, algo parecido com uma pari-
dade fixa? O mundo demonstra certa inviabilidade. Mas digo a 
respeito de referências, pensar-se a questão cambial como uma 
política não só de controle monetário e inflacionário, mas tam-
bém como instrumento de desenvolvimento. Como vocês nos 
ajudariam a pensar melhor sobre isso?

Sob o ponto de vista de pensar para diante, Paulo, particu-
larmente a questão da governança mundial, todos sabemos que 
há algumas questões que não podemos tratar individualmente. 
Agora mesmo estamos imersos na jornada das 40h. Não pode-
mos pensar em questões como essa isoladamente no País, por-
que isso é um fator diferencial de competitividade. Agora, vamos 
para Copenhague com uma meta de redução. Nós temos traba-
lhado para isso.

Enfim, em relação à questão de condições de trabalho, à ques-
tão ambiental e à questão da regulação do fluxo financeiro, de 
que forma essas instâncias de governança terão condição de dosar 
isso? Porque, senão, pensar isoladamente pode ser algo que deixa 
de ser uma contribuição e passa a ser uma exposição, um risco a 
que o País se expõe por isoladamente tratar dessas questões.

Então, e a colaboração? O que vai emergir, Paulo, de tudo 
isso? Um reforço para o FMI? Esse G-20 tende a ter uma instância 
mais decisória para que questões como essas possam ser global-
mente definidas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. 
Nós temos condições de dar uma resposta só. Pode ser? Nós 

poderíamos fazer rapidinho aqui um apanhado das perguntas. 
Tenho aqui a pergunta do Estênio. Cadê o Estênio? Está aqui 

ainda? E o Daniel?
Vamos fazer um pouco diferente, tendo em vista que há gra-

vação da TV Câmara. O Daniel vai fazer a própria pergunta pes-
soalmente, com microfone sem fio. O microfone está onde?

A pergunta do Daniel é direcionada ao Armando Monteiro e 
ao Carlos Thadeu.

Tem a palavra.
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O SR. DANIEL – O Sr. Carlos Thadeu comentou sobre a ne-
cessidade de o Banco Central/COPOM ser mais neutro – foi essa 
a expressão que ele usou – nas suas comunicações, na ata do 
COPOM. Eu acho que sua referência foi a isto, não foi? Quando 
o senhor faz essa recomendação, esse pedido, há uma leitura de 
que o Banco Central, ou o COPOM, tem um lado na discussão, 
no debate econômico. É isso? No debate econômico, então o 
Banco Central privilegia um determinado setor da sociedade em 
detrimento de outro? Existe um lado tomado pelo Banco Cen-
tral/COPOM no debate econômico?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado.
A Sra. Adelina, do IPEA, se encontra? Ela está estreando com 

o microfone.
A SRA. ADELINA – Eu nem me lembro direito da pergunta!
Eu queria que todos respondessem à pergunta que vou ler: 

“Houve um tempo em que representantes dos setores financeiro 
e produtivo alertavam sobre o Risco Lula. Eu quero saber se os 
países democráticos estão livres desse tipo de risco”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem.
O Marcos, do IPEA, também fez uma pergunta aqui na frente. 

O Marcos fez pergunta para vários expositores, de forma extensiva.
Marcos.
O SR. MARCOS – Pergunto para o Carlos Thadeu, se ele puder 

voltar a comentar. Ele sugeriu que o Banco, na verdade o Tesou-
ro, deveria reduzir os prazos dos títulos da dívida pública. Mas, 
pergunto, o giro não encarece ainda mais? O Brasil está pagando 
algo como 6% ou 7% do PIB de juros ao ano. O encurtamento 
não poderia aumentar ainda mais esse custo?

Para o Márcio Percival, pergunto o que a Caixa tem feito, ou o 
que está articulando ou pensando em fazer para alongar os pra-
zos e ampliar o sistema de financiamento de longo prazo.

O Prof. Paulo Nogueira Batista nos deu uma visão excelente 
do que está ocorrendo dentro do FMI. Como ele está em Wa-
shington, nos Estados Unidos, pergunto-lhe se poderia, de algu-
ma forma, trazer para o debate esta visão, como ele está vendo 
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a discussão da reforma do sistema financeiro americano. Dentro 
do Congresso norte-americano, quais as possibilidades de avan-
ço dessa reforma nos Estados Unidos?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Passo a palavra ao 

Pedro Oliveira.
O SR. PEDRO OLIVEIRA – Saúdo todos os painelistas, espe-

cialmente o Prof. Paulo Nogueira, que já foi nosso articulista vá-
rias vezes.

Levanto especialmente a questão dos juros, da política de ju-
ros do Banco Central no Brasil. Como fortalecer a economia bra-
sileira com uma adequada política de juros básicos?

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Última pergunta. 
Com a palavra a Dra. Márcia Moura, que é uma grande con-

sultora, uma das grandes figuras desta Casa. Temos bons con-
sultores, e a Márcia é uma das figuras extraordinárias que nos 
assessora nesta Casa.

A SRA. MÁRCIA MOURA – Obrigada.
Minha pergunta é para o Paulo Nogueira. É a respeito da atu-

ação do Fundo na resolução da crise. Como o Fundo está vendo 
seu papel na resolução da crise? O que o Fundo está pensando 
num cenário pós-crise? Como o Fundo vai se reformar? O que 
ele espera em termos de prevenção e atuação futura na resolução 
da crise?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem.
o Dr. Paulo Nogueira sabe que, em princípio, em Brasília, todo 

o mundo é doutor, não é? Mas a Márcia é doutora mesmo! Todos 
AQUI são chamados de doutor. Essa é uma simbologia própria 
de Brasília. Outro canto do Brasil não conhece essa simbologia 
tão forte.

O Armando quer fazer um comentário. Há pergunta para o 
Armando também, ou não há?

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Começando pe-
las perguntas dos Parlamentares, é isso?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Isso. Primeiro, os 
Parlamentares. Em seguida, os demais.

O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – O Presidente 
Edmilson Valentim coloca uma questão muito importante: que 
papel o sistema financeiro, especialmente o sistema financeiro 
privado, pode cumprir como agente efetivamente comprome-
tido com o processo de desenvolvimento do País? Qual é efeti-
vamente a dificuldade que existe no Brasil, que localizamos no 
sistema privado, de poder assumir esse papel?

Eu lembro até que uma importante liderança do setor priva-
do, há poucos meses, fez uma declaração curiosíssima. Chegou a 
dizer – não é Márcio? – que os spreads dos bancos públicos agora 
não eram sustentáveis; ou seja, no momento em que os bancos 
públicos começam a praticar spreads mais baixos alguém do sis-
tema financeiro privado diz: “Olha,	eles	estão	 fazendo	 isso.	Mas	
isso	não	é	sustentável”.

É até uma perigosa afirmação, porque é como se você estives-
se profetizando alguma instabilidade no horizonte macroeconô-
mico. Nada mais é do que esse viés que o sistema financeiro pri-
vado tem no Brasil: uma enorme aversão ao risco, que se traduz 
sempre numa posição extremamente defensiva diante de todos 
os processos, especialmente os da crise. Como explicar isso? Por 
que isso acontece?

Eu vou me arriscar a dizer que o Brasil viveu muitos anos de 
instabilidade macroeconômica. Ao final, no processo de estabili-
zação, muitas instituições financeiras foram alcançadas quando 
se saiu daquele regime inflacionário, daquele floating. 

O fato é o seguinte: o sistema sobrevivente ao processo de 
estabilização se tornou mais prudente ainda. As autoridades mo-
netárias adotaram no Brasil regras prudenciais para o sistema fi-
nanceiro, que são mais rigorosas do que as que preconiza o pró-
prio Acordo de Basileia. Então, são instituições que operam com 
muito pouca alavancagem. Isso veio a ser um fator positivo, em 
certa medida, mas isso explica o fato de que, no Brasil, os spreads 
são extraordinariamente elevados; ou seja, por conta dos ganhos 
de escala que não têm, os bancos se sentem tentados a realizar 
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esses ganhos operando margens – vamos dizer – unitárias nas 
operações mais altas.

Bom, felizmente, o sistema brasileiro está saudável, o ambien-
te de estabilidade vai produzindo mudanças, e essa crescente ex-
pansão do crédito em relação ao PIB é um sinal disso. Vejam o 
que vai representar, por exemplo, a expansão do crédito imobi-
liário. Porque alguns países respondem por uma parcela muito 
importante dos ativos das instituições financeiras. Eu não tenho 
dúvida de que, no Brasil, isso vai crescer de forma muito sig-
nificativa. E, felizmente, os bancos públicos brasileiros têm um 
papel importante a desempenhar. A par disso há grandes insti-
tuições internacionais que passaram a ter maior peso relativo no 
sistema financeiro.

Portanto, essa emulação que vai pouco a pouco se estabele-
cendo, seguramente vai induzir o sistema financeiro privado a 
assumir uma nova postura, muito mais condizente com um país 
que vive já um outro momento e que tem, portanto, perspecti-
vas de crescimento.

Caro Presidente, entendo que o sistema financeiro privado 
precisa realmente entender essas mudanças, tornar-se sócio efe-
tivamente da produção e também compreender que há novas 
formas de financiamento, novas operações. Por exemplo, esse 
esforço, promovido pela indústria na inovação, vai exigir tam-
bém que o sistema financeiro entenda isso. Pode-se operar mui-
tas vezes com ativos que são intangíveis, e sistema financeiro 
precisa também entender essas mudanças.

O meu sentimento é de que isso vai mudar em função da 
nova realidade que o País está vivendo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Deputado Armando Monteiro.
Com a palavra o Sr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes para res-

ponder às perguntas direcionadas a ele.
O SR. CARLOS THADEU DE FREITAS GOMES – Sr. Presidente, 

vou responder primeiramente ao questionamento do Deputado 
Edmilson Valentim.
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O sistema financeiro brasileiro convive com a política mone-
tária que tem sido, nesses anos, praticada com juros reais muito 
altos, talvez acima de juros reais neutros, e que ninguém sabe 
quanto é exatamente – o que tem levado necessariamente a essa 
prática dos bancos de emprestar preferencialmente para o Banco 
Central do que abrir para o crédito. Vejam agora que a crise eco-
nômica mostrou exatamente isso. Entendo que essa exacerbação 
não tem saída fácil, porque isso passa por uma diminuição da 
taxa de juros básica – e hoje isso não vai acontecer. Hoje, há uma 
expectativa de mercado de que nós podemos ter uma inflação 
maior em 2011 e que possivelmente as taxas de juros podem su-
bir no próximo ano. Há um contexto difícil para se baixar ainda 
mais as taxas de juros no Brasil.

Nesta semana, me causou espanto quando li a declaração de 
um ex-diretor do Banco Central, que acabou de sair no jornal Va-
lor	Econômico, de que, durante a crise econômica no ano passado, 
o dólar disparou e que ele realmente não vendeu dólar, pois não 
queria um novo caso FonteCindam. O dólar, então, chegou a 
dois e sessenta. Vendeu-se muito swap e o dólar caiu. O dólar 
ia cair naturalmente porque os juros brasileiros são defensivos. 
Dado o tamanho dos nossos juros, o dólar subiu, pois partiram 
para o mercado de derivativos. O dólar disparou, e o Banco Cen-
tral vendeu swaps. No entanto, a taxa de juros no Brasil é tão 
alta, que foi altamente defensiva, como ainda é hoje. Nós temos 
atualmente uma taxa de juro real que é alta e defensiva. Não é 
preciso, pelo menos por enquanto, gerar expectativa de que ela 
vai aumentar mais no ano que vem, porque senão isso vai levar 
a uma maior apreciação do Real.

Todavia, esse quadro de expectativa é muito difícil de se ava-
liar, as expectativas do mercado financeiro refletem as suas apos-
tas nos mercados. É muito difícil ver um relatório de uma insti-
tuição financeira independente, porque ela também faz apostas 
e procura influenciar pessoas e instituições para que sigam as 
suas apostas. Os bancos maximizam a sua rentabilidade em cima 
de altas taxas de retorno oferecidas pelo próprio Governo.

No que se refere à pergunta formulada aqui pelo Sr. Daniel, 
sobre o problema do encurtamento da dívida, digo que é óbvio 
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que o Banco Central tem de ser neutro, o máximo possível, em 
relação aos relatórios do COPOM. Hoje, o Banco Central ameri-
cano não fala que a dívida americana está subindo muito e que , 
por causa disso, os juros terão de subir daqui a pouco. Não entra 
esse tipo de análise, porque senão o mercado vai puxar taxas de 
juros futuras e a dívida vai aumentar mais ainda.

Portanto, os Bancos Centrais têm de ser prudentes, quando 
fazem os seus comunicados de forma neutra para não exacer-
barem mais ainda as chamadas expectativas de taxas de juros 
ou para baixo ou para cima. Hoje, vemos a preocupação do Pre-
sidente do Banco Central americano de não gerar expectativas 
exacerbadas desnecessárias, porque sabe que isso pode levar à 
estagnação da economia por muito mais tempo.

Eu disse aqui que o Banco Central poderia fazer, nessas opera-
ções de recompra de curto prazo – que tem um saldo enorme de 
cerca de 500 bilhões de reais nos cofres do Banco Central –, com 
título de curtíssimo prazo, porque, quando vende papéis com car-
ta de recompra para 3, 5 ou 6 meses, ele paga taxa de juros mais 
alta que se pagasse em 1 dia. As taxas futuras hoje de 6 meses estão 
maiores que a de 1 dia; a de 1 ano está maior que a de 6 meses. 
Enquanto nós tivermos taxas de juros prefixadas mais altas que as 
de curtíssimo prazo, não faz sentido, nas operações diretas que o 
Banco Central faz com os bancos, pagar taxas mais altas em rela-
ção ao que ele pode pagar de taxa over. Não faz sentido.

A outra pergunta foi formulada pelo Sr. Stênio: “O	Banco	Cen-
tral	 liberou	 tantos	 bilhões	 do	 compulsório	 bancário	 para	 os	 grandes	
bancos	comprarem	carteira	dos	bancos	menores.	E	eles	não	o	fizeram.	
Não	seria	o	caso	agora	de	retirar	essa	facilitação?”	O Banco Central, 
na época em que a crise ficou mais profunda, que bateu nos ban-
cos pequenos e médios, fez muito bem ao tentar que os bancos 
privados comprassem essas carteiras, mas não conseguiu porque 
esses bancos preferem colocar o seu dinheiro depositado no Ban-
co Central ganhando taxas boas. Os bancos púbicos, como Banco 
do Brasil e Caixa Econômica, compraram carteiras dos bancos pe-
quenos e médios. Isso deu mais certo quando o Banco Central ins-
titui, neste ano, o seguro. O seguro deveria ter sido feito há mais 
tempo. O mercado começou a comprar CDB de bancos pequenos. 
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Participamos de uma reunião como setor empresarial, e na época 
citei a questão do seguro, que é fundamental. Portanto, o Banco 
Central acertou finalmente quando fez isso.

A meu ver, o quadro do dólar, voltando ao assunto, é difícil. 
O dólar, em termos estruturais, realmente está em processo de 
queda não só aqui como em todo o mundo. Em relação à polí-
tica monetária americana, nós não sabemos quando ela vai mu-
dar, se vai continuar sendo expansionista, com taxa real de juro 
negativa. E, por essa percepção dos agentes econômicos, o FED 
não vai agir muito preventivamente se houver sintomas infla-
cionários. Ele vai ser um pouco mais lento dessa vez. E isso joga 
o dólar para baixo.

No Brasil, o que tem de ser feito? Entendo que temos de con-
tinuar por mais algum tempo com essa taxação de IOF. Não há 
alternativa, não é o ideal, não ajuda em termos de longo prazo. 
Mas o IOF, ao menos no curto prazo, amortece as expectativas. 
Não fosse essa medida, o dólar estaria hoje abaixo de 1,70. Como 
o mercado sabe que o IOF de 2% pode ter maior alíquota, então, 
as posições vendidas dos bancos já não estão tão pressionadas, 
porque se sabe que, de repente, se o dólar despencar, o IOF pode 
aumentar em torno de 4,5%. Eles têm receio de ficarem muito 
vendidas em dólar. Essa foi a vantagem do IOF. Ou seja, ele está 
amortecendo as expectativas de queda contínua do dólar.

Julgo importante que o Ministério da Fazenda, em algum pro-
nunciamento, possa dizer: “Não,	essa	alíquota	do	IOF	é	mutável.	Se	
nós	sentirmos	que	o	dólar	vai	continuar	a	cair,	podemos	mudar	essa	
alíquota”.	É óbvio que o mercado já sabe disso, mas é importante 
que isso seja ressaltado para amortecer a queda do dólar.

No meu entendimento, mudar a legislação cambial é um pro-
cesso lento, porque envolve conta em moeda estrangeira. Isso 
não é feito da noite para o dia. Demora. Outro ponto importan-
te, como eu já disse aqui, é que as atas e as declarações que saem 
do Banco Central devem ser mais neutras. A última declaração 
do Banco Central, que saiu no relatório de inflação, meses atrás, 
foi de que a política fiscal expansionista poderia gerar expectati-
vas inflacionárias. O mercado já puxou as taxas de juros futuras. 
Isso faz com que entre mais dólar para ganhar em cima dos juros 
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futuros que subiram, porque o real virou hoje uma grande com-
modity no mercado futuro de juros. 

Portanto, quanto mais neutro for o Banco Central, melhor. É 
óbvio que ele não vai dizer que vai baixar a taxa de juros. Não 
pode. Deve dar o quadro econômico como está e procurar ser 
neutro, para evitar expectativas de que o dólar possa cair mais 
ainda. Agora, em termos estruturais, é bom continuar com essa 
cotação nessa faixa. Temos de evitar que ele derrape mais. Esse 
instrumento que o Ministério da Fazenda colocou vai ao menos 
amortecer a queda.

Por outro lado, não acredito que o dólar volte a subir muito 
rápido, ainda mais porque as nossas taxas de juros reais são de-
fensivas. Baixar os juros no Brasil até poderia ajudar, mas acho 
que não vão baixar, porque existe uma expectativa de que se 
possa ter em 2011 mais demanda e mais inflação. Então, os juros 
ficam pressionados.

Temos de conviver com o dólar nessa faixa que está aí e real-
mente melhorar a legislação cambial. Óbvio que o ideal para que 
o dólar não tenha essa queda vertiginosa seria cortar os gastos 
públicos e baixar a taxa de juros. Todo economista sabe que isso 
seria o ideal. Mas o ideal não é viável no curto prazo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, Dr. 
Thadeu.

Passo a palavra agora ao Sr. Márcio Percival, para responder 
às questões que lhe foram enviadas e para que faça as suas con-
siderações finais.

O SR. MÁRCIO PERCIVAL ALVES PINTO – Basicamente, são 
2 questões, sendo a primeira do Presidente Edmilson, extrema-
mente importante. De fato, a questão estrutural na arquitetura 
do nosso financiamento de longo prazo faz parte do DNA da 
economia brasileira, infelizmente, pela sua própria formação, e 
não do DNA das economias centrais. É um problema complica-
do. Por isso, sugiro até que ele faça parte de uma agenda a ser 
discutida daqui para a frente.

O cenário do sistema financeiro mudou muito. Em 1994, ti-
vemos uma primeira mudança: acabou a inflação, podemos di-
zer nesses termos – reduziu-se a taxa de inflação, que ficou na 
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média de 4% ao ano. Agora, há um segundo momento, que é o 
momento da queda dos juros de fato. No meu ponto de vista, vai 
continuar nesse patamar, podendo oscilar, em termos de cresci-
mento, ano que vem, com uma preocupação em 2011, mas não 
por conta do DI futuro, como disse o Sr. Carlos. Na minha opi-
nião, esses prêmios que estão sendo pagos nessa curva de taxas 
de juros do DI futuro são um absurdo. A tendência é cair.

Então, teremos um cenário com inflação baixa e com a taxa 
de juros mantendo-se nesse patamar de 8 a 8,5%, chegando, nos 
piores momentos, a 9%. É um novo cenário. A concorrência vai 
mudar; a concorrência, entre os bancos, já mudou suas caracte-
rísticas, está cada vez mais acirrada. O prazo dos financiamentos 
tenderá a aumentar. A questão agora é colocar na agenda mu-
danças nos marcos regulatórios institucionais, para que possa-
mos criar produtos financeiros novos que possibilitem a monta-
gem de funding	diferenciados do FAC, FGTS, para poder financiar 
a longo prazo. Por exemplo, já está em discussão, no Congresso e 
no Governo, a possibilidade de lançar, por parte das instituições 
financeiras, as tais debêntures ou cartas de crédito, com possibi-
lidade de captação a longo prazo. Hoje, o sistema faz captação de 
CDB. A captação de CDB ocorre num dia. Não há como captar 
recursos de curto prazo hoje para fazer financiamento.

Então, deve-se ir aos poucos com essa nova mentalidade, um 
novo sistema, uma nova concorrência, novos instrumentos.

De certa maneira, com um pouco de pressão, essa discussão 
sobre como poderemos proceder para financiar, particularmente 
os bancos privados, a longo prazo, está na pauta.

Travamos um debate muito importante, este ano, sobre a 
questão dos juros, do spread. Isso está se acomodando. Avan-
çamos nesse ponto de vista. Este é o ponto central em que de-
vemos pensar mais à frente: financiar a longo prazo, o que não 
acho que seja uma questão muito fácil de resolver.

Com relação à CAIXA, também há o problema de funding para 
financiar a longo prazo. Temos basicamente 2 alternativas: ou se 
usa o fundo do FI-FGTS para basicamente financiar os projetos na 
área de saneamento e infraestrutura – estamos falando de um fun-
ding, que é FGTS; é preciso ter funding para isso –, ou atuamos na 
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linha de mercado de capitais, estruturando as debêntures, fundos, 
FIDCs ou nota promissória, dando horizonte às empresas para 
que possam financiar de 8 a 10 anos. Isso, temos feito bastante. 
Voltou a crescer a demanda por esse tipo de sistema agora pós-
crise. Estamos trabalhando muito nessa linha. É pouco? É pouco. 
É necessário que o sistema tenha instrumentos capazes para ofe-
recer crédito a longo prazo. É um ponto nevrálgico do sistema 
financeiro.

O BNDES não tem capacidade sozinho. Ele respondeu bem. 
Teve 100 bilhões no seu orçamento. Provavelmente, terá mais 
um tanto, para poder garantir, neste momento, financiamento 
a longo prazo. Mas sabemos que sozinho não dá. Somos 18% 
do PIB, já fomos 19% do PIB, em termos de investimento. Caí-
mos para 18% e, o ideal seria chegarmos a 20 ou 21% do PIB. O 
BNDES, sozinho, não consegue fazer isso.

Então, devemos estar atentos a essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, Sr. 

Márcio.
Passo a palavra ao Sr. Paulo Nogueira Batista Júnior para as 

suas considerações finais e resposta às várias questões que lhe fo-
ram feitas, tendo em vista que foi provocado de forma positiva.

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – Obrigado.
Sendo as perguntas complexas, não sei se vou conseguir fazer 

justiça a elas. A primeira foi feita pelo Deputado Arnaldo Jardim 
sobre a questão cambial. S.Exa. me provocou, lembrando que, 
nos últimos 10 anos, pelo menos, esse foi um dos temas que 
mais abordei nos meus trabalhos e artigos. Continuo bastante 
preocupado com essa questão. Concordo com o que foi dito so-
bre isso pelos outros expositores.

Em matéria de diagnóstico, o assunto transcende as fronteiras 
brasileiras, é claro. A força do real é o lado de outro fenômeno: 
a fraqueza do dólar. E essa fraqueza do dólar reflete as vulnera-
bilidades da economia americana. Então, temos uma situação 
muito peculiar: o país emissor da moeda hegemônica atravessa 
uma fase econômica e financeira extremamente difícil.

O déficit da dívida pública cresceu de maneira gigantesca nos 
Estados Unidos, e esse crescimento, que resultou da crise, se 
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sobrepõe a pressões estruturais sobre as finanças públicas ame-
ricanas ligadas ao envelhecimento da população e consequente 
pressão sobre os gastos com o sistema de saúde e o sistema pre-
videnciário.

Como foi mencionado pelo Sr. Thadeu e outros expositores, o 
Federal Reserve injetou liquidez barbaramente e está praticando 
taxas de juros modestas, negativas em termos reais. O sistema 
financeiro americano está se recuperando, mas continua muito 
fragilizado, após ter passado por um verdadeiro turbilhão. Há, 
inclusive, situações constrangedoras. Por exemplo, recentemen-
te, o Secretário do Tesouro Americano foi à China e, em pales-
tra, numa universidade chinesa, garantiu, a certa altura, que os 
Estados Unidos cuidariam da solidez da moeda americana e das 
finanças americanas. A sua observação foi recebido com garga-
lhadas dos estudantes chineses! Esse é um fato sintomático do 
que está acontecendo no mundo hoje. Um episódio penoso para 
a autoridade econômica máxima dos Estados Unidos.

Em comparação com as principais moedas no mundo, o dó-
lar está caindo em relação a quase todas elas, com poucas exce-
ções. Agora, também é verdade que, em um grupo de quarenta 
e tantas moedas, o real está entre as que mais se valorizou em 
relação ao dólar de novembro do ano passado até novembro 
deste ano. Se não me falha a memória, só duas moedas, dentre 
as principais, valorizaram-se mais que o real: o rand sul-africano 
e o dólar australiano.

Evidentemente, há características específicas do Brasil que 
contribuem para a alta do real. Quais são esses problemas e como 
lidar com eles? Vou aproveitar, respondendo a essa pergunta, 
para tratar da pergunta do Sr. Pedro de Oliveira, que indagou 
acerca da política de juros básicos. Não é fácil, mas não é impos-
sível enfrentar o problema. O Brasil não pode se dar ao luxo de 
aguardar que haja uma solução internacional para a questão do 
dólar. Existe a necessidade de o dólar se ajustar. Agora, para que 
o dólar se desvalorize, outras moedas têm de se apreciar. Como 
se distribui essa apreciação? O que está acontecendo é que ela 
está se concentrando nos países que têm regime de câmbio flutu-
ante – é o caso do dólar australiano, do rand sul-africano, do real 
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brasileiro e do euro. Mas, em alguns países muito importantes, 
o regime cambial é diferente. Na China, desde meados de 2008, 
restabeleceu-se uma taxa de câmbio nominal fixa com o dólar. 
Então, desde o momento em que o dólar começou a cair, a mo-
eda chinesa caiu junto. Em parte por isso, os fenômenos hoje 
mencionados estão acontecendo. Os chineses estão deslocando 
a nossa produção em vários mercados, inclusive no Brasil e na 
nossa região.

O problema é que algumas moedas de importância regional 
ou sistêmica, como a moeda chinesa, estão sob um regime de 
câmbio que força os países de flutuação a absorverem um ônus 
muito grande. Como lidar com a valorização excessiva da mo-
eda? Continuar acumulando reservas é recomendável, mas não 
necessariamente reservas em dólares. Quem sabe o Brasil não 
poderá fazer um esforço de diversificação da composição mo-
netária das suas reservas? Por exemplo, a parcela de ouro das 
reservas brasileiras é muito baixa. A Índia já aumentou as suas 
reservas em ouro, comprando do FMI; a China também vem 
aumentando discretamente. Talvez seja interessante aumentar 
a participação de outras moedas de liquidez internacional nas 
nossas reservas, para diversificar um pouco o nosso risco.

O Sr. Thadeu fez uma previsão de que será difícil baixar a taxa 
de juro com o ambiente que se criou no Brasil. As expectativas são 
formadas por convenção. Na formação de expectativas, o papel 
do Banco Central e do Governo é crucial, como disse o Sr. Thadeu, 
usando outras palavras.

A política fiscal brasileira talvez possa ser considerada excessi-
vamente expansiva nesse momento, mas não é tão nitidamente 
expansiva quanto a dos países desenvolvidos. De qualquer ma-
neira, se for necessário segurar um pouco o ímpeto da recupera-
ção da economia, é preferível apertar a política fiscal, retirando 
por exemplo alguns estímulos introduzidos durante a recessão, 
do que aumentar a taxa de juro.

Em todo caso, creio que, apesar da taxa de juro real básica 
brasileira – respondendo à pergunta – ser hoje bem mais baixa 
do que foi no passado, ela ainda é muito alta em comparação 
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com a taxa de juro média mundial, principalmente dos países 
desenvolvidos. Então, há algum espaço para reduzir.

Acredito que deve haver formas variadas e criativas de operar 
no mercado de forma a moderar essa tendência de apreciação do 
real, sem necessariamente abandonar o regime de câmbio flu-
tuante. Alguém disse aqui – o Sr. Thadeu ou o Sr. Márcio, não 
me lembro agora – que não é conveniente o Brasil partir para 
um regime de câmbio fixo ou de bandas, com o que concordo. 
Temos de continuar com o regime de câmbio flutuante, mas não 
o câmbio flutuante livre.

Não aguento mais – desculpem-me – ouvir dizer que câmbio 
flutuante é para flutuar. Essa homenagem ao Conselheiro Acácio 
já rendeu o que tinha de render; por favor, não repitam mais 
isso. O que interessa é administrar a flutuação para que ela não 
cause danos irreparáveis ao crescimento da economia, às contas 
externas e à estrutura econômica do País.

A segunda questão formulada pelo Deputado Arnaldo Jardim 
foi sobre o papel do G-20, em matéria de regulação financeira, 
clima, regras trabalhistas. Não sei se vou conseguir dizer algo 
novo. Há contradição básica – apontada muitas vezes – entre 
uma economia mundial crescentemente internacionalizada e a 
dimensão política, que é eminentemente nacional ou subnacio-
nal. O Estado opera essencialmente em escala nacional e subna-
cional, e os mercados são crescentemente internacionalizados. 
Essa é uma grande contradição.

Como os Estados estão tentando fazer face a isso? Por meio da 
cooperação em organismos internacionais ou em foros como o 
G-20. Agora, é preciso ser realista: essa cooperação esbarra cons-
tantemente na preocupação que todos os Estados nacionais têm 
quanto à preservação da sua soberania. Na fase aguda da crise, o 
G-20 operou rapidamente, porque todos estavam vendo – e nada 
concentra melhor as mentes do que a visão do cadafalso – que 
era preciso agir em conjunto.

Assim que a crise arrefeceu, porém, notamos que a atuação 
coordenada em âmbito internacional arrefeceu também. Por 
exemplo, é crescente o número de observadores nos Estados 
Unidos – isso já atende um pouco à sua pergunta, Marcos – que 
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ressaltam a lentidão, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, 
das reformas na área financeira. Os Governos não apresentam 
propostas convincentes; os Congressos não se entendem; os lob-
bies financeiros continuam muito poderosos; os bancos que so-
breviveram ao holocausto financeiro estão ganhando confiança. 

Fiquei estarrecido ao ler, na primeira página do Sunday	Times,	
edição de algumas semanas atrás, entrevista em que o Presidente do 
Goldman Sachs, Sr. Lloyd Blankfein, disse que os bancos têm um 
papel social. Eles fazem o trabalho de Deus, disse o Sr. Blankfein. E 
o trabalho de Deus, segundo ele, é alocar poupança dos setores su-
peravitários para os setores deficitários e promover o crescimento 
e a geração de empregos. Que um banqueiro proeminente como 
o Presidente do Goldman Sachs consiga dizer coisas desse tipo tão 
pouco tempo depois de uma crise que foi, em larga medida, pro-
vocada pelos excessos da especulação financeira, é sintomático do 
tipo de mundo em que vivemos. Os pessimistas dizem que vai ser 
necessário mais uma crise ou mais outras crises, talvez mais graves 
do que essa última, para que o poder político nos principais países 
se dê conta de que é preciso realmente fazer uma reforma profun-
da, que reduza o sistema financeiro a proporções mais manejáveis.

O que aconteceu nas últimas décadas foi uma perigosa hi-
pertrofia do sistema financeiro – uma hipertrofia econômica e 
política.

O Deputado Arnaldo Jardim tem razão: é impossível lidar no 
âmbito exclusivamente nacional com questões como regulação fi-
nanceira e clima. São questões que exigem atuação transnacional.

Quanto à pergunta da Adeline sobre o risco Lula, não sei se 
entendi bem, mas ela me fez lembrar algo que aconteceu no final 
de 2002. Fui convidado para participar de uma mesa-redonda, às 
margens do encontro anual do FMI, – acho que o organizador 
era o Citibank –, com alguns economistas brasileiros. A platéia 
era composta basicamente de executivos financeiros america-
nos e de outras nacionalidades. Se não me falha a memória, 
isso aconteceu depois da eleição do Lula. O clima era de pânico, 
uma coisa medonha. Muito pior do que no Brasil, porque aqui 
o comando da campanha do Lula, em 2002, já havia feito uma 
operação ”senta, que o leão é manso”. Então, aqui a situação era 
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nervosa, mas não de pânico. Nas praças financeiras internacio-
nais, porém, o clima era realmente de terror.

Lembro a irresponsabilidade de algumas grandes lideranças 
do mundo financeiro, que faziam declarações públicas de que 
existia uma probabilidade de – não me lembro agora dos per-
centuais, mas vamos dizer 50% – o Brasil entrar em moratória de 
sua dívida pública. Diziam várias coisas dessa ordem, afirmações 
eminentemente não científicas, porque não há como calcular 
uma probabilidade dessas. Eram pessoas do mais alto gabarito, 
respeitadíssimas, que diziam isso em público. A pressão sobre o 
Brasil era imensa. E um dos grandes méritos do Governo Lula, 
quando assumiu, foi o de ter conseguido domar esse pânico num 
prazo relativamente curto.

Não sei se respondi à sua pergunta, mas, vamos em frente, 
porque o tempo é curto.

Ao Marcos Cintra, de certa maneira, já respondi, ainda que 
não satisfatoriamente, mas podemos continuar conversando so-
bre isso. Realmente, não há uma visão unificada sobre como re-
formar o sistema financeiro americano nem no Congresso, nem 
no Executivo, nem entre os reguladores existentes. Todos sabem 
que o sistema regulatório americano é muito fragmentado. En-
tão, reina certo pessimismo sobre a capacidade de o Governo 
e o Congresso americanos produzirem uma solução satisfatória 
para o pós-crise em termos de regulação e supervisão. Espero que 
esse pessimismo não se confirme, porque a pior coisa que po-
deria acontecer é sairmos dessa crise, em que o Estado socorreu 
maciçamente o sistema privado, sem que o sistema privado seja 
devidamente reformado para evitar novas crises com efeitos so-
ciais gravíssimos.

Quanto à pergunta da Márcia Moura sobre qual o papel do 
FMI na resolução da crise e quais os desafios da instituição, é 
uma questão vasta. Na resolução da crise, aconteceram algumas 
coisas muito importantes: primeiro, o G-20, aumentou de forma 
rápida e dramática os recursos à disposição do Fundo. A partir 
de setembro/outubro de 2008, quando o Lehman Brothers que-
brou, o Fundo Monetário passou a emprestar para um grande 
número de países, especialmente para brancos de olhos azuis do 
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Leste Europeu, mas até mesmo para um país desenvolvido, a Is-
lândia. Passou a emprestar mais para a América Latina, mais para 
a África e, sobretudo, para a Europa Oriental.

Houve, além disso, uma reforma muito importante dos ins-
trumentos de empréstimo, com introdução de condicionalida-
des mais flexíveis e instrumentos novos. O mais importante foi a 
Linha de Crédito Flexível, cuja formulação teve muita influência 
do Brasil. É a primeira vez, em muito tempo, que o Fundo em-
presta em grande escala, sem condicionalidade ex	post, para paí-
ses que tenham políticas econômicas comprovadamente sólidas. 
No auge da crise, realizamos grandes operações para três países: 
Polônia, México e Colômbia. A linha tem sido bastante eficaz.

Qual o desafio da instituição no período pós-crise? Essa ques-
tão já está em nossa pauta. Com relação a países em desenvol-
vimento, do meu ponto de vista, o desafio da instituição é não 
retroceder nos avanços obtidos em termos de instrumentos e 
flexibilização das suas condições. E é preciso avançar mais nessa 
direção. Outro objetivo é tornar a instituição mais legítima, por-
que o FMI ainda é visto com muita suspeita em várias partes do 
mundo, notadamente em parte da América Latina e na Ásia. E 
uma das razões para isso é essa distribuição desigual do poder de 
voto, do poder decisório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Eu estou um pou-
quinho mais simpático com ele, mas ainda...

O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – É cedo para ser 
simpático. O Fundo tem de mudar bastante. Ele ainda é um clu-
be onde a influência dos países em desenvolvimento não é su-
ficiente. Estamos demonstrando, em nossa atuação no âmbito 
do G-20, do Fundo Monetário, do Banco Mundial, que temos 
condições de assumir mais responsabilidades nessas instituições, 
para que elas sejam mais aceitas no mundo.

Do meu ponto de vista, o desafio básico é tornar a instituição 
mais legítima e não retroceder nos avanços que foram possíveis 
graças à pressão da crise, graças à pressão dos países em desen-
volvimento, e graças também à atuação do Diretor-Gerente Do-
minique Strauss-Kahn, que foi uma figura atuante nessa crise.
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Mas ainda há muita água para correr e muito trabalho a fazer 
ao longo dos próximos anos e décadas para que essas instituições 
– o FMI e outras – sejam mais representativas e legítimas.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Paulo Nogueira Junior.
Passo a palavra ao Deputado Edmilson Valentim, para suas 

considerações finais, já nos encaminhando para o encerramen-
to deste importante seminário.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM – Meu colega Depu-
tado Vignatti, quero agradecer a todos a presença – e o faço tam-
bém em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio – e cumprimentar a Confederação Nacional 
da Indústria pela excelente participação agora à tarde, por inter-
médio do colega Deputado Armando Monteiro, e a Confederação 
Nacional do Comércio, representada, na parte da manhã, pelo 
Vice-Presidente Gil Siuffo e, agora à tarde, pelo Carlos Thadeu.

Foi muito importante este debate com agentes de bancos pú-
blicos – Caixa Econômica, Banco do Brasil, muito bem represen-
tado aqui pelo Márcio Alves Pinto – e com o representante do 
FMI, Paulo Nogueira Batista, figura que nos honra.

O formato foi muito interessante.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM – Portanto, pude-

mos ter uma visão ampla do tema em debate, e o formato com 
que o Seminário se realizou, junto com a Comissão de Finanças 
e Tributação, foi bastante interessante. Pegamos as contribuições 
gerais do setor produtivo e do setor financeiro, visões comple-
mentares.

É fundamental não perdermos essa oportunidade de fazer 
com que o setor produtivo brasileiro retome sua efetiva capaci-
dade de geração de riqueza, muito embora a crise gerada no setor 
financeiro mostre a fragilidade dessa visão monetarista, finan-
cista, sem deixar de reconhecer o papel do setor financeiro no 
desenvolvimento das economias mundiais.

Eu diria, Presidente Armando Monteiro, Presidente Gil Siuffo, 
que o setor produtivo não pode perder de vista a possibilidade 
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de, junto com os trabalhadores, fazer um pacto pelo desenvolvi-
mento e pela geração de empregos. 

Há pautas específicas por parte do setor patronal e dos traba-
lhadores, mas há uma pauta comum do desenvolvimento. E este 
momento não pode ser perdido a bem do momento que vive o 
Brasil, a fim de darmos mais um exemplo de que é possível en-
frentar o problema do desenvolvimento com geração de empre-
go e distribuição de renda, que é a marca deste momento. E esta 
Casa, a meu ver, pode e deve ajudar bastante nisso.

Muito obrigado a todos pela participação neste Seminário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Deputado 

Edmilson.
Passo a palavra ao Paulo Nogueira Júnior para um esclareci-

mento.
O SR. PAULO NOGUEIRA BATISTA JÚNIOR – Sr. Presidente, 

eu devia ter dito isto antes: o Código de Conduta dos Diretores 
estabelece que devemos deixar claro que falamos em nome pró-
prio, não em nome do Fundo Monetário. Quem fala em nome 
do Fundo Monetário é o Sr. Dominique Strauss-Kahn. Eu repre-
sento o Brasil e outros países na Diretoria do Fundo, mas não 
posso falar pela instituição, a menos que tenha recebido essa 
tarefa – e nunca recebo, pelo contrário, eles fazem questão de 
que eu, em especial, esclareça que não estou falando em nome 
da instituição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem.
Quero agradecer à Mesa o trabalho desta tarde.
Dr. Paulo Nogueira Júnior, muito obrigado por sua predisposi-

ção de estar aqui e pela brilhante participação. Com certeza V.Sa. 
nos brindou com sua presença – e observei a atenção com todos 
da Mesa o escutaram. Inclusive o Sr. Márcio Pinto comentou co-
migo que foi importantíssima a sua vinda aqui. Então, quero 
saudá-lo e agradecer muito por sua presença.

Agradeço também aos representantes da CNC Carlos Thadeu 
Freitas Gomes, Chefe da Divisão Econômica da Confederação 
Nacional do Comércio, e Gil Siuffo a parceria.
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Quero fazer uma consideração especial ao Deputado Arman-
do Monteiro, meu colega na Comissão de Finanças e Tributação, 
agradecendo por sua predisposição.

Hoje, infelizmente, o Seminário coincidiu com o encontro da 
indústria, apesar de a CNI ser parceira. Por isso a Confederação 
não pôde estar aqui de manhã, mas veio à tarde para fazer par-
te da Mesa. E foi importantíssima a sua vinda também, porque 
trouxe, de fato, um pouco da compreensão do setor da indústria.

Quero muito saudar e agradecer também o Márcio Percival, 
da Caixa Econômica, que contribuiu de forma fundamental com 
dados e informações ao falar sobre aquilo que a Caixa Econômi-
ca tem feito. De fato, essa instituição não tem sido mais um ban-
co. Ela já passou disso. O papel da Caixa Econômica tem sido o 
de um grande agente do Brasil em todos os cantos do País, nessa 
parceria tão importante.

Do mesmo modo, refiro-me ao Banco do Brasil, aqui repre-
sentado pelo Sr. Wilson Melo de Araújo, que acabou tendo de se 
retirar mais cedo devido à internação do seu pai. Mas Sua Senho-
ria fez a fala e nos explicou a situação emergencial em que se en-
contrava. Quero, então, agradecer também ao Banco do Brasil.

Além de outros parceiros, quero registrar um agradecimento 
todo especial ao IPEA, aos técnicos que estão aqui – e o faço em 
nome do Marcio Pochmann – também por essa parceria neste 
seminário; agradeço aos funcionários das 2 Comissões que mui-
to trabalharam para organizar este seminário. Recebam nossos 
agradecimentos.

O meu muito obrigado também aos técnicos e funcionários 
do Banco Central aqui presentes, que participaram ativamente, 
hoje de manhã e à tarde, deste debate.

Enfim, agradeço a todos que participaram: a imprensa, os es-
tudantes e outros.

Temos algumas tarefas. Estamos discutindo, por exemplo, um 
projeto ao qual o Banco Central é simpático: o de controle dos 
spreads bancários, subscrito pelos Deputados Pedro Eugênio, Vig-
natti e Berzoini, e relatado pelo Deputado Júlio Cesar.

Então, trata-se de debate de muita profundidade também essa 
questão do Sistema Financeiro, e há toda a questão do debate do 
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papel das agências de rating. E queremos, de fato, travar um deba-
te mais profundo sobre essa questão, a regulamentação do papel 
dessas agências no Brasil. Será importante pautar essa questão, 
e o seminário também ajudou nesse sentido. O debate hoje de 
manhã foi importante para isso também.

Devemos igualmente discutir a questão do mercado futuro, 
em especial as questões mais nebulosas. Precisamos fazer tam-
bém um debate sobre o mercado de derivativos e como consegui-
remos atuar junto com o Banco Central, a CVM e alguns outros 
setores. O Congresso quer aprofundar esse debate. E também por 
isso, foi muito proveitosa a manhã de hoje.

Então, são coisas em que as duas Comissões trabalham con-
juntamente e que têm papel importantíssimo na pauta do Con-
gresso Nacional.

Este Seminário foi extremamente proveitoso, portanto.
E, na Comissão, vamos tentar, extrapauta, presentear o Dr. Paulo 

Nogueira. O Deputado Armando vai ajudar nesse sentido. E vamos 
fazer isso porque a causa é boa.

Mais uma vez, agradeço à TV	Câmara, à Rádio	Câmara, ao Jor-
nal	da	Câmara	e à SECOM a cobertura total do seminário e o em-
préstimo deste auditório, que serve prioritariamente à TV	Câmara 
e que tivemos o privilégio de usar durante todo o dia de hoje.

Está encerrado este Seminário.
Muito obrigado a todos.
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Inteiro teor dos Requerimentos 
apresentados nas Comissões de Finanças 
e Tributação; e de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio

REQUERIMENTO No 211, DE 2009 
(Do Sr. Vignatti)

Requer a realização de Seminário In-
ternacional para debater “O MODELO 
ANTICÍCLICO BRASILEIRO COMO RE-
FERÊNCIA PARA O MUNDO”.

Nos termos regimentais, requeiro que seja submetida aos 
membros desta Comissão de Finanças e Tributação proposta para 
realização de Seminário Internacional para debater “O MODELO 
ANTICÍCLICO BRASILEIRO COMO REFERÊNCIA PARA O MUN-
DO” com membros do governo, da academia e personalidades 
de notório saber, a fim de debater o diagnóstico da crise financei-
ra mundial e medidas para o seu combate nos países emergentes, 
particularmente para o Brasil, e a mundialização do Capital.

JUSTIFICAÇÃO
A manifestação da atual crise econômica internacional teve 

origem na esfera financeira. Entre 1970 e 2007 foram contabi-
lizadas 124 crises bancárias sistêmicas, 208 crises cambiais e 63 
episódios de não-pagamento de dívida soberana. Esses indicado-
res representam três crises bancárias, cinco crises cambiais e qua-
se dois eventos de não pagamento de dívida soberana por ano.

Em 2007, a crise internacional atingiu os EUA. A partir do final 
de 2008 os efeitos se tornaram mais contundentes e recessivos.  
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O ano de 2009 começa com a previsão de decréscimo do co-
mércio mundial, o primeiro desde 1982 e possivelmente o mais 
profundo desde a Grande Depressão. Compreender a manifes-
tação da atual crise econômica de múltiplos países, cuja origem 
encontra-se na derrocada do mercado de hipotecas subprime em 
2007 é fundamental. A crise produziu efeitos de contágio sobre 
as principais praças financeiras do mundo e demandou ações de 
política econômica de múltiplos países, para tentar conter os im-
pactos sobre o sistema produtivo. Houve excesso de confiança 
nos mecanismos de transferência de riscos.

A crise financeira de hipotecas subprime revelou a fragilidade 
de um mercado constituído por tomadores de empréstimo s que 
não possuíam os requisitos básicos para tomar um empréstimo 
imobiliário. Esses devedores não apresentavam renda compatí-
vel com as prestações da hipoteca, ou tinham histórico recente 
de inadimplência, ou ainda, não dispunham de bens para fins de 
garantia do empréstimo.

Tendo em vista a origem financeira da atual crise econômica 
internacional, observa-se que os governos, de maneira geral, op-
taram por adotar, inicialmente, esforços mais vigorosos no âm-
bito fiscal e creditício. Os bancos centrais têm atuado de forma 
intensa. Num primeiro momento, em função das perdas envol-
vendo operações subprime e, posteriormente, para restabelecer a 
confiança no sistema financeiro. Tudo isso contribuiu para arre-
fecer a crise financeira, sem impedir que ela fosse contaminando 
as instituições financeiras e a própria economia real.

O Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, vem percor-
rendo uma trajetória recente com resultados exitosos, ainda que 
limitado por uma política monetária restritiva. Com a expansão 
dos investimentos bem acima da produção, o emprego formal 
vem crescendo a taxas significativas, reduzindo o desemprego e 
a economia informal. Tudo isso, associado à adoção de políticas 
sociais que contribuíram para diminuir a pobreza e a desigualda-
de de renda. Com isso o país explorou melhor o seu mercado in-
terno, ampliando o consumo e os investimentos, sobretudo em 
decorrência de ações do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e das políticas produtivas e de inovação.
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Os indicadores mais recentes da economia brasileira dão con-
ta que o Brasil foi um dos países menos atingidos pela crise in-
ternacional e um dos primeiros a superar as dificuldades econô-
micas. O “modelo anticíclico” adotado pelo governo brasileiro 
é tido como referência nos mais importantes foruns internacio-
nais onde se discute a crise.

Portanto, consideramos oportuna e ao mesmo tempo enrique-
cedora a realização de um Seminário Internacional pela Câmara 
dos Deputados, particularmente, pelas Comissões de Finanças e 
Tributação e de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio, para analisar as medidas adotadas pelo governo brasilei-
ro, bem como debater com experientes economistas e analistas 
nacionais e internacionais as saídas dessa crise financeira. Propo-
mos a realização do seminário dia 17 de novembro, no auditório 
da TV Câmara, único local possível na Casa.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2009.

Deputado Vignatti (Pt-SC) 
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REQUERIMENTO No 256, DE 2009
(Do Sr. Edmilson Valentim)

Requer a realização de Seminário In-
ternacional conjunto com a Comissão 
de Finanças e Tributação, para deba-
ter o tema: “O MODELO ANTICÍCLI-
CO BRASILEIRO COMO REFERÊNCIA 
PARA O MUNDO”.

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência a re-
alização de Seminário Internacional para debater o tema: “O 
MODELO ANTICÍCLICO BRASILEIRO COMO REFERÊN-
CIA PARA O MUNDO”, em conjunto com a Comissão de 
Finanças e Tributação, com a participação de membros do 
governo, da academia e outras personalidades nacionais e in-
ternacionais, a fim de debater o diagnóstico da crise financei-
ra mundial e terapêuticas para a crise nos países emergentes, 
particularmente para o Brasil, e a mundialização do Capital.

JUSTIFICAÇÃO
A manifestação da atual crise econômica internacional teve 

origem na esfera financeira. Entre 1970 e 2007 foram contabi-
lizadas 124 crises bancárias sistêmicas, 208 crises cambiais e 63 
episódios de não-pagamento de dívida soberana. Esses indicado-
res representam três crises bancárias, cinco crises cambiais e qua-
se dois eventos de não pagamento de dívida soberana por ano.

Em 2007, a crise internacional atingiu os EUA. A partir do 
final de 2008 os efeitos se tornaram mais contundentes e recessi-
vos. O ano de 2009 começa com a previsão de decréscimo do co-
mércio mundial, o primeiro desde 1982 e possivelmente o mais 
profundo desde a Grande Depressão. Compreender a manifes-
tação da atual crise econômica de múltiplos países, cuja origem 
encontra-se na derrocada do mercado de hipotecas subprime em 
2007 é fundamental. A crise produziu efeitos de contágio sobre 
as principais praças financeiras do mundo e demandou ações 
de política econômica de múltiplos países, para tentar conter os 
impactos sobre o sistema produtivo. Houve excesso de confiança 
nos mecanismos de transferência de riscos.
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A crise financeira de hipotecas subprime revelou a fragilidade 
de um mercado constituído por tomadores de empréstimos que 
não possuíam os requisitos básicos para tomar um empréstimo 
imobiliário. Esses devedores não apresentavam renda compatí-
vel com as prestações da hipoteca, ou tinham histórico recente 
de inadimplência, ou ainda, não dispunham de bens para fins de 
garantia do empréstimo.

Tendo em vista a origem financeira da atual crise econômica 
internacional, observa-se que os governos, de maneira geral, op-
taram por adotar, inicialmente, esforços mais vigorosos no âm-
bito fiscal e creditício. Os bancos centrais têm atuado de forma 
intensa. Num primeiro momento, em função das perdas envol-
vendo operações subprime e, posteriormente, para restabelecer a 
confiança no sistema financeiro. Tudo isso contribuiu para arre-
fecer a crise financeira, sem impedir que ela fosse contaminando 
as instituições financeiras e a própria economia real.

O Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, vem percor-
rendo uma trajetória recente com resultados exitosos, ainda que 
limitado por uma política monetária restritiva. Com a expansão 
dos investimentos bem acima da produção, o emprego formal 
vem crescendo a taxas significativas, reduzindo o desemprego e 
a economia informal. Tudo isso, associado à adoção de políticas 
sociais que contribuíram para diminuir a pobreza e a desigual-
dade de renda. Com isso o país explorou melhor o seu mercado 
interno, ampliando o consumo e os investimentos, sobretudo 
em decorrência de ações do Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e das políticas produtivas e de inovação.

Entretanto, é importante salientar que não existem parâme-
tros precisos para aferir o grau de contaminação da economia 
brasileira com a crise internacional, bem como as saídas para 
essa grave crise internacional. Assim, é imperativo e oportuno 
que esta Câmara dos Deputados, particularmente, esta Comissão 
de Finanças e Tributação, envide esforços no sentido de estabe-
lecer uma estratégia para criar condição por meio da montagem 
de Seminário Internacional para trazer experientes economistas 
e analistas internacionais e nacionais para apresentar visões so-
bre as saídas dessa crise financeira, bem como debater suas ideias 
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com os deputados federais no dia 17 de novembro, no auditório 
da TV Câmara, único local possível para a realização.

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2009.

Deputado EDMiLSOn VaLEntiM
Presidente
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Imagens da apresentação – Sérgio Odilon, Chefe do 
Departamento de Normas e Organização do Sistema 
do BACEN
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Imagens da apresentação – John Robertson, econo-
mista do Federal Reserve Bank of Atlanta
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Imagens da apresentação – Uilson Melo Araújo, Eco-
nomista-Chefe do Banco do Brasil
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Imagens da apresentação – Carlos Thadeu de Freitas 
Gomes, Chefe da Divisão Econômica da CNC
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Imagens da apresentação – Márcio Percival Alves 
Pinto, Vice-Presidente de Finanças da Caixa Econô-
mica Federal
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