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Recuperando a Confiança 
 
Em seu último comunicado oficial, o Comitê de Política Monetária divulgou a manutenção da taxa Selic em 

13,75% a.a. e aventou a possibilidade de reduzi-la no próximo encontro. Contudo, pelo fato que o ambiente 
macroeconômico permanece cercado por incertezas, preferiu acompanhar a evolução do cenário para definir os 
próximos passos. Apesar da senha para a queda na próxima reunião, há uma aparente  dissonância de diagnóstico 
entre as autoridades econômicas. 

  
Enquanto o Banco Central posterga a decisão de reduzir a taxa de juros básica, o ministério da Fazenda 

sanciona uma nova rodada de medidas com o alívio fiscal da ordem de R$ 8,4 bilhões de reais, na qual inclui: novas 
alíquotas do Imposto de Renda para a pessoa física, a redução do IOF das operações de crédito com  as pessoas 
físicas, a redução do IPI para automóveis e o empréstimo de US$ 20 bilhões das reservas internacionais para 
empresas com compromissos em moeda estrangeira. 

  
Que causas responderiam pelo fato de que a política monetária não acompanhar, neste momento, o 

movimento das diversas autoridades monetárias pelo mundo afora? Haveria um otimismo exagerado da autoridade 
monetária no que se refere a um avanço da economia em um ritmo mais rápido do que a sua potencialidade, ainda 
que o risco deflacionário dos países ricos esteja cada vez mais próximo? 

 
À primeira vista, o adiamento da decisão para reduzir a taxa de juros daria tempo para avaliar com maior 

precisão o efeito líquido entre o enfraquecimento da demanda e o impacto da desvalorização do câmbio. Nessa 
hipótese, espera-se ter uma definição mais clara dos eventuais repasses da depreciação do real em um ambiente de 
queda na demanda. Contudo, diante do cenário soturno para a atividade econômica, é muito provável que o “pass-
throuh” da apreciação do dólar seja bem mais baixo do que o verificado na crise dos anos 2002-2003.  

 
Haveria uma razão implícita para a manutenção da taxa em 13,75% a.a.? Embora em condições de risco 

exacerbado, e graças à fuga de capitais para ativos de capitais de “melhor qualidade”, a arbitragem no mercado de 
taxa de juros perde a sua funcionalidade. Não há grande espaço para reduções muito agressivas na taxa de juros - 
que só seriam possíveis com uma redução no prêmio de risco soberano: o que, definitivamente, ainda não se pode 
vislumbrar.  

 
A despeito da veracidade dessa limitação, a percepção é que uma tendência parcimoniosa de redução da 

taxa de juros poderia constituir em um importante componente na principal batalha dessa crise, ou melhor, na 
retomada da confiança de empresários e consumidores. A importância desse fator psicológico foi sabiamente 
sublinhada pelo economista Delfim Netto para quem as medidas de política monetária e fiscal serão incapazes de 
reverter de forma direta o quadro recessivo que se aproxima.  Apesar de contribuírem para que as medidas sejam 
eficazes, é inexorável que seja restabelecida a confiança nos mercados. 

 
Para Delfim, o bom funcionamento dos mercados de bens e de trabalho está umbilicalmente ligado ao 

comportamento do setor financeiro. No fortalecimento da confiança e  bom funcionamento desse setor é que as forças 
devem estar concentradas, caso  contrário o setor real tenderá a ser fortemente impactado. Se o sistema financeiro 
nacional não se aproveitar das boas condições de higidez e de baixa alavancagem  e entesourar os recursos, há uma 
grande probabilidade que o cenário recessivo seja concretizado, o que teria impactos negativos para o próprio setor 
com a deterioração na qualidade das carteiras de crédito. 

 
Embora houvesse, nos últimos anos, um inédito crescimento das operações de crédito, até o momento não há 

grandes sinais que o setor bancário tenha cometidos excessos. Enquanto em dez/07, os bancos Merril Lynch e Lehman 
Brothers detinham ativos da ordem de 30 vezes os seus patrimônios, o Sistema Financeiro Nacional apresenta uma 
alavancagem média de apenas 11 vezes.  Mais ainda, em termos das recomendações do Comitê de Basiléia, enquanto 
no exterior  o índice de alocação de capital para o risco incorrido é de 8%, a regulação local exige 
conservadoramente um índice de 11%. Ainda que com um maior aperto da regulamentação, as instituições 
financeiras têm mantido ao longo do tempo um índice de capitalização da ordem de 17-18%. 

 
Da mesma forma positiva e favorecida pela redução do recolhimento dos compulsórios, a liquidez do sistema 

financeiro como um todo vem se expandindo, como pode-se ver na trajetória assumida pelas disponibilidades de 
recursos para as operações de crédito. Medida pela diferença entre os agregados monetários M4 (Total de Títulos e 
Moeda emitidos pelo SFN) e B2 (Base monetária ampliada ou o passivo monetário do Banco Central e dos Tesouros 
das três esferas), a oferta potencial de crédito vem se elevando e mostrando um comportamento bem diverso do 
verificado nos movimentos de retração de crédito anteriores. 
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Apesar desse cenário positivo para a evolução do crédito, há alguns problemas. Os impactos da crise sobre o 

sistema financeiro têm sido assimétricos e evidenciado a existência de empoçamento da liquidez em algumas 
instituições.  Com a maior aversão ao risco, há uma fuga de recursos para os bancos maiores, sem uma contrapartida 
clara no mercado de crédito. Essa tendência está refletida no forte crescimento das reservas bancárias excedentes, 
como indica a evolução das operações compromissadas do Banco Central. 

 
Um outro sinal da concentração da liquidez pode ser verificado pelo Relatório 50 maiores do Banco Central. 

Através dele pode-se constatar que as cinco maiores instituições do Conglomerado I (Itaú-Unibanco, Banco do Brasil, 
Bradesco, Santander e CEF) que em dez/07 detinham 64,6%  dos depósitos a prazo passaram em set/08, a possuir 
70,9%, enquanto as operações de crédito saíram de 74,5% para 74%.  

 
Indubitavelmente esse movimento confere um maior poder de mercado para as instituições maiores que se 

reflete na tendência altista do “spread bancário”. Isso pode constituir em um sinal preocupante, pois poderá implicar 
em uma retração de crédito e  o aumento da insolvência para determinados setores da economia. Cabe aqui apontar o 
poder disciplinador de mercado conferido aos bancos médios e pequenos nos segmentos que vêm sendo mais 
atingidos pela crise. Mais especificadamente, no mercado de empréstimos para o chamado “middle market” e no 
atendimento de pessoas não bancarizadas, através do crédito do consignado.   

 
Como contrapartida do empoçamento, tem-se a redução da liquidez dos bancos médios e pequenos. 

Revigorar os canais de captação dessas instituições é um fator primordial para que o mercado de crédito volte a 
funcionar adequadamente. Além dos esforços já realizados pela autoridade, seria também positiva a extensão de 
alguma forma de garantia temporária aos depósitos interbancário e/ou dos depósitos a prazo. Isso poderia conferir 
uma maior credibilidade às instituições, de modo que as mesmas pudessem operar com maior eficiência, de forma 
mais sustentável.    

 
Parece também claro que a crise atual pode configurar condições para que haja correções de distorções que 

têm contribuído negativamente para o crescimento do crédito. Entre elas, o excessivo recolhimento dos depósitos 
compulsórios, a diminuição da cunha fiscal de modo a reduzir o “spread” bancário e, eventualmente, até um novo 
modelo para as operações de “open market”, de modo a impor algum custo nas operações de sobra de caixa das 
instituições. 

 
Como se vê há um elenco amplo de medidas que poderiam ajudar no restabelecimento da confiança dos 

agentes no mercado financeiro. Contudo, a incerteza do atual cenário não pode garantir que a confiança seja 
retomada. Infelizmente, ninguém pode assegurar quais serão as crenças adotadas pelos agentes econômicos. Ninguém 
pode garantir que vá existir a demanda por produtos, de modo que os empresários continuem a investir e que as 
famílias acreditem na manutenção do emprego e, consequentemente, continuem a consumir. Para isso é necessário 
que o mercado de crédito volte a irrigar a economia.  
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