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RESUMO 

Esta tese compara a evolução institucional de bancos centrais e outros reguladores 

bancários no Brasil, Chile, nos últimos trinta anos. Para tanto, sistematiza as políticas 

monetárias e de supervisão bancária, principalmente as do Chile e do Brasil, para 

explicar a diferença na qualidade institucional e na percepção interna dos bancos 

comerciais chilenos comparados aos brasileiros acerca da evolução das habilidades 

institucionais e da percepção externa quanto a reputação.  

A pesquisa mostrou: a) o papel das crises financeiras e bancárias na evolução 

institucional nesses países e também na Argentina, na Colômbia, no Peru e no México; 

b) a percepção dos bancos acerca da evolução das habilidades institucionais dos 

reguladores bancários do Brasil e do Chile. c) o impacto da redução da incerteza 

econômica, política e regulatória sobre a reputação de bancos centrais, em decorrência 

da abertura comercial, da fragmentação político-partidária no Congresso e da disciplina 

das políticas macroeconômicas. 

 Os procedimentos metodológicos foram a pesquisa historiográfica e a aplicação 

de entrevistas a executivos dos reguladores e de instituições bancárias para avaliar a 

percepção deles sobre a e qualidade institucional desses reguladores. Realizou-se: 24 

entrevistas a funcionários dos bancos centrais do Brasil e do Chile; 17 a executivos de 

bancos no Brasil e 10 no Chile por telefone, pessoalmente ou por internet; e a 8 

executivos de bancos de cada país com atuação internacional. 

 Na parte empírica utilizou-se de dois modelos estatísticos com vistas a 

determinar as covariações entre a reputação e a disciplina nas políticas 

macroeconômicas, a abertura comercial e a fragmentação político-partidária no 

Congresso Nacional.  

 O estudo mostrou que a globalização e a consolidação democrática nesses países 

induziram a incorporação de estratégias de cooperação altruístas e o aperfeiçoaram da 

reputação e da governança desses reguladores, limitou a possibilidade de serem 

capturados por minorias e induziu-os a distribuírem mais igualmente entre as gerações 

presente e futura os ônus e benefícios de suas ações.  

Palavras-chave:Banco Central - Evolução Institucional--Percepção de Reputação– 

AméricaLatina.                                                                                      CDU336.711(7/8). 
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ABSTRACT : CENTRAL BANKS OF BRAZIL AND CHILE. COMPARATIVE 
ANALYSIS 1974-2005 

This study consists of a thorough comparative analysis of the institutional evolution of 

the Central Banks in Brazil and Chile between 1974 and 2005. with four methodologies; 

first the historical analysis; second the case study of Chile and Brazil's institutional 

capabilities based on interviews and on the economic literature; third on the research of 

commercial banks' executives' perception of central banks` reputation. Even though the 

initial divergence in Brazilian and Chilean central banks reputation (after 1999) their 

capabilities lead to converging perception. The fourth methodology makes use of three 

levels of analysis; on reputation of central banks, where reputation is analyzed as a 

function of economic internationalization, monetary stabilization and political 

consensus. 

Key-words:Central Banks -Institutional Evolution - Perception of Reputation – Latin 

America 

CDU336.711(7/8) 
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INTRODUÇÃO 

Esta introdução, em seis seções, descreve a pesquisa. Na primeira seção é 

apresentada a contextualização da tese, na segunda, são expostos os objetivos e as 

perguntas que nortearam a elaboração da pesquisa, na terceira expõem-se as hipóteses 

gerais, na quarta descreve-se a relevância do tema, na quinta, o detalhamento da 

metodologia do projeto e, finalmente, na sexta seção, sintetiza-se o desenho da pesquisa. 

Esta tese segue quatro procedimentos metodológicos diferenciados para 

comparar a evolução institucional de bancos centrais e reguladores bancários na 

América Latina nos últimos trinta anos.  

A partir da literatura historiográfica, realiza a sistematização das políticas 

monetárias e de supervisão bancária no Chile e no Brasil entre 1974 e 2005, tipifica 

períodos e os descreve. Nesta comparação da evolução, a pesquisa ainda identifica o 

papel das crises financeiras e bancárias no fortalecimento e aprimoramento institucional 

e evolução da estratégia institucional de cooperação tanto nesses dois países como na 

Argentina, Colômbia, Peru e México. Nesta evolução, durante a integração financeira 

internacional-doméstica, a estratégia institucional se modifica do individualismo de 

equipe, período em que minorias capturam o Estado, para a de cooperação em direção 

ao altruísmo, período caracterizada por distribuir benefícios intertemporais sustentáveis 

às maiorias, dar igualdade de tratamento às gerações presentes e futuras e por incorporar 

a governança institucional com controle político difuso. 

 O segundo procedimento, com base em entrevistas a executivos de bancos 

centrais e outras informações da literatura, faz um estudo de caso sobre as diferenças 

nas habilidades institucionais selecionadas para explicar a superioridade da reputação 

dos reguladores bancários do Chile e do Brasil.  

O terceiro procedimento identifica a evolução de indicadores da percepção 

intertemporal das habilidades institucionais dos reguladores com base em questionários 

de executivos de bancos comerciais nesses países. Finalmente, estende a outros países 

da América Latina o resultado do estudo sobre a percepção externa acerca da reputação 

desses bancos centrais no período de 1999 a 2005. Conclui que a abertura comercial e 

financeira, a disciplina das políticas macroeconômicas, a capacidade institucional dos 

reguladores e o pluralismo político-partidário com representação no Congresso afetam 

diretamente  a reputação externa dos bancos centrais. 
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O conceito de reputação decorre da visão formada num indivíduo ou 

organização, baseada na experiência passada, que subseqüentemente é usada como base 

de previsões futuras de comportamento (KREPS, 1991)1. Em economias de mercado 

baseados em confiança, a reputação tem um valor econômico significativo, valor 

proveniente de ativos intangíveis.2 Esta proposta expande as dimensões do argumento 

de Kreps e Boylan (2001)3 adiciona os argumentos de Moore (2005)4, Castelazo e 

Berrones (2005)5 e Zaldivar (2005)6 para a redução em hiatos de cognição, de 

conhecimento e de capacidades institucionais a serem construídos e preservados para a 

incorporação da ética de governança como valor intangível com controle político difuso. 

Contextualização  

No Brasil e no Chile, desde meados do século XX houve a difusão de três 

ideologias, a liberal, a marxista e a nacional-desenvolvimentista. Elas produziram 

políticas econômicas intervencionistas e, posteriormente, liberais, tanto em governos 

autoritários quanto em democráticos. 

As ideologias marxista e nacionalista incorporaram crenças causais sobre a 

centralidade e a capacidade de o Estado influir sobre as dinâmicas econômicas e 

produzir economias mistas. Estas idéias influíram nas políticas domésticas de alocação 

e distribuição de recursos e nas de promoção do desenvolvimento. Suas políticas 

econômicas foram alteradas por crises políticas, econômicas e financeiras que 

induziram às mudanças em instituições, estruturas e crenças. Nesses países, na transição 

de regimes autoritários para democráticos, as crises políticas, econômicas, financeiras, 

de balanço de pagamentos e bancárias, contribuíram para as reformas econômicas, 

institucionais e regulatórias no período de interação entre os mercados financeiros 

internacionais e os domésticos. 

Os riscos e as incertezas políticos, econômicos e regulatórios, elevados em 

economias mistas, explicam as interações políticas e econômicas nos mercados 

financeiros. Na transição de uma economia intervencionista para uma liberal, durante o 

                                                 
1 KREPS, David. Corporate Culture and Economic Theory. in Positive Perspectives on Political Economy. ALT, 
James; KENNETH, A. Shepsle. (Ed.) New York: Cambridge University Press, 1991, p.90-143. 
2 GREENSPAN, Alan. A era da turbulência. Aventuras em um novo mundo. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. Rio 
de Janeiro: Elsevier Editora, 2008. p.248 
3 BOYLAN, Delia M. Defusing Democracy. Central Bank Autonomy and transition from authoritarian rule. 
University of Michigan Press. 2001. 
4 MOORE, Mark, 2005. X Congresso CLAD. 
5 CASTELAZO; BERRONES,2005.X Congresso CLAD.  
6 ZALDIVAR, 2005. X Congresso CLAD. 
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processo de abertura comercial e financeira, a instabilidade das escolhas dos agentes 

econômicos externos frente a esses riscos e incertezas de um lado e a insustentabilidade 

temporal de políticas domésticas de outro explicam as crises, as rupturas e as reversões 

na evolução institucional. Na transição, as reformas institucionais, respostas às 

inovações ou às crises financeiras internacionais e nacionais, variaram de país a país, 

assim como a sua tempestividade, abrangência, estabilidade e estratégias de cooperação. 

As reformas institucionais em reguladores bancários foram lentas, graduais, com 

rupturas em países resistentes à inovação e algumas apresentaram reversões. 

As atividades e interações econômicas compartilham muitas propriedades que 

juntas criam a necessidade de uma infra-estrutura institucional de governança7. Como as 

transações financeiras usam contratos relacionais e formais, internos e externos, 

baseados em informações publicamente verificáveis, no entanto em sua maioria 

incompletos, as instituições e os mecanismos de governança econômica induzem 

pessoas em ações individuais ou coletivas cooperativas a sustentarem resultados 

verificáveis, mutuamente benéficos às partes. As estratégias institucionais de regulação 

autoritária para administração de conflitos em mercados financeiros internos e externos 

são substituídas crescentemente pelas de cooperação altruístas, benéfico a maiorias, com 

ética de governança com controle político difuso. Essa ética incorpora um valor 

intangível, a reputação de bancos centrais. 

Nas origens, do século XVI ao XIX, bancos centrais eram controlados por uma 

elite com poder político e atendiam interesses do governo e de banqueiros. Eles se 

transformam e passam a adotar diferentes econômico-político em estados nacionalistas, 

intervencionistas e liberais em democracias globalizadas.  

O processo dessa evolução institucional em bancos centrais e reguladores 

bancários é produto da interação de atores em mercados financeiros internacionais e 

domésticos. Numa ordem internacional global em transformação, a interação político-

institucional em mercados financeiros domésticos e a consolidação democrática com 

controle político crescentemente difuso produzem a incorporação de valores, a ética de 

governança em preferências individuais e coletivas de modo a reduzir a incerteza na 

ação de atores em mercados financeiros globais com legitimidade fluida. A interação 

doméstica pode ser observada pela evolução das estratégias, habilidades institucionais, 

                                                 
7 DIXIT, Avinash K. Lawlessness and Economics. Alternative Modes of Governance. Oxford University Press. 2004, 
p.1  
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negociadas em regimes políticos. As estratégias e habilidades de bancos centrais 

definem as regras do jogo, as estruturas de governança organizacional doméstica, as 

capacidades, habilidades e o processo como aprendem e identificam seus beneficiários, 

isto é, refletem o tipo de controle político. 

O percurso da reforma institucional em bancos centrais segue caminhos 

inicialmente diferenciados, no entanto temporalmente convergentes depois da 

consolidação democrática e da globalização. Nos sistemas políticos autoritários, pouco 

representativos, com controle político de minorias, os bancos centrais insulam políticas 

econômicas intervencionistas. Na transição, os bancos centrais podem mais facilmente 

resolver crises com origens externas e internas, socializando dívidas privadas do que 

quando há sistemas políticos democráticos, economia globalizada, controle difuso na 

sociedade e governança corporativa. Nesse caso, os bancos centrais tendem a promover 

a estabilidade financeira e a do valor da moeda e a buscar a melhoria de sua reputação 

institucional. 

O conceito de reputação institucional constitui um valor intangível que resulta de 

imagens mentais, provenientes de experiências passadas vivenciadas por diferentes 

stakeholders (bases de suporte). Essas imagens e expectativas, que dependem de 

interações positivas repetidas entre os atores, atuam sobre os valores corporativos. 

Stakeholders têm distintas imagens mentais de instituições e, portanto, percepções 

distintas. A interação entre o regulador e os atores pode prover incrementos 

intertemporais em custos de transação em conseqüência da incerteza e risco regulatório, 

econômico e político. Os resultados agregados consistentes no tempo e provenientes de 

interações positivas, isto é benefícios iguais ou superiores a custos, tais como 

estabilidade de preços, aumentos de renda real, emprego e qualidade de vida aumentam 

a reputação de agentes e de instituições. Os resultados agregados socialmente positivos 

e consistentes no tempo aumentam a coesão social e consolidam o apoio político à 

autonomia de reguladores e às suas regras e processos. 

Resultados econômicos negativos - custos superiores a benefícios, desemprego, 

lento crescimento e políticas inconsistentes no tempo-reduzem a reputação de 

instituições e agentes e tornam as crises mais prováveis. Podem proporcionar reversões 

em políticas ao estimular crenças individuais e coletivas contrárias à globalização e à 

orientação de economias a mercados.  
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A reputação de instituições, de organizações, de agentes reguladores e de 

operadores de mercado decorre das relações econômicas constantemente bem sucedidas 

no tempo, nas interações dos sistemas econômicos nacional e internacional. Quando as 

interações são temporalmente positivas e difusas, proporcionam aos agentes previsões 

econômicas acuradas e estimulam a inovação, pois a incerteza e o risco são pequenos.  

Este trabalho parte do pressuposto de que a incerteza e o risco financeiro são 

inversamente relacionados à reputação e ao poder relacional8 dos países. Este poder 

depende de aspectos econômicos, regulatórios, geopolíticos e da incorporação de 

valores individuais e coletivos.  

Considera que a eficiência e a eficácia institucional dos reguladores autônomos 

podem reduzir a incerteza e o risco político, regulatório e econômico e aprimorar a 

reputação e o poder relacional de países. Além disso, a abertura comercial, seguida da 

liberalização financeira e da adoção de câmbio livre e flexível em economias mistas 

podem reduzir a incerteza econômica se forem promovidos ajustes estruturais 

sucessivos no sistema produtivo e nas transações correntes com o exterior. Finalmente, 

a crescente fragmentação político-partidária para atender aos interesses da maioria pode 

reduzir a incerteza política se promoverem a redução da instabilidade institucional e das 

reformas com benefícios econômicos superiores a custos. A aprendizagem, capacitação 

e seu monitoramento contínuo, e orientação dos indivíduos produzem processos de 

dupla direção segundo uma dinâmica macro-micro de transformações recíprocas.  

A incerteza regulatória é afetada pelo capital político de seus dirigentes, pela 

autonomia, qualidade e monitoramento da capacidade regulatória institucional. A 

incerteza econômica é influenciada pelo grau de integração comercial e financeira no 

sistema internacional, produto de maior liberdade econômica. A incerteza política é 

produto da capacidade de a representatividade política poder intermediar interesses de 

grupos e reduzir a instabilidade política. A incerteza e o risco nas atividades e nas 

interações econômicas criam a necessidade de uma infra-estrutura institucional de 

governança9. Bancos centrais e reguladores bancários se constituem na infra-estrutura 

institucional interna de governança para mercados financeiros globais. 

                                                 
8 Conceito de Susan Strange especificado no capítulo 2. 
9 DIXIT, Avinash K. Lawlessness and Economics. Alternative Modes of Governance. Oxford University Press, 2004. 
p.1  
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Essa reputação de reguladores depende de variáveis ex-ante e ex-post, ex-ante de 

crenças causais, motivações e conhecimento, que estruturam preferências individuais, 

são agregadas e influenciam as preferências políticas e ex-post dos resultados que 

dependem da base legal e do seu cumprimento, da qualidade da governança 

institucional, do controle político.. A base legal assegura a sua autoridade regulatória, e 

a eficiência e eficácia gerencial, o seu cumprimento. O controle político difuso assegura 

os interesses de maiorias; por outro lado, valores individuais, cultura e conhecimento 

também contribuem para a estabilidade na reputação institucional, pois motivações, 

cultura, e conhecimento de pessoas podem produzir riscos institucionais. A governança 

é obtida por estruturas e processos gerenciados por pessoas com crenças causais, valores 

e motivações em sistemas de preferências individuais e agregados. É também produto 

de expectativas de custos e benefícios incertos de burocratas, de role players, políticos, 

e da percepção de riscos e incertezas de atores privados em mercados financeiros. 

Supõe-se que essa estrutura de governança em reguladores autônomos com 

controle político difuso pode reduzir a incerteza e o risco econômico, regulatório e 

político e diminuir a vulnerabilidade em mercados financeiros globalizados. A ética de 

governança é o novo paradigma para o poder relacional de países com controle político 

difuso em estratégias globais baseadas em escolhas individuais em mercados 

financeiros globais. 

Entretanto, é importante ressaltar que mesmo no caso de instituições autônomas 

e imunes às interferências de governo e com reputação e ética de governança, a ação dos 

Bancos Centrais está imersa e limitada por escolhas políticas e econômicas de curto 

prazo. A política fiscal, o regime cambial e as dotações orçamentárias de autoridades 

monetárias interferem nos limites da atuação dos Bancos Centrais.  

As escolhas políticas de países e de instituições elegem seus beneficiários no 

tempo e produzem resultados intertemporais que dependem de estruturas de governança 

corporativa. Quando reduzem a incerteza e risco intertemporal, atuam para diferentes 

gerações e procuram promover a convergência nas expectativas econômicas 

interdependentes. Portanto, os resultados intertemporais de decisões de bancos centrais 

interferem nas interações internas e externas. Logo, são variáveis intervenientes na 

reputação dos próprios bancos centrais. 

Neste trabalho, as transformações intertemporais em instituições reguladoras 

bancárias e em suas políticas monetárias e de supervisão bancária são as variáveis 
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explicativas para a reputação desses reguladores. No sistema interno, usando o 

paradigma da escolha racional, as crenças, valores e conhecimentos individuais 

estruturam as preferências dos atores que podem ser agregadas e negociadas em 

sistemas políticos. Alterações nas preferências dos atores induzem mudanças estruturais 

e institucionais. Quando produzem resultados intertemporais positivos, modificam as 

preferências de atores políticos e sucessivamente modificam as escolhas políticas 

intertemporais; entretanto, no sistema internacional, como não existe autoridade central, 

o processo decisório difere do interno. 

O sistema financeiro internacional apresenta dominância de uma parte sobre a 

outra, pois o poder dos Estados nos centros de poder é assimétrico. No entanto, nas 

relações financeiras internas e externas com dominância, os reguladores desempenham 

o papel de terceira parte, ao permitirem o acordo e reduzirem a assimetria de 

informação, a incerteza, o risco e o custo de transação, segundo os interesses 

envolvidos. Bancos centrais definem as regras que restringem e interferem nos custos 

das relações pré-contratuais, contratuais e pós-contratuais na execução e no controle e 

enforcement dessas relações interfinanceiras. 

A globalização diversificou o controle político sobre a propriedade de ativos 

financeiros entre diversos países e elevou o risco de fraudes e de crises financeiras, 

conseqüentemente esforços de cooperação internacional apresentam propostas e acordos 

mesmo informais para o aprimoramento da governança e gestão do controle de riscos, 

acordos informais em Comitês sediados no Banco de Compensações Internacionais e 

propostas em discussão no Fundo Monetário Internacional. 

A história das políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária desses 

reguladores bancários ilustra que as mudanças institucionais substituíram as fontes de 

legitimidade da autoridade pelas escolhas individuais nos mercados financeiros e nos 

sistemas políticos desde o período de interdependência até o da globalização 

Objetivos  

Nesta tese busca-se analisar a evolução institucional de bancos centrais no 

período de transição da interdependência entre nações para a globalização.  

Nesse período houve a incorporação da ética de governança nas instituições que 

promoveu políticas para as maiorias, consistentes no tempo, entre elas as políticas 

monetárias e de supervisão bancária. Essa incorporação está associada: à absorção de 
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valores nas preferências individuais e coletivas. A ética de governança reduz a incerteza 

e o risco intertemporal; ao estabelecer regras e estratégias de sinalização, forward 

looking; e estruturas organizacionais e processos de monitoramento da reputação em 

instituições.  

O método histórico dos países objeto desse trabalho são exemplos de que a 

globalização e a democratização incentivaram os reguladores bancários a adquirir valor 

institucional e alcançar uma imagem de governança com controle político difuso.  

A ética de governança aprimora a accountability, a transparência e o 

monitoramento da política monetária e da supervisão bancária. Valoriza as decisões 

intertemporais que tratam igualmente as gerações presentes e futuras e hierarquiza 

valores em sistemas de preferências individuais e agregados. Tal ética incorpora a 

eficiência e a eficácia como valores nas instituições e nas políticas públicas. 

“A eficiência e a eficácia estão associadas à democracia”10 e “a governar com 

governança”.11A eficiência e a eficácia são restritas pela independência e capacidade do 

Estado de criar e dar cumprimento a instrumentos regulatórios12 que equilibrem 

interesses próprios individuais, de garantir a equidade intertemporal entre grupos de 

interesse, nas corporações, no mercado e em relações hierárquicas.  

Nesta tese, procura-se responder às seguintes perguntas: 

 

Responder a essas questões envolve procurar, identificar e interpretar a 

importância da reputação de reguladores e do poder relacional de países da América 

                                                 
10 STREECKM, W; SCHMITTER, P. Community, market state and associations? The prospective contribution of 
interests’ governance to social order. in Private Interest Governing. Streek, W.; SCHMITTER, P. (Ed.). Beverly 
Hills, CA: Sage. 1985. Nota de tradução. 
11 KOOIMAN, J. Governing as governance. Beverly Hills, CA. Sage. 2003. Nota de tradução. 
12 JESSOP, B The future of the capitalist state. Oxford: Blackwell Publishing. Demirag, I. & J. O’ Brien. Conflicting 
and conflating interest in the regulation and governance of the financial markets in the United States. Journal of 
Corporate Citizenship. 15(1):111-119, 2004. 

(i) Por que algumas reformas institucionais de reguladores e Bancos 

Centrais do Brasil e do Chile são feitas e outras não?  

(ii) Como essas reformas são feitas? 

(iii) Por que, em alguns países, algumas reformas são aprofundadas e 

outras apresentam reversão? 
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Latina no mercado financeiro internacional. Para isso, busca-se identificar os elementos 

de natureza político-institucional responsáveis pela inserção internacional desses países, 

no sistema financeiro no período entre 1974 e 2005. Finalmente, a pesquisa pretende 

identificar a influência da burocracia desses bancos centrais em promover inovações 

organizacionais que aprimorem o acesso dos países a mercados financeiros e 

estabilizem as expectativas interdependentes dos agentes. Já que burocracias têm espaço 

e capacidades próprias, lógica específica formal e informal, podem formar valores 

institucionais e empreender ou resistir a políticas transformadoras, pois concentram 

parcela de poder. 

O timing e a profundidade na implantação das idéias de liberdade econômica e 

de valores para assegurar equidade entre grupos de interesse entre países são díspares, 

modificam as relações financeiras internacionais desses países e produzem resultados 

inicialmente divergentes, porém posteriormente convergentes. Dá-se pela autoridade 

política ou moral de role players políticos e também pela ruptura dessa autoridade, 

quando da inconsistência temporal de objetivos.  

As crises financeiras e bancárias em 1976, 1980, 1982, 1983, 1989, 1994, 1999, 

2001, 2002 promoveram na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, e Uruguai, a 

construção de novo desenho institucional e a aceitação gradativa das leis econômicas. A 

instabilidade política é crescentemente substituída por maior estabilidade. Finalmente, 

em países exitosos, as coalizões políticas produzem políticas econômicas com 

resultados intertemporalmente mais estáveis, valorizando igualmente as gerações 

presentes e futuras. A crescente fragmentação político-partidária também é produto da 

diversidade de interesses difusos em sociedades crescentemente complexas e pressupõe 

a igualdade de grupos. O controle político difuso pode defender esses interesses 

diversos e alcançar o controle da inflação com baixas taxas de juros e estabilidade 

financeira.  

Na comparação ao longo de trinta anos, 1974-2005, o tipo de intervenção do 

Estado foi uma escolha importante e as escolhas econômicas iniciais foram divergentes, 

assim como as escolhas políticas. No entanto essas escolhas tornaram-se convergentes 

com a difusão de poder políticos, o mesmo ocorrendo com a percepção de governança. 

As escolhas modificaram instituições, processos, estruturas e resultados econômicos. A 

interação entre interesses e crenças produziu estratégias de cooperação com maior 
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liberdade e disciplina econômica, e, ao liberalizarem estruturas, induzem a ética de 

governança em mercados e organizações.  

As políticas, as causas e os resultados diferenciados variam e dependem das 

estratégias de cooperação adotadas por países. Resultados diferenciados envolvem 

diferentes contextos históricos e escolhas sobre modelos de desenvolvimento, em 

momento-chaves, com efeitos de longo prazo. Propomos que os sistemas políticos 

devam ser levados em conta, pois interferem no desenho das instituições e influenciam a 

probabilidade de ganhadores em disputas em modelos complexos em ciências sociais. 

No processo histórico, a interação das crenças, valores e motivações na 

formação de sistemas de preferências de grupos de interesse modificam a relação de 

poder entre a autoridade política doméstica e o mercado internacional. Além disso, a 

democratização e os processos eleitorais alteram as fontes de poder, o controle político e 

as preferências políticas de atores eleitos que assumem novos governos. No tempo, as 

preferências são interativas, pois as idéias assim como os resultados influenciam o 

contexto em que se definem as preferências. Os resultados negativos aprimoram 

percepções de incertezas e riscos econômicos, regulatórios e políticos. As instituições 

políticas influenciam a forma de agregação das preferências, consensos, leis eleitorais, 

sistemas partidários e atuação de veto players13, e quando consensuais os sistemas 

políticos são mais estáveis que os majoritários.14 A liberalização econômica em 

economias mistas produz ajustes estruturais sucessivos e o aprimoramento institucional 

modifica o controle político sobre instituições. 

As crises recentes, no período analisado, – 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 - 

e a busca da estabilidade financeira, bem público, requereram a institucionalização de 

um regime capaz de reduzir riscos e incertezas a influenciar escolhas privadas, quando  

provenientes da atuação do Estado.  

A comunidade financeira internacional tem-se deparado sistematicamente com 

problemas urgentes a resolver. As ameaças de crises financeiras e macroeconômicas  

em 1998 e 1999 deram início a discussões com vistas a reformar as instituições, as 

estruturas e as políticas financeiras internacionais. Como os centros financeiros 
                                                 
13 veto players atores com influência política e com capacidade de veto  
14 GOUREVITCH, Peter; SHINN, James. Political Power & Corporate Control. The New Global Politics of 

Corporate Governance. Princeton University Press. 2005. 

..  
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controlam a oferta de fundos para o financiamento internacional e os países da América 

Latina são dependentes de fundos externos, a má avaliação dos riscos e os custos 

crescentes provocaram racionamento de fundos e conseqüentemente crises. Tendo em 

vista que as crises financeiras são recorrentes, a percepção dos riscos envolvidos nos 

financiamentos e nos investimentos tornou-se mais relevante. 

Hipóteses 

As três principais hipóteses que nortearam o desenho da pesquisa foram: 

Hipótese 1 

 

 

 

A incerteza na percepção de investidores externos  depende diretamente do grau 

de intervenção do Estado  na economia. Esse acesso é função da redução na incerteza e 

risco afetados pelo (a): grau de internacionalização do país; grau de intervenção do 

Estado na economia; legitimidade das autoridades políticas ao negociar interesses; 

autonomia da autoridade monetária; e capacidade regulatória de suas autoridades 

monetárias em assegurar a estabilidade financeira.  

O acesso a mercados financeiros internacionais pode ser restrito por decisões de 

governos e de bancos centrais. Neste caso, a incerteza pode ser elevada. Estas decisões 

são influenciadas por interesses, motivações, crenças causais institucionalizadas e 

ideologias. Essas variáveis influenciam a ordenação de preferências em sistemas de 

preferências individuais, agregados por grupos de interesse e políticos. Portanto, as 

escolhas institucionais e as de atores políticos podem ser interpretadas como asserção 

sistemática de preferências relativas a resultados políticos. Quando estáveis no tempo, 

reduzem a incerteza e o risco intertemporal. O acesso de países pequenos a mercados 

financeiros internacionais é função direta do seu poder relacional e da reputação desses 

países, de suas instituições e de agentes econômicos. A reputação é crucial para induzir 

o comportamento dos agentes, pois a sinalização de instituições interfere na formação 

de expectativas convergentes e nas ações interdependentes dos agentes. 

Nesses paises pesquisados, a liberdade crescente de escolhas econômicas e 

políticas promoveu aprimoramentos em capacidades e conhecimentos, e reduziu a 

O grau de intervenção do Estado na economia afeta o acesso ao mercado financeiro 

internacional.  
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incerteza e a instabilidade, pela abertura comercial e financeira, privatização, 

globalização e democratização. O aprimoramento organizacional e a redução nos custos 

de transações foram produtos da interação entre os desequilíbrios decorrentes da 

desregulamentação, as inovações financeiras e as restrições nas capacidades de 

reguladores promoverem mudanças institucionais.  

Além dos reguladores nacionais, no sistema financeiro internacional, os agentes 

reguladores multilaterais também têm compromissos de evitar a expropriação dos 

investidores e reduzir a incerteza e risco. Para conseguir esse objetivo, fazem uso de 

normas no sistema financeiro com o intuito de: 

a) dar credibilidade aos sistemas financeiros domésticos, de forma a garantir a 

legitimidade das transações e atuar preventivamente na manutenção da estabilidade 

financeira; 

b) evitar operações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; 

c) evitar falhas no sistema que comprometam a credibilidade e a legitimidade 

das operações.  

d) evitar falta de liquidez; 

e) prover normas básicas de operações. 

A credibilidade do sistema está associada ao comportamento íntegro do 

mercado, ou seja, à prevenção de operações fraudulentas, de lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo. O processo prioriza a legitimidade, protegendo mais 

intensamente o investidor. Reguladores internacionais fazem uso de condicionalidades 

para contribuir financeiramente com fundos para a resolução de crises financeiras e de 

balanço de pagamentos dos Estados. 

Além dessas instituições multilaterais e públicas, as agências de risco, empresas 

privadas iniciaram a prestação de serviços a credores para reduzir a incerteza, precificar 

o risco de empréstimos e adicionar aos custos esses indicadores a percepção de risco, na 

forma de uma estimativa da probabilidade da inadimplência. Estas empresas 

preencheram uma parte das necessidades preventivas, anteriormente desempenhadas por 

reguladores. Ou seja, além dos Estados e das organizações multilaterais, o mercado 

estrutura processos e indicadores complementares, que atuam sobre a formação de 

expectativas dos investidores. Além desses, os indicadores de governança dão 
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conformidade às visões prospectivas e reduzem as incertezas no Sistema Financeiro 

Internacional. A cooperação entre Estados, as organizações multilaterais e o mercado 

expande-se para reduzir a incerteza em mercados financeiros. 

Hipótese 2  

 

. 

 

A liberdade e a concentração de fundos financeiros nos mercados externos 

alteram as fontes da legitimidade política. As estratégias, as estruturas organizaconais, 

os processos e o padrão de governança de bancos centrais modificam-se. As oscilações 

das ações dos agentes econômicos e políticos e a dos eleitores frente a incertezas e 

riscos acentuam as instabilidades.  

A instabilidade das decisões dos agentes econômicos quanto a entrar, financiar 

ou sair dos mercados financeiros, a instabilidade das escolhas dos eleitores ao votar, e a 

instabilidade dos políticos em mediar conflitos distributivos interferem na gestão 

institucional de reguladores. 

Políticos avessos a risco postergam ajustes mesmo quando consistentes no 

tempo e de maneira análoga quando burocratas avessos a risco quando resistem às 

inovações institucionais podem postergar escolhas e acentuar posteriormente a 

instabilidade.  

A eleição de presidentes e políticos contrários ao denominado por John 

Williamson (1989) de Consenso de Washington, chamada também de neoliberalismo, a 

adoção de políticas insustentáveis no tempo, tais como as políticas de elevação de 

gastos públicos para reduzir desigualdades acentuaram instabilidades.Por outro lado, o 

aumento na fragmentação social e política não acentuou a instabilidade. O Peru em 

1985, a Argentina em 1991 e a Venezuela em1999 promoveram políticas populistas o 

que provocou instabilidade política e a reversão de políticas econômicas e monetárias. 

Em economias liberalizadas, credores e investidores externos também podem 

sofrer perdas potenciais, perdas estas não protegidas pela ação do Estado que assegura 

direitos de propriedade aos nacionais. A desconfiança gera ações coletivas que reduzem 

A qualidade institucional de reguladores bancários em democracias globalizadas 

é limitada pelo comportamento de indivíduos, de agentes econômicos, de 

eleitores, de políticos eleitos e da burocracia desses reguladores.  
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o poder relacional15 de instituições e de países, desestabilizando-os. Os desequilíbrios 

microeconômicos e macroeconômicos prévios são acentuados pela concentração de 

ações coletivas instantâneas de agentes. Essas ações, ao prejudicar a reputação, criam 

incentivos ao aprimoramento e à autonomia institucional, inclusive com o apoio da 

burocracia, para reduzir a incerteza e o risco político. Portanto, a promoção da ética de 

governança com controle político difuso cria um valor reputacional, aumenta o poder 

relacional e a confiança em instituições, atua sobre as crenças e motivações de 

depositantes, credores e investidores e pode reduzir a incerteza e o risco. 

As escolhas de atores políticos por motivações ou pela pressão de grupos de 

interesse consolidam a reputação de bancos centrais com delegação de autonomia ou 

estabilidade em compromissos intertemporais mediante comunicação das estratégias de 

sinalização. Principalmente quando a percepção dos atores políticos constata que os 

benefícios são maiores que os custos associados, modificam seus sistemas de 

preferências. No entanto, durante o período de transição desde a interdependência até a 

globalização, algumas reformas apresentam reversão, como a autonomia e ou 

independência de bancos centrais na Argentina, Peru e Venezuela e outras políticas de 

governos populistas citadas no capítulo 5. Em outros países, como o Brasil, as reformas 

são gradativas e lentas.  

Bancos centrais buscam minimizar custos sociais provenientes de ações privadas 

de operadores de mercados financeiros por meio de regras. Entretanto o ritmo e o timing 

para a adoção de padrões e normas, inclusive as recomendadas pelas instituições 

internacionais e pela literatura econômica diferem, pois são afetados pelas crenças, 

conhecimento, motivações e valores de atores políticos e da burocracia estatal, com o 

objetivo de manter o seu poder institucional. Quando incorporam uma ética de 

governança, sinalizam estratégias de intervenção política intertemporal, reduzem a 

incerteza e promovem convergência nas percepções individuais e coletivas se o 

mandato de seus dirigentes não coincidir com os ciclos políticos. Elevam o grau de 

autonomia e da capacidade regulatória de seus respectivos bancos centrais e a segurança 

jurídica para o investidor externo. Sua burocracia na transição de regimes autoritários 

para democráticos frente às nuances político-ideológicas pode promover ou resistir a 

inovações para a tomada de decisão. 

 
                                                 
15 Conceito de Susan Strange explicado no capítulo 2. do marco teórico. 
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Hipótese 3 

 

As escolhas econômicas e políticas em economias  mistas são dependentes de 

diferentes tipos de controle político. O controle político interfere sobre a governança de 

reguladores; sobre o comportamento de agentes econômicos, de eleitores e da 

burocracia. Essas reformas  liberais expandem as alternativas de escolhas econômicas 

intertemporais de agentes econômicos ser menos restrita pelo poder discricionário de 

governos, seja quando afetado pos aspirações individuais da burocracia ou de políticos 

não submetidos a aprovação de eleitores. A aversão ao risco de agentes econômicos 

exige um prêmio ao risco e incerteza intertemporal. 

A reforma institucional em bancos centrais, quando incorpora a estabilidade 

monetária e financeira atende a interesses da maioria. Quando o mandato incluir 

também preservar o crescimento econômico, institucionaliza um espaço de conflito de 

interesses e trade off entre custos e benefícios intertemporais. A estabilidade monetária 

é uma conquista de democracias globalizadas e a financeira é uma imposição de 

mercados globalizados. A governança em reguladores bancários com controle político 

difuso proporciona benefícios sociais coletivos-bens públicos-, ao contribuir para a 

estabilidade na renda e produto real, assegurar estabilidade política e reflete estratégias 

de cooperação altruístas a maiorias entre gerações. A instabilidade econômica estimula 

a instabilidade política e vice-versa, pois diferentes escolhas políticas de eleitores, 

principalmente entre os que não reconhecem a validade de leis econômicas afeta o 

sistema bancário. 

Em mercados financeiros domésticos, depositantes não necessariamente têm 

acesso a elementos para organizar percepções futuras e indicadores de solvências 

bancárias e podem incorrer em perdas definitivas. No entanto, investidores e bancos 

internacionais têm informação assimétrica, podem interromper fluxos financeiros e 

racionar crédito em mercados domésticos e promover insolvência em sistemas bancários 

pouco robustos. A partir da década de 1980, período de transição econômica e política 

na América Latina, as insolvências bancárias ocorreram e suas perdas reais foram 

resolvidas pelo Estado, que assumiu os passivos bancários, ou seja, socializou as dívidas 

As reformas estruturais de liberalização de mercados em economias 

mistas  e inovações institucionais reduzem incerteza e risco político e 

econômico intertemporal;  
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privadas e transferiu os custos para as gerações futuras. Este processo protege as 

gerações presentes em detrimento das gerações futuras, pois transfere os custos às 

gerações futuras. Entretanto, em democracias globalizadas, Estados Unidos, Alemanha 

e Mercado Comum Europeu esse processo foi cerceado pela base legal e aprimoramento 

institucional no novo modelo de governança que assegura poder político difuso tanto 

para as gerações presentes, quanto futuras, e tanto a investidores e credores internos 

quanto externos. 

No modelo teórico, detalhado no capítulo 1, a reputação de instituições depende 

da estabilidade intertemporal da base legal e o seu cumprimento e da qualidade da ética 

de governança institucional. Depende também do controle político difuso e de valores e 

motivações em preferências individuais e coletivas. Sistemas de preferências individuais 

podem ser agregados por grupos de interesse que pressionam sistemas políticos para a 

definição de regras em instituições. Esses sistemas de preferências agregados, com ou 

sem ética de governança, produzem diferentes instituições e políticas. O comportamento 

de instituições na definição de regras e o seu monitoramento podem alimentar incertezas 

e riscos em transações financeiras. Além disso, os interesses e o conflito político estão 

presentes tanto em sistemas políticos autoritários como em democráticos. Quando 

autoritários, são baseados em instrumentos de comando e controle e, quando 

democráticos, nos de sinalização de compromissos em relação ao futuro para atender 

maiorias. Nos sistemas democráticos, as instituições reguladoras em mercados 

financeiros adquirem reputação, transparência, accountability e governança com 

controle político difuso. A governança com controle político difuso é produto das 

interações de escolhas econômicas e políticas pela pressão de maiorias domésticas e 

internacionais. 

O modelo teórico expande conceito de reputação a bancos centrais aplicando-o a 

outras dimensões além da econômica. Inclui a base legal e o seu cumprimento, a 

qualidade da ética de governança institucional, o controle político difuso e a absorção de 

valores e motivações altruístas em preferências individuais e coletivas. A ética de 

governança com difusão de poder político em mercados financeiros assimétricos reduz a 

incerteza e risco. A reputação é produto da consolidação de bancos centrais como 

terceira parte nas relações financeiras internas e externas e da incerteza. A incorporação 

de princípios de ética de governança nas políticas monetárias, cambiais e de supervisão 
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bancária reduz a incerteza. Gourevitch e Shinn16 identificam dois modelos de 

governança corporativa associados à distribuição de poder e ao controle político. De um 

lado, o que bloqueia os direitos individuais de acionistas minoritários, denominado 

blockholder (bloqueia bases de suporte), e de outro um modelo que os difunde, 

denominado diffusion (difusão) associado ao controle político sobre o tipo de 

governança.  

Ao fazer uso dos dois modelos idealizados por Gourevitch e Shinn com difusão 

e bloqueador de poder, a nossa pesquisa mostra que o comportamento institucional de 

bancos centrais em democracias globalizadas absorve a ética de governança de Read17 

em políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária após a crise da Ásia. O 

processo de evolução institucional de bancos centrais crescentemente incorpora uma 

ética de governança para benefícios mútuos às gerações presentes e futuras em 

sociedades democráticas globalizadas com controle político difuso de proprietários e 

credores de ativos financeiros. Os bancos centrais autônomos em democracias 

globalizadas detêm recursos de poder, instrumentos, e têm estruturas de governança 

com controle político difuso, aprendizagem contínua para assegurar e aprimorar a 

reputação institucional. 

Os países da América Latina vivenciaram os dois modelos de governança. No 

período autoritário e início da transição democrática, o modelo de blockholder foi sendo 

substituído pelo modelo de governança difusa. No modelo de blockholder, o Estado foi 

capturado por grupos de interesse nos períodos autoritários, amparados por políticas de 

proteção no modelo de substituição de importações com relevante papel atribuído a 

empresas públicas. A pequena autonomia institucional subordinava os objetivos e 

políticas de bancos centrais a outros interesses.  

No segundo modelo, de controle político difuso, a negociação política, a 

reputação e a autoridade moral de dirigentes de bancos centrais podem lhes assegurar 

mais autonomia e independência, além de modificar as variáveis intervenientes da 

reputação institucional. Nesse modelo de controle político difuso, quando aplicado a 

organizações públicas, o aumento no passivo de autoridades políticas por compromissos 

assumidos, maior transparência, accountability, adequada segurança jurídica, baixo 

                                                 
16 GOUREVITCH, Peter; SHINN, James. Political Power & Corporate Control. The New Global Politics of 
Corporate Governance. Princeton University Press, 2005..  
17 READ, Colin. The ethics of Corporate Governance: what would the political philosophers say? in International 
Corporate Governance after Sarbanes-Oxley ed. Ali, Paul U.;Gregoriu, Greg N . John Wiley & Sons Inc. 2006.p.3-7. 
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risco de fraudes e estabilidade financeira são os novos parâmetros de avaliação do novo 

paradigma da ética de governança. 

Supomos que instituições com estruturas e processos organizacionais podem ser 

explicadas por escolhas individuais e coletivas descentralizadas, baseadas em 

expectativas com origens em crenças, motivações, percepção, conhecimento e 

incentivos. Reputação pode se constituir em incentivos quando produzem resultados 

positivos ou custos no tempo, se negativos. Se consistentemente positivos internamente 

e externamente, podem ser agregados e elevar a reputação de agentes e de instituições.  

A complexidade do tema ultrapassa o comportamento do Estado e a sua inserção 

internacional, daí se utilizar os três níveis de análise, pois se presume a análise no nível 

dos Estados, - o nível um - é insuficiente para explicar melhor a reputação após o acesso 

de países pequenos ao sistema financeiro internacional. O nível dois inclui a variável 

qualidade institucional interna, suas estruturas e processos, para compreendermos os 

resultados de reguladores bancários e bancos centrais; o efeito da negociação política, 

no nível três, leva em consideração a análise do trade off do apoio de atores políticos 

nas mudanças da missão institucional. 

No período de análise 1974-2005, autoridades monetárias e reguladores 

definiram novos critérios de regulação, normas, princípios e procedimentos, políticas 

monetárias, cambiais e de supervisão bancária, porém não foram capazes de eliminar 

crises que promovem rupturas políticas que auxiliam a mudança institucional; as 

políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária são as variáveis intervenientes 

no tempo.  

Relevância do tema. 

A relevância do tema deriva de dois aspectos, o científico, a elaboração de um 

modelo conceitual de análise com o uso de metodologias complementares, e o social, 

em particular, para a sinalização do caminho a ser trilhado por instituições que almejam 

obter reputação no sistema internacional.  

A relevância científica deste projeto é a sua interdisciplinaridade metodológica 

entre a economia, a ciência política e as relações internacionais. A economia foca a 

estrutura da firma e dos mercados, seu equilíbrio e exclui considerações de poder, 

também existentes. Algumas influências são consideradas como choques exógenos. Já 

os cientistas políticos pouco se preocupam com o poder relacional de um estado sobre 
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outro, mas com a organização legislativa, regras eleitorais e partidárias e seus efeitos. 

Os teóricos de relações internacionais preocupam-se com as relações de poder entre 

Estados e outros agentes na esfera internacional. 

A relevância social deste trabalho é a de descobrir quais as condições político-

institucionais e as principais decisões que levaram reguladores e governos a 

conseguirem que seus países tivessem uma maior inserção no mercado financeiro 

internacional e melhor reputação institucional, ceteris paribus as condições de liquidez 

no mercado internacional. Essa pesquisa se propõe a ajudar as elites políticas e as 

autoridades monetárias a tomarem decisões políticas e econômicas com vistas à maior 

inserção de países em mercados financeiros globalizados.  

O método e as técnicas 

A pesquisa seleciona conceitos de teorias de relações internacionais, de 

economia política, de economia das instituições e da ciência política para analisar a 

evolução institucional em reguladores bancários e bancos centrais no período histórico 

de 1974 a 2005. A pesquisa faz uso de diversas metodologias nos três estudos da parte 

empírica. A justificativa teórica para a diversidade metodológica para esses três estudos 

da evolução institucional comparada baseia-se em considerações na teoria de política 

comparada. Kohl (1995) em simpósio realizado na Universidade de Princeton em 1993-

1994, admite várias alternativas metodológicas. Macroanálises e microanálises e, em 

cada uma dela as abordagens metodológicas podem ser tanto dedutivas quanto 

indutivas. Observou ainda que as diversas abordagens apresentam limitações e 

controvérsias teóricas, e que a teoria de política comparada não apresenta uma base 

teórica com foco dominante. Dessa forma as metodologias diferenciadas (indutiva e 

dedutiva) fornecem indicativos dessa evolução.  

A metodologia aqui adotada desenvolve um modelo teórico dedutivo e uma 

abordagem metodológica empírica que usa quatro procedimentos metodológicos em 

macro e microanálise institucional. No processo indutivo de conhecimento histórico, 

seleciona eventos singulares no Brasil e no Chile, os analisa quanto a seus resultados 

econômicos e políticos, e, posteriormente, verifica sua semelhança com outros países 

selecionados da América Latina. Realiza também uma microanálise indutiva a partir da 

percepção da evolução institucional por bancos comerciais no Brasil e Chile em duas 

abordagens: uma macroanálise e uma microanálise.  
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Para a macroanálise faz uso de entrevistas e de informações constantes na 

literatura sobre os dois países, faz uma avaliação qualitativa para explicar as diferenças 

em habilidades institucionais e na reputação chilena superior à brasileira no capitulo 5, 

baseada em 24 entrevistas realizadas nos dois países e na literatura sobre as diferenças 

em habilidades institucionais.  

Para a microanálise indutiva no estudo constante do capítulo 5, usa questionários 

para obter as opiniões dos executivos de bancos nacionais e internacionais, com o fim 

de inferir sobre esse comportamento intertemporal de bancos centrais, e a sua reputação 

frente à sociedade. Colhe informações das percepções memorizadas de executivos de 

bancos comerciais, e compara a evolução da percepção do comportamento 

intertemporal dos reguladores nesses países no período de 1974-2005. 

No período de globalização, estuda o caso das diferenças em habilidades entre o 

Chile e o Brasil buscando generalizar para um maior número de países da América 

Latina, por meio de um modelo estatístico para a reputação aplicado às variáveis 

relevantes. A generalização do modelo para a reputação de bancos centrais é 

desenvolvida no capítulo 7. 

Este projeto reconhece as dificuldades metodológicas de comprovação científica 

a partir da historiografia das relações internacionais. As dificuldades são provenientes 

da diversidade de valores sociais, dos estágios diferenciados de desenvolvimento 

capitalista e das diferenças na concentração e na intensidade de poder entre nações. 

Portanto, esta proposta almeja uma contribuição teórica com generalização, a partir da 

identificação dessas singularidades. 

As diferenças metodológicas têm origem em três premissas teóricas: a 

racionalidade instrumental em horizontes temporais extensos; a centralidade de atores 

políticos para a história diplomática; e o papel de valores, identidades e expectativas em 

construções dinâmicas ao longo da história. A metodologia adota um diálogo 

interparadigmático: a narrativa histórica e as modelagens política e estatística. 

A justificativa para o uso de diversas premissas teóricas tem origem na extensão 

do horizonte temporal para a compreensão desse processo histórico nessa evolução 

institucional. As instituições, as estruturas e os processos que afetam as decisões dos 

indivíduos no presente resultam das escolhas prévias anteriores. De maneira análoga, as 

percepções do passado têm um papel nas percepções do presente e do futuro. A teoria 
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das relações internacionais preocupa-se o uso de metodologias para a produção de 

conhecimento reducionista sistêmico ou quantitativo, apesar da incerteza e das 

dificuldades de replicação, no caso das ciências sociais. 

Esta proposta metodológica inclui a contribuição de Mesquita 18 (1996) sobre o 

método historiográfico e os de ciências sociais, no cenário de coexistência de diferenças 

nacionais em estágios de desenvolvimento capitalista e de inserção internacional e com 

diversidades no arcabouço cultural. Os métodos são complementares e não 

competitivos, vide o que o autor não reconhece a primazia de um método sobre o outro.  

Os modelos de escolhas estratégicas e as situações podem ser identificados pela 

narrativa histórica e pela metodologia indutiva, quando o interesse é o de descrever ou 

explicar os eventos e as ações em termos de seus fatores contextuais. A distinção de 

eventos e de seus argumentos se dá a partir da evidência empírica. As modelagens 

política e estatística são auxiliares. 

O que se pretende é mostrar que a pesquisa histórica pode apoiar a identificação 

e a seleção de eventos, para inferir sobre as causas e efeitos que levam a mudanças em 

instituições e políticas públicas. 

Finalmente, quanto à previsibilidade ser possível, a proposta utiliza os métodos 

estatísticos e matemáticos elementos úteis para a replicação da teoria. Na literatura de 

Relações Internacionais esta proposta tem origem nas sugestões de Kennedy Pipe19 

sobre o diálogo metodológico historiográfico e quantitativo em espaços menos 

inflexíveis. A metodologia utilizada é, portanto, uma proposta dessa natureza. 

O Desenho da pesquisa.  

A análise do Chile e do Brasil atende aos critérios para uma metodologia de 

comparação constante na literatura (Lipjhart, 1975)20. Os dois países têm algumas 

características similares para os presentes propósitos, ambos na periferia do sistema 

capitalista, ambos com raízes históricas de colonização ibérica, ou seja, com 

importantes características, ambos latino-americanos e diferentes com relação reputação 

a variável dependente a ser explicada.  

                                                 
18 MESQUITA, Bruno Bueno. Benefits of Social Scientific Approach to Studying International Affairs. In. Explaning 
international relations since 1945.(Ed.) Nagaire Woods. Oxford. Oxford University Press, 1996. 
19 KENNEDY PIPE, Caroline. International History and International Theory: a Dialogue Beyond International 
Affairs.v,.56.n.2, 2000. 
20 LIPJART, Arend.The Comparable-Cases Strategy in Comparative Research. Comparative Political 
Studies.9,n..2(July), 1975:158-77. 
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Este método contém uma medida de controle quando se aplica a um maior 

número de casos com muitas variáveis. Focando em variáveis determinadas, a 

comparação busca aprofundar o rigor teórico para um pequeno número de casos e 

aprimorar a capacidade de sua generalização e atende aos pré-requisitos de George21. 

Além disso, tal estudo envolve fenômenos inerentemente qualitativos, avaliação das 

explicações alternativas e juízos de valor; portanto, problemas de diferenças cognitivas, 

difíceis de quantificação em generalizações.  

O uso dos vários níveis de análise facilita a avaliação de critérios para definição 

dos períodos de critical junctures.22 A fórmula de George para o process tracing23 da 

informação histórica foi obtida em relatórios de diretoria, boletins mensais e memórias 

anuais, entrevistas e questionários com diversas instituições que permitiram uma 

avaliação mais profunda das datas e das formas para definir os critérios para escolha dos 

intervalos de tempo dos períodos de intervenção. 

Nessa tentativa, é possível um viés de seleção do observador pela existência de 

correlação entre a variável dependente e a regra de seleção. Qualificar e quantificar um 

conceito de reputação com o uso de metodologias estatísticas pode permitir replicar o 

desenho da pesquisa para um grande número de casos.  

A pesquisa contém duas partes. Na primeira o marco conceitual e narrativa 

historiográfica e na segunda os três estudos empíricos.  

Na Parte 1, a historiográfica contém quatro capítulos: No capítulo um, o modelo 

teórico é desenvolvido a partir de conceitos básicos da literatura e do estudo empírico. 

No dois, descrevem-se as mudanças na ordem global no sistema financeiro 

internacional, as reformas institucionais em bancos centrais de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, suas principais políticas monetárias, cambiais e de supervisão 

bancária. No três, sintetizam-se as mudanças chilenas e brasileiras entre 1974-2005. No 

capítulo quatro, descreve-se a terapia institucional das crises e as dificuldades 

institucionais em seis países selecionados da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Peru e México.  

                                                 
21 GEORGE, Alexander L; BENNETT, Andrew; Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. 
Massachusetts. MIT Press, 2005. 
22 critical junctures, conceito de COLLIER, D.; COLLIER, R. em Shaping the Political Arena. Critical 
junctures, the labor movement and regime dynamics in Latin America  
23 process tracing conceito de George para tratamento de informação na metodologia histórica  
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Na segunda parte apresentam-se três estudos empíricos e os seus resultados em 

três capítulos. O capítulo cinco apresenta o estudo de caso entre o Brasil e Chile, 

elabora argumentos por avaliação qualitativa de habilidades para justificar o diferencial 

de performance da reputação chilena pela governança institucional. No sexto apresenta-

se a avaliação da percepção interna de bancos comerciais e reguladores sobre a 

evolução intertemporal das habilidades institucionais dos reguladores bancários no 

Brasil e no Chile. No sétimo generaliza-se a relação entre a percepção da reputação 

externa do banco central, a abertura comercial, a disciplina em políticas 

macroeconômicas e a fragmentação político-partidária no congresso em modelo 

estatístico no período de globalização. 
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      “A economia é um tema difícil e técnico, 

mas ninguém quer acreditar nisso”. 

John Maynard Keynes 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

MODELO TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o modelo teórico para identificar os elementos de 

natureza político-institucional que expliquem a evolução, o aprimoramento e a 

aquisição de reputação institucional de bancos centrais de alguns países da América 

Latina no sistema financeiro internacional.  

A evolução institucional e a construção do valor reputacional em bancos centrais 

é produto da incorporação de valores individuais e coletivos e da ética de governança 

em processos organizacionais e em padrões de governança corporativa.  

O modelo parte do pressuposto de que a evolução institucional moderna dos 

bancos centrais é produto da mudança de crenças individuais e coletivas formuladas ao 

longo da solução de conflitos políticos. Essa mudança de crenças modifica a percepção 

dos agentes e induz o aprendizado institucional e político levando a rupturas políticas e 

institucionais ao longo dessa transição, de forma propiciar a integração da política 

internacional com a doméstica e da política com a economia.  

1.1 Introdução 

O modelo leva em consideração, o timing, a profundidade e as estratégias 

adotadas pelos diferentes países durante a evolução institucional de seus Bancos 

Centrais e demais reguladores bancários, pondera quanto às políticas adotadas, quer 

sejam políticas econômicas liberais ou intervencionistas, próprias de economias 

mistas.24 Assim como as mudanças na geopolítica mundial, na ordem global e na 

atuação de governos por meio de reformas políticas, estruturais e institucionais, os 

diferentes modelos de governança corporativa, principalmente no que se refere à gestão 

das políticas monetária, cambial e de supervisão bancária pelos bancos centrais.  

Bancos centrais são organizações domésticas que gerenciam a emissão de 

moedas, definem regras, estratégias, estruturas e processos e adquirem habilidades para 

aperfeiçoar a interação humana e gerenciar assuntos monetários do Estado e regular o 

                                                 
24 Até 1971, período de superpotência e da Guerra Fria, os Estados Unidos e seus aliados, em face da ameaça de 
conflito, subordinavam suas alianças aos interesses de cooperação política e de segurança. Assim, o interesse na 
segurança criava laços que induziam divergências importantes na economia mundial. O fim da Guerra Fria, a 
reunificação da Alemanha e a ascensão da Ásia influenciam as relações internacionais e as novas tendências de 
redução do Estado e maior dependência do mercado 
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sistema bancário nacional, ou regional como no caso do Banco Central Europeu, pois as 

ações privadas podem proporcionar custos sociais maiores do que os privados. Portanto, 

bancos centrais têm relações hierárquicas com governos e com o mercado. O sistema 

bancário cria também moeda e realiza a intermediação de fluxos monetários entre 

indivíduos, empresas e governos. 

A Moeda como meio de pagamento e unidade de conta é uma instituição que 

reduz a incerteza e os custos de transação entre indivíduos, empresas e governos e tem 

sua dimensão política quando é produto de escolhas políticas entre Estados, no caso de 

uniões monetárias.  

1.2 O marco teórico  

O modelo utiliza-se de fundamentos das Relações Internacionais das idéias e das 

relações com o outro e em especial do conflito de idéias entre o liberalismo econômico 

e o intervencionismo; e do papel das instituições (Neoliberalismo-Institucionalista). 

Além disso, o que a torna multidisciplinar, utiliza-se da economia política internacional, 

quando trata da interação entre a economia e a política no sistema internacional, da 

integração entre a política internacional e a doméstica e do papel das instituições no 

sistema financeiro; da teoria econômica quando trata papel das instituições sobre o 

funcionamento da economia e quando trata da conformação da construção do valor 

reputacional dos Bancos Centrais, a partir da difusão e aceitação de idéias e de valores 

que se tornam coletivos (Construtivismo). 

1.3 O institucionalismo neoliberal 

O realismo assume que o sistema internacional é anárquico em razão da ausência 

de uma autoridade como ator principal e o papel central do Estado em assuntos 

internacionais é analisado quanto à segurança e poder. Os Estados definem seus 

interesses nacionais em termos de segurança militar e independência política. No 

institucionalismo neoliberal o Estado territorial continua sendo um ator relevante em 

assuntos domésticos e internacionais, no entanto não é o único ator importante. 

Instituições como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a Comissão 

Econômica Européia. Os interesses e as políticas do Estado sào determinados por uma 
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elite política governamental sobre a pressão de grupos poderosos na sociedade nacional. 

(GILPIN, 2001).25 

A política é influenciada pela força que o mercado internacional desempenha na 

criação de riqueza. O reconhecimento dessas inter-relações tem chamado a atenção de 

historiadores e cientistas sociais para a natureza da economia política em contraste com 

a da economia, tornando-a objeto da economia política internacional.26  

As questões econômicas na economia global têm papel relevante nas relações 

econômicas e políticas internacionais, o que traz como conseqüência a aceleração dos 

processos integradores das políticas domésticas às externas. Citam-se como exemplos 

dessas conseqüências: o aumento da desigualdade e do desemprego entre países e os 

efeitos dos movimentos financeiros desregulados que alimentam tensões para a 

expansão do liberalismo comercial e financeiro; liberalização financeira, os novos 

instrumentos financeiros e as inovações tecnológicas que integram o sistema financeiro 

internacional e em momentos de reversão de expectativas tornam governos reféns do 

comportamento de investidores externos que modificam rapidamente a renda e a riqueza 

relativa entre países. 

A relação entre as estruturas domésticas e o sistema internacional, ao considerar 

variações nos padrões da relação entre o Estado e a sociedade nos ambientes políticos e 

os objetivos das políticas são moldados pelas preferências ideológicas e pelos interesses 

materiais da coalizão dominante, e o número e o alcance dos instrumentos de política 

são condicionados pela natureza da rede de políticas (policy network)( KATZENSTEIN, 

1978). 27 

O impacto do sistema internacional sobre políticas e estruturas domésticas 

seriam afetadas pelas pressões do sistema internacional pela distribuição do poder entre 

Estados (o sistema internacional de Estados) e a distribuição das atividades e das 

riquezas econômicas (economia internacional). A natureza dos regimes domésticos 

também seria definida por dois atributos: a) o tipo de regime; b) o padrão de coalizões 

(GOUREVITCH, 1978).28  

                                                 
25 GILPIN, R., op. cit., p.15-38. 
26 GILPIN, R., op. cit., p. 25. 
27 KATZENSTEIN, Peter J. (Ed.). Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial 
States. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. p.337. 
28 GOUREVITCH, Peter. The Second Image Reversed: the International Sources of Domestic Politics. International 
Organization, v. 32, n. 4, p. 881-912, 1978. 
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O modelo de "jogos de dois níveis" considera a interação entre fatores 

domésticos e internacionais, em contraste a de modelos associados à ênfase em causas 

domésticas e efeitos internacionais ou à ênfase em causas internacionais e efeitos 

domésticos (PUTNAM, 1992) e outra, considera jogos de dois níveis, com ênfase 

particular na distribuição da informação, em que as assimetrias de informação entre os 

planos doméstico e internacional são consideradas para validar as hipóteses 

apresentadas por Putnam (IIDA, 1993).29 

As instituições desempenham o papel de reduzir a incerteza na interação humana 

e os custos de transação  no caso da existência de equilíbrios múltiplos, seja no sistema 

internacional, seja no interno. No sistema macro ─ sistema internacional ─ há a 

dominância de uma parte sobre a outra, exercida pelo poder30do mercado financeiro 

internacional ou por hierarquias de países com poder e não é um acordo mútuo baseado 

em expectativas de benefícios recíprocos.  

Para as relações com dominância, WEBER (1978)31 racionaliza a emergência da 

burocracia como uma forma de organização e sugere três tipos de dominação: pela 

constelação de interesses; pela posição de monopólio; ou pela autoridade em 

hierarquias. Como o sistema internacional é anárquico e não assegura dominância por 

hierarquia, a constelação de interesses ou a posição caracterizam o tipo de dominância a 

ser considerada. 

Autor de organizações industriais, WILLIANSON defende a integração vertical 

como forma de organização para solucionar o problema da eficiência. Porém, discorda 

sobre as vantagens da dominância vertical em organização industrial e FRANCIS 

(1983), propõe a alternativa adotada no presente modelo.  

A hipótese adotada por Francis é a de que se A tem de transacionar com B, seja 

em mercado, seja em relações hierárquicas, ele necessita de uma terceira parte, C, para 

entrar em cena, é essa terceira parte que permite o acordo. É C que permite a A e B se 

situarem no mesmo nível, reduzirem os custos de transação e alcançarem os benefícios 

da autonomia da escolha.  

                                                 
29 IIDA, Keisuke. When and How Do Domestic Constraints Matter? Two-Level games with uncertainty. The Journal 
of Conflict Resolution, v. 37, n. 3, p. 403-426, 1993. 
30 Conceito de dominância desenvolvido por A. Francis e aplicado ao sistema financeiro. Markets and Hierarchies. 
Efficiency or domination. Power, Efficiency and Institutions: a critical appraisal of the markets and hierarchies 
paradigm. (Ed.). FRANCIS, Arthur; TURK, Jeremy; WILLMAN, Paul. Londres: Heinemenn Educational Books, 
1983. p.105-116.  
31 WEBER, M. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. p. 943. 
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Para o caso das transações financeiras internas, em ocorrendo razoáveis níveis 

de informação nas transações internas, o mercado pode desempenhar em parte esse 

papel, quando não existem problemas sócio-legais, neste caso instituições 

desempenham um papel fundamental. Porém em transações financeiras internacionais o 

mercado é insuficiente, pela incerteza, pelo risco e pela ausência de uma autoridade 

central. Por isso, as organizações multilaterais e as associações privadas internacionais 

buscam suprir a ausência de instituições internacionais. 

No sistema interno, nas democracias consolidadas, as instituições podem 

resolver problemas econômicos proporcionando, assim, o aumento da eficiência 

econômica doméstica e a redução do custo de transação interno e externo. No entanto, 

podem também ser capturadas por grupos de interesse em transições políticas e assim 

não atender aos interesses da maioria.  

No sistema internacional, o sistema econômico necessita de instituições, 

processos e regras para reduzir a incerteza pelo estabelecimento de uma estrutura para 

permitir a interação humana e para controlar os conflitos. As decisões dessas estruturas 

dependem de fatores políticos, da distribuição de poder e da natureza e do grau de 

interação entre os participantes.32 Entre essas instituições figuram as moedas 

internacionais. 

O sistema financeiro internacional é formado por organizações internacionais 

multilaterais e por organizações nacionais de atuação global que transacionam ativos em 

mercados financeiros, tais como bancos comerciais e de investimento, organizações 

públicas nacionais com poder delegado pelo Estado, autoridades monetárias, bancos 

centrais e agentes privados. 

As organizações multilaterais buscam definir regimes internacionais e as 

associações privadas33 buscam divulgar e aprimorar padrões, códigos de conduta e de 

governança. 

As transações entre moedas domésticas e internacionais no território doméstico 

são reguladas por regras definidas por bancos centrais que podem ser administradas ou 

liberalizadas, escolhas que envolvem custos de transação.  

                                                 
32 SPERO, Joan E.; HART. Jeffrey A. The Politics of International Economic Relations. Belmont: Thomson 
Wadsworth, 2003. p.1. 
33 Por exemplo, como o Instituto de Finanças Internacionais, o IFF, uma associação de instituições financeiras 
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O conceito de custo de transação está relacionado aos custos das atividades pré-

contratuais, contratuais, formação do contrato e as pós-contratuais e da execução, do 

controle e do enforcement dessas relações, foi sugerido por COASE (1937), 

desenvolvido por WILLIAMSON (1975, 1985) e por NORTH (1994).  

WILLIAMSON explica diferenças em vantagens comparativas por novos 

ângulos de avaliação, incluindo os aspectos sociolegais em transações como custos para 

o cumprimento de contratos e a incapacidade de os mercados neutralizarem o 

oportunismo, denominada de “troca idiossincrática”. O autor preocupa-se com 

estruturas que resultam em custos de transações, nos quais a variável relevante é a 

incerteza quanto ao comportamento interpessoal. Autores como WILLIANSON E 

OUCHI (1983)34 debatem paradigmas de eficiência e de poder e acreditam que, no 

longo prazo, a competição em mercados de produtos e de fatores e as considerações de 

eficiência dominarão as de poder.  

A desregulamentação, as inovações financeiras, as tecnologias de informação e 

comunicação e a globalização integraram a economia política internacional à economia 

política doméstica. A inovação em mercados financeiros modificou os processos 

causais, tornando os indivíduos no núcleo do processo de transformações recíprocas. 

Essa dinâmica erodiu o poder governamental e aumentou a comunicação global, e a 

ordem global emergente fez a cidadania aflorar.35  

Em fins do século XX, a interdependência no mercado afetou a política 

internacional, o impacto da economia no mercado global influenciou as relações entre 

os Estados e o Estado influiu nas forças de mercado maximizando vantagens e o 

desenvolvimento econômico. A economia internacional está imersa também em 

sistemas sociopolíticos, porém não tão profundamente quanto estão imersas as 

economias nacionais.36 O sistema internacional é anárquico enquanto as economias 

nacionais as escolhas econômicas estão subordinadas à autoridade política imposta ou 

negociada. Neste último caso, subordinadas à organização política, lobbies, partidos 

políticos e regras formais e informais. A natureza da política econômica requer a 

                                                 
34 WILLIANSON, O. E.; OUCHI, W. G.; The Markets and Hierarchies Programme of Research: origins implications, 
prospects. Power Efficiency and Institutions: a critical appraisal of the markets and hierarchies paradigm. In: 
FRANCIS, Arthur; TURK, Jeremy; WILLMAN Paulo; (Ed.). London: Heinemann Educational Books, 1983. p. 13-
34. 
35 ROSENAU, James. A cidadania em uma ordem mundial em mutação. In: ROSENAU, James; CZEMPIEL, Ernst-
Otto.(Ed.). Governança sem governo. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000. 
36 GILPIN, Robert. A economia política das relações internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2002. p.15, 
26, 41. 
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integração de dois significados: o da economia, as interpretações neoclássicas, e o da 

economia política, pois os mercados estão imersos em sistemas sociopolíticos na 

política econômica internacional.37 

O diferencial de desempenho no tempo nas economias dos países é influenciado 

pelo modo como as instituições evoluem, pela forma de como o passado influencia o 

presente e o futuro, a natureza do path dependence de como as mudanças incrementais 

afetam o conjunto das escolhas no tempo.  

As instituições reduzem a incerteza provendo uma estrutura para o cotidiano que 

orienta a ação humana. Instituições formais e informais definem e limitam o conjunto de 

escolhas dos indivíduos. As regras dos jogos são conceitualmente diferenciadas. Regras 

definem como o jogo é jogado. O objetivo de ganhar o jogo passa pela combinação de 

habilidades, de estratégias e de coordenação por meios transparentes, obscenos e/ou 

repugnantes. Modelando as estratégias e as habilidades, a equipe organizacional 

desenvolve um processo próprio de criação, evolução e resultados das regras. Além 

disso, organizações incluem corpos políticos, econômicos, sociais e organizacionais. 

Assim, modelar instituições é analisar as estruturas de governança, suas habilidades e os 

processos de aprendizagem para identificar seu sucesso no tempo. Ademais, as 

organizações adequam sua existência no tempo e evoluem influenciadas também pelo 

arcabouço institucional. Separar a análise das regras da estratégia dos jogadores é um 

pré-requisito para a construção da teoria das instituições. Ao definir instituições como 

restrições ao comportamento humano, impõem-se a elas a definição complementar do 

approach neoclássico da teoria econômica, tendo como base a escolha individual 

calcada na racionalidade instrumental (NORTH, 1990).  

O marco teórico para integrar a evolução institucional em bancos centrais em 

países sem poder estrutural no sistema internacional considera a lógica da teoria dos 

jogos seqüenciais em dois níveis, o internacional ─ a transformação na ordem global ─ 

e o doméstico ─ a transformação de economias mistas e de regimes políticos ─ para 

comparar as relações financeiras internacionais nesta evolução institucional. No entanto 

considera também a difusão de idéias com significado coletivo. 

A reputação com controle político difuso em bancos centrais é produto da 

globalização e da democratização na era digital. A interação entre atores internos e 

                                                 
37 GILPIN, Robert. Global Political Economy: understanding the international economic order. Princeton: Princeton 
University Press, 2001. p.41. 
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externos, as inovações tecnológicas e financeiras e os limites institucionais modificam o 

controle político sobre a governança de reguladores e bancos centrais, e os paradigmas 

de comportamento individual propiciam a ética de governança com controle político 

difuso.  

O modelo teórico considera três níveis de análise: no primeiro, as relações 

financeiras entre países; no segundo, a qualidade institucional de bancos centrais e 

reguladores bancários; no terceiro, a negociação política. No modelo de economia 

política internacional, as concessões negociadas na transição tomam várias formas e na 

globalização são transformadas em políticas almejadas por maiorias, cidadãos e 

investidores externos.  

1.4 O modelo construtivista 

O modelo necessita admitir evolução institucional lenta e com reversões, quando 

as ideologias quanto à centralidade do Estado na promoção do desenvolvimento 

interferem em preferências políticas, produzem erros de julgamento, dificuldades de 

percepção, incertezas políticas, econômicas e regulatórias e déficits institucionais, em 

que o gerenciamento econômico em economias mistas e as escolhas em regimes não 

democráticos possam ser orientados aos interesses da elite organizada, enquanto o 

gerenciamento econômico nas democracias, feito por diferentes grupos, atende interesse 

de uma maioria. Na transição dessas economias para uma economia de mercado, o 

conflito de interesses interfere nas escolhas políticas e gera tensão entre o 

gerenciamento econômico pelo Estado e sua interação com o mercado; isso permite a 

captura do Estado por grupos de interesse alicerçados na formação de coalizões ou em 

decisões judiciais que defendem direitos adquiridos. Além disso, as motivações de 

agentes interferem no desenho e na evolução institucional.  

A debilidade no controle político dessas instituições nesses países ante as 

mudanças na ordem interna e global alimenta as tensões internas entre bancos centrais e 

governos e a desconfiança de atores em mercados financeiros internacionais as ameaça. 

As crises financeiras impõem custos sociais que desestabilizam governos e auxiliam a 

construção de reformas institucionais.  

Em economias globalizadas, as tensões externas podem ser resolvidas mediante 

novos valores incorporados às preferências políticas de banqueiros centrais para a 

criação de valor institucional e pela pressão de padrões e códigos de conduta defendidos 



 10

por organizações multilaterais para promover a reputação com ética de governança. As 

regras e as estratégias de sinalização contribuem para a redução da incerteza e do risco, 

econômico e regulatório, aprimoram a accountability e o monitoramento da política 

monetária e da supervisão bancária, além de sinalizarem incentivos e custos para a 

reputação. 

A ética de governança de READ (2006), enraizada nas idéias de Solow, Kant e 

Rawls, foi crescentemente absorvida por banqueiros centrais em democracias ao longo 

da aprendizagem contínua que expandiu o controle político difuso e aprimorou a 

reputação de bancos centrais. O estudo da evolução institucional de bancos centrais 

considera as seguintes dimensões: a desregulamentação e a inovação tecnológica e 

financeira, a globalização e as transformações na ordem global, a democratização e a 

difusão de poder político, a incorporação de valores às preferências individuais, 

coletivas e políticas e o aprimoramento institucional em economias de mercado. 

A reputação com ética de governança de bancos centrais pode emergir como um 

valor individual e coletivo a ser defendido. Aglutina interesses internos e externos na 

redução de incertezas e riscos intertemporais, modifica a estrutura de preferências 

políticas e adota estratégias de sinalização para o futuro. Essa conduta pressupõe a 

eqüidade de direitos entre grupos de interesse entre as gerações presentes e futuras para 

que a instituição reguladora em mercados financeiros desempenhe a terceira parte e 

atenda às expectativas das partes A e B relacionadas à estabilidade econômica e 

financeira e ao valor da moeda na gestão da política monetária, do regime cambial e da 

supervisão bancária. 

Na teoria dos jogos seqüenciais em dois níveis, o internacional e o doméstico, 

incluindo o arcabouço conceitual do institucionalismo neoclássico, a estratégia de 

sinalização em organizações com ética de governança reconhece e reduz a instabilidade 

na motivação dos atores, o diferencial em sistemas cognitivos, o processamento 

incompleto da informação e a capacidade de captura do Estado por grupos de interesse.  

As interações internacionais e domésticas intertemporais, considerando os 

elementos de natureza político-institucional e as estratégias de agentes e reguladores, 

quando subordinam valores a outros valores, auxiliam a difusão do poder relacional de 

países com menos recursos de poder em mercados financeiros e criam valor 

reputacional para a instituição, ao reduzir a incerteza econômica e regulatória interna e 
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externa na era tecnológica digital. A tecnologia transforma as regras de convívio, a 

moral e os códigos de ética.38 

O modelo teórico para a evolução institucional e o aprimoramento da reputação 

de bancos centrais na última seção deste capítulo considera a influência dos níveis 

internacional e doméstico sobre escolhas de bancos centrais em mercados financeiros 

globalizados com informações assimétricas e incompletas, escolhas intertemporais 

individuais econômicas e políticas, com custos e benefícios difusos.  

No modelo teórico, a instituição pode priorizar igualmente benefícios tanto no 

curto quanto no longo prazos mais dissociados de ciclos políticos A sinalização, o 

compromisso intertemporal e a construção da reputação com ética de governança 

reduzem incertezas na presença de informações assimétricas e incompletas. O 

aprimoramento da reputação está associado à base legal e ao seu cumprimento, à 

qualidade da governança institucional, à centralidade da ação dos cidadãos, ao 

conhecimento e à absorção de valores republicanos intertemporais. 

No entanto, nas democracias tardias de ingresso tardio na nova ordem global em 

transformação apresentam limitações domésticas de conhecimento, capacidades e 

crenças enraizadas afetam as interações doméstico─internacionais e retardam este 

aprendizado.  

A globalização transforma a autoridade, adiciona autoridade informal com 

legitimidade fluida aos indivíduos, produto da capacitação, da informação e da 

orientação dos indivíduos e promove processos causais de dupla direção, com a 

interação dinâmica macro─micro ampliando-se de maneira recíproca. Os indivíduos são 

o núcleo do processo de transformações recíprocas (ROSENAU, 1992).39 Processos que 

aumentam a erosão e a dispersão do Estado e do poder governamental, debilitam 

instituições sociais e aumentam o papel potencial do indivíduo em ações coletivas, 

aumentam a comunicação global e difundem conhecimento. A difusão das novas 

tecnologias permite aos indivíduos observar a agregação de ações micro no plano macro 

pela comunicação instantânea e pela ampliação na capacidade de os indivíduos verem a 

dinâmica da agregação, assim como sua mobilização. 

                                                 
38 ROSA, Mario. A reputação na velocidade do pensamento. São Paulo: Geração Editorial, 2006. 
39 ROSENAU, James, op. cit. 
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Essa mudança quebra os três parâmetros básicos que serviam de fronteira para a 

interação macro─micro, a autoridade política do Estado no nível macro é deslocada 

para outros atores, de modo multicêntrico, diversa do antigo sistema anárquico centrado 

no Estado com atores soberanos; as fontes de governança de sociedades tornam-se mais 

obscuras pela rede de grupos e pelas estratégias que diminuem a importância da 

autoridade e aumentam a coesão de propósitos comuns no mundo multicêntrico 

(globalização e subgrupismo); e os indivíduos têm um maior número de canais para 

perseguir interesses, novos são os critérios de legitimidade, os mecanismos de 

governança não são mais associados a governos formais, e aflora a cidadania de uma 

ordem global emergente.  

Nesse mundo bifurcado, o comportamento de indivíduos é mais competente e 

mais ativo, e a aspiração democrática é a conseqüência da revolução na capacitação de 

pessoas e na transformação da competência individual (ROSENAU, 1992).  

1.4.1 A influência de crenças, valores, interesses e motivações 

As escolhas institucionais e as de atores políticos podem ser interpretadas como 

asserção sistemática de preferências relativas a resultados políticos baseadas em crenças 

causais, motivações e interesses. Crises dão novos significados a crenças causais, a 

motivações e a interesses. 

As idéias e os princípios normativos que estruturaram crenças na formação de 

sistemas de preferências políticos são auxiliares à ordenação do mundo, influenciam a 

agenda internacional e os resultados. (GOLDESTEIN E KEOHANE, 1993). 40  

Embora em sistemas autoritários as idéias possam ser determinantes, neste 

modelo teórico, que trata da transição de regimes políticos autoritários para 

democráticos, a diversidade de idéias e de interesses em escolhas com incerteza 

baseadas em expectativas políticas, econômicas e regulatórias desempenham papel 

preponderante. O risco e a incerteza induzem a ações coletivas que influenciam os 

resultados. Neste caso, a negociação e o consenso político interferem nessas escolhas e 

podem explicar escolhas do desenho institucional e de políticas quando os resultados 

distributivos são incertos.  

                                                 
40 GOLDENSTEIN, Judith; KEOHANE, Robert O. Ideas and foreign policy - beliefs, institutions and political 
change. Cornell University Press, 1993, p. 3. 
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Em democracias em transição, a incerteza quanto aos custos e aos benefícios 

distributivos de reformas institucionais diante de diferenças em capacidades 

institucionais exige maior grau de consenso para a tomada de decisão. Enquanto a teoria 

econômica assume as crenças como dadas, esses autores defendem as idéias como 

mapas de caminhos. As crenças causais, a visão de mundo, as motivações e os 

princípios normativos incentivam pesquisas acadêmicas na proposição de teorias sobre 

a economia política internacional. 

ADOLPH (2005) em três trabalhos recentes supõe que as preferências de 

banqueiros centrais são não homogêneas.41; 42, 70 Ele estuda bancos centrais em vinte 

economias industrializadas e em alguns países em desenvolvimento. Identifica ser 

pequena a influência da independência legal na inflação dos países menos 

desenvolvidos e significativa a importância das carreiras exercidas pelos banqueiros 

centrais em ambos os casos na condução da política monetária. Ao estudar os votos do 

FOMC nos Estados Unidos, que são formais e acessíveis à pesquisa, segundo uma regra 

de sigilo temporário, conclui que os backgrounds de carreiras influenciam as 

preferências políticas e os votos individuais. As decisões são primeiramente baseadas 

em condições econômicas, como taxas básicas de juros e taxa de inflação. Em seguida, 

as preferências de banqueiros centrais são influenciadas por dois canais: o de 

socialização e o de incentivos. O de socialização influencia a priori as percepções das 

políticas monetárias e as estratégias apropriadas. No canal de incentivos, as escolhas são 

influenciadas pelo efeito de “principais – sombras”, as carreiras almejadas. O autor 

conclui que banqueiros centrais visualizam seus futuros empregos no setor privado ou 

na burocracia pública, e suas origens e seus objetivos interferem nos resultados. Se 

provenientes do setor financeiro privado são mais conservadores do que quando 

provenientes do setor público. O autor questiona os estudos comparados de bancos 

centrais que enfatizam a independência e ignoram os desejos de banqueiros centrais, 

assumindo que todos são uniformemente conservadores. Sua pesquisa mostra que é 

possível prever as preferências de banqueiros centrais pelo desenho de suas carreiras. 

Utilizando-se de uma série de dados de cinqüenta anos mostra que as carreiras são 

determinantes de escolhas. Pelo canal de socialização ou mesmo pelo de incentivos, a 
                                                 
41 ADOLPH, Alan Christopher. Paper Autonomy, Private Ambition: Theory and Evidence Linking Central Bankers- 
Careers and Economic Performance, 2003. 
69 ADOLPH, Alan Christopher. The Uses of Autonomy: Central Bankers’ Careers, Institutional Context, and 
Economic Performance, 2004. 
70 ADOLPH, Alan Christopher. The Dilemma of Discretion: Career Ambitions and the Politics of Central Banking. 
Harvard University. Cambridge. Massachusetts, 2004. 
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promoção da ética de governança pode beneficiar banqueiros centrais e promover 

mudanças institucionais. 

Usando os conceitos desses autores, as idéias, as crenças causais, o 

conhecimento e as expectativas em condições de incerteza interferem no processo 

decisório. Assim sendo, as idéias contribuem para o resultado na ausência de equilíbrio 

único. Em equilíbrios múltiplos, as soluções cooperativas podem ser os elementos de 

coesão de grupos. As idéias podem impregnar regras e normas, isto é, podem ser 

institucionalizadas e conseqüentemente restringir políticas públicas. Além disso, idéias 

impregnadas em instituições mantêm políticas na ausência de inovações. A 

institucionalização de idéias mediante regras e procedimentos permite tornar sua 

influência duradoura, assim como cria barreiras culturais às mudanças institucionais.  

Além disso, a hipótese da racionalidade instrumental supõe que indivíduos têm 

funções de preferências estáveis, coerentes e são maximizadores da utilidade esperada, 

dadas as opções e as crenças probabilísticas. 

1.4.2 A influência da cognição  

No entanto outros autores, como RABIN (1998),43 levam em conta que as 

preferências incluem outros objetivos menos econômicos, como altruísmo, vingança, 

clareza e reciprocidade. Além desses, JERVIS (1976) 44 aponta erros de julgamento por 

diferenças cognitivas entre o real e a imagem. Na literatura recente que ELSTER (1998) 
45 introduz, trazida da psicologia cognitiva, baseada em KAHNEMAN e TVERSKY 

(1981), afirmam nada ser comparável, a psicologia das emoções e as ocorrências podem 

ser positivas e negativas, individuais ou provenientes da existência do outro. A emoção 

pode ser induzida e afeta tanto as escolhas como os interesses. No modelo teórico 

idealizado, supomos que preferências não são estáveis e dependem de motivações e da 

cognição, portanto devem ser levadas em conta no desenho e nos incentivos de 

instituições, assim como a comunicação das estratégias para o futuro. 

Neste modelo teórico também supomos que instituições e reguladores podem 

atuar ou não sobre a cognição dos agentes, e o tipo de escolha institucional pode ser 

uma das formas de atuação. A construção de uma imagem próxima da imagem real é a 

maneira de não produzir hiatos de cognição, isto é, diferenças entre a imagem real e a 

                                                 
43 RABIN, Martin. Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, v. 36, p. 11-46, march. 1998. 
44 JERVIS, Robert. The Logic of Images in International Relations. Columbia University Press, 1976. 
45 ELSTER, Jon. Emotions and economic theory. Journal of Economic Literature ,v. 36, p. 47-74, march. 1998. 
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percebida, pois a diversidade de idéias, crenças e culturas na presença de equilíbrios 

múltiplos com os riscos e as incertezas dificultam escolhas políticas, e neste caso a 

negociação e o consenso podem influenciar o desenho de instituições. Além disso, 

instituições que sinalizam compromissos em relação ao futuro atuam sobre a cognição 

dos agentes e sobre um dos equilíbrios múltiplos. 

Dessa forma, é possível avaliar o regulador pelo hiato de cognição, sinalizado 

por indicadores de concentração dos sumários a partir das respostas de executivos como 

os calculados no capítulo 6, produto da percepção de escolhas políticas explicadas pelo 

componente ideológico ou pelo acordo político. O institucionalismo neoclássico fornece 

elementos teóricos adicionais para a compreensão da evolução institucional em bancos 

centrais e reguladores bancários.  

A diferença na escolha racional do comportamento humano complexo é função 

da utilidade, conceito usado na teoria econômica. As deficiências da escolha são 

explicáveis por variáveis motivacionais e pela capacidade de decifrar as relações no 

ambiente externo. A imitação e o pensamento racional constituem as fontes não 

genéricas da variação social.46 Outros aspectos como a reputação e a confiança podem 

não ser consistentes com a maximização da riqueza individual, segundo North. A 

pesquisa econômica experimental realizada por psicólogos aponta também o free-riding, 

a lealdade e a justiça como elementos da função utilidade. 47, 48 Além desses 

argumentos, o hiato de percepção também é um dos elementos. Assim, é relevante 

verificar se a estrutura da troca, quando institucionalizada, reduz a incerteza ou se os 

valores são aceitos como dados e permitem a tomada de decisões baseadas no mundo 

real sem os cálculos relativos a decisões com hiato de percepção. SIMON (1986),49 

entretanto, considera a ideologia a base das percepções subjetivas da realidade, as quais 

desempenham papel significativo nas escolhas humanas. As diferenças ideológicas e de 

percepção podem explicar escolhas temporais diferenciadas entre países e entre 

instituições. O hiato de percepção, a diferença entre a realidade e a imagem da realidade 

percebida, as variáveis motivacionais e a capacidade de decifrar as relações no ambiente 

                                                 
46 HIRSHLEIFER, J. Economic behavior in adversity. Chicago: University of Chicago Press, 1987. p. 221. 
47 KAHNEMANN, D.; KNESTCH, J. L; THALER, R. H. Fairness and the Assumptions of Economics. In: 
HOGARTH, Robin M.; REDER, Melvin W. (Ed.). The behavioral foundations of economic theory. Journal of 
Business (supplement), 59, p. 285-300, 1986. 
48 HERNSTEIN, Richard. A Behavioral Alternative to Utility Maximizations. In: MAIATAL, S. (Ed.). Applied 
Behavioral Economics, v.1. New York: New York Press, 1988. 
49 SIMON, Hebert. Rationality in Psychology and Economics, in The behavioral foundations of economic theory. 
HOGARTH, Robin M.; REDER, Melvin W. (Ed.). Journal of Business (supplement), 59, p. 209-240, 1986. 
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externo podem explicar diferenças institucionais. A redução no hiato de percepção pode 

contribuir para reduzir diferenças institucionais.  

No entanto, a consolidação da democracia também pode influir no controle 

político de instituições, na motivação e na capacidade de cognição de indivíduos que 

atuam em sistemas de preferências políticos, pois a aprendizagem sobre os resultados 

das escolhas interfere na capacidade de decifrar as relações com o meio ambiente e na 

fixação de regras em instituições.  

1.5 Revisão da literatura para a construção do valor reputacional 

Um dos primeiros autores a refutar as explicações de credibilidade para bancos 

centrais autônomos foi BOYLAN (2001)50 que introduziu o conceito de reputação pela 

visão formada sobre um indivíduo ou visão sobre uma organização baseada na 

experiência passada, que subseqüentemente é usada como base de previsões futuras de 

comportamento (KREPS, 1991). Para ela, quando estabelecido, um banco central 

autônomo adquire valor reputacional aos olhos de credores e de investidores 

internacionais, como um símbolo à estabilidade econômica. BOYLAN compartilha com 

MAXFIELD (1997) a ênfase no capital internacional como força poderosa no desenho 

de reformas de bancos centrais. 

A construção do modelo teórico expande essas dimensões, ao adicionar ao 

argumento de Boylan os argumentos de MOORE (2005), CASTELAZO (2005), 

BERRONES e ZALDIVAR (2005) quanto à incorporação da ética de governança com 

controle político difuso, que proporciona aumento da coesão política interna e redução 

nos hiatos de cognição, de conhecimento e de capacidades institucionais a serem 

construídos e preservados para assegurar o valor reputacional.  

A criação de um valor reputacional para bancos centrais é também resultante das 

crenças e dos compromissos das forças internas dos vários stakeholders, representados 

no conselho ou na diretoria de uma organização que, quando autônoma, pode 

administrar o conflito de interesses. A reputação é valor construído e preservado pela 

redução da incerteza econômica, regulatória e política quando se modificam padrões de 

comportamento ético. 

                                                 
50 BOYLAN, Delia M. Defusing Democracy: Central Bank Autonomy and the Transition from Authoritarian Rule. 
Michigan University Press, 2001. p.12. 
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Segundo MOORE,51 cidadãos perderam a confiança em seus governos, temem a 

corrupção que minou a capacidade de os governos assegurarem direitos civis ─ tais 

como o direito de propriedade, o de livre associação voluntária e o de governança 

democrática ─ assim como não reconhecem a capacidade governamental de oferecer 

bens e serviços públicos. Este autor também argumenta que a responsabilidade social de 

corporações tem contribuído para uma confiabilidade crescente no setor privado e 

desenvolve um arcabouço analítico para aprofundar os argumentos que expliquem 

parceria pública. Assim, a autoridade do Estado pode criar valor público ─ consistente 

com necessidades sociais ─ ou valor privado (lucro) para grupos de base de apoio de 

stakeholders: é a direção do olhar da autoridade que define as diversas variáveis.  

É o governo quem arbitra as possibilidades de escolha. Neste caso, a ação 

governamental em nome de uma visão socialmente construída impulsiona a idéia de 

valor público. Para MOORE, os determinantes do valor público dependem do que é 

publicamente avaliável. Negociar em nome do interesse público define novas 

responsabilidades e habilidades para autoridades públicas. Dessa forma, a transparência 

e a comunicação constituem elementos que agregam valor, pois são os instrumentos que 

possibilitam avaliar a administração. 

O restabelecimento da confiança na autoridade depende de um comportamento 

ético diferenciado da moral social, pois incorpora o uso de recursos públicos para 

assegurar direitos civis. 

Na visão de ROSA (2006), existe uma relação direta entre a tecnologia, a ética e 

a moral que na era digital deu novo significado ao conceito de reputação. Sem reputação 

não há confiança, e sem confiança não há escolhas. A reputação é a ponte entre nós e as 

escolhas dos outros. Reputação é a percepção da imagem, e a imagem é um veículo de 

fé, pois toda imagem se constitui em uma certeza. A velocidade de disseminação da 

informação na era digital transforma um erro local em dano global. A perda de 

reputação é perda de poder, portanto reputação é poder.52 

Complementando esse argumento, documento das Nações Unidas53 de 2000 

aponta um novo papel do Estado, associado ao desafio das forças externas e da 

globalização, o que exige transformações que levem ao cumprimento de padrões e de 
                                                 
51 MOORE, Mark. Creating Public Value through Private/public partnership. X Congresso Internacional da CLAD 
sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública, 2005. 
52 ROSA, Mario, op.cit., 2006, p. 119. 
53 ONU. Declaración Del Milenio. Nova York. Assembléia Geral. Doc. A/RES/55?2.2000. 
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condutas. A Carta da Função Pública54 inclui a transparência, a informação, a ética e a 

integridade moral para recuperar a confiança nos servidores públicos e em instituições e 

salvaguardar a democracia. 

Para CASTELAZO (2003),55 a transparência é um indicador de congruência 

entre a ética pública, postulada pela base legal, e a política da sociedade e das 

instituições. Para ele, a ética pública é um corpo de princípios e valores que orientam o 

comportamento na sociedade. A ética pública é a que é estabelecida em direito público, 

isto é, contém um marco jurídico e uma política governamental distinta da política 

pública. Antes de participar, a sociedade deve acordar consigo mesma a política e, a 

partir daí, definir políticas públicas. O governo dispõe de mecanismos de 

responsabilidade exclusivos do poder público, sendo a transparência o instrumento 

indispensável à sociedade contemporânea. A base legal garante e regula o processo, e os 

procedimentos que permitem uma avaliação permanente deste processo o facilitam. As 

organizações autônomas com capacidades de penalização quando executam com 

indicadores adequados, de pertinência e de honestidade, asseguram a eficiência e a 

eficácia. A transparência informa à opinião pública e cria o vínculo legítimo e produtivo 

entre o governo e a sociedade (ZALDIVAR56). UVALLE e BERRONES (2005)57 

defendem a articulação funcional entre a ética e a confiança cidadã como o contexto 

ótimo legítimo para reduzir a desconfiança e o elemento inseparável de instituições para 

que estas tenham valor coletivo. A eficiência nasce da gestão baseada em valores e 

princípios que fortaleçam a convivência republicana em espaços plurais e se converte 

em referência para qualificar o desempenho de instituições governamentais.  

A globalização associada às inovações tecnológicas em informação, à 

privatização de empresas ─ assets specific ─ (ativos com custos fixos de implantação 

elevados e de difícil mobilidade), tais como telecomunicação, energia e transporte, e à 

liberalização financeira reduziu o risco e a incerteza originadas no comportamento de 

governos e elevou incentivos para que outros controladores externos ingressassem em 

novos mercados. Além disso, a liberalização financeira removeu as ineficiências 

                                                 
54 Carta Ibero-Americana da Função Publica, 2003. 
55 CASTELAZO, Jose R. La Gestion Publica de la Transparencia, em RAP 107. Transparencia en la Función 
Publica. Inap, México, p. 53- 65, jan./abril, 2003. 
56 ZALDIVAR, Angel Trindad. La transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en 
la sociedad y el gobierno. X Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma Del Estado y de la Administración 
Publica. Santiago, Chile, out. 2005. 
57 BERRONES, Ricardo Uvalle. Ética, eficiencia y confianza ciudadana. X Congreso Internacional CLAD sobre la 
Reforma Del Estado y de la Administración Publica. Santiago, Chile, out. 2005. 
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alocativas provocadas por vieses em setores produtivos provocados pela repressão 

financeira e promoveu maior crescimento (MCKINNON, 1973,1991). Um ambiente 

macroeconômico estável permitiu a investidores espacialmente distribuídos moverem-se 

para qualquer outra atividade na qual o retorno fosse mais elevado. Além disso, bancos 

nacionais autorizados a captar fundos externamente e obter ganhos reais provenientes de 

juros reais diferenciados contribuem para expansão de crédito mediante empréstimos 

externos. Conseqüentemente, esses bancos devedores em moedas estrangeiras não têm 

interesse em ser surpreendidos por inflação e instabilidade de preços (MAXFIELD, 

1991) e POSEN, (1993).  

A incerteza intertemporal econômica, regulatória e política expandem-se nessa 

transição econômica e política. A incerteza econômica era originária da inabilidade de 

policymakers anunciarem políticas não críveis pelo comportamento de governos ou de 

agentes econômicos, agravada por desequilíbrios macroeconômicos, fiscais e 

monetários nesses países com déficits públicos e altas taxas de inflação. A incerteza 

política tinha origens na fragmentação política crescente em ambiente de diversidade 

ideológica.  

A incerteza macroeconômica foi introduzida por BARRO e GORDON, (1983) 58 

e em ambiente de incerteza ROGOFF (1985) 59 e CUKIERMAN (1995) mostraram os 

benefícios da independência em bancos centrais para a política monetária. 

Posteriormente, ALESINA e TABELLINI (1987)60 introduziram o problema de 

coordenação entre as políticas fiscal e monetária, e TORSTEN e TABELLINI (1990),61 

inspirados nos modelos de MILGRON ROBERTS (1982)62 de organização industrial 

aplicados à política monetária a partir de VICKERS (1986),63 introduziram a meta 

inflacionária como um modelo de sinalização no qual o governo procura indicar suas 

preferências em determinados períodos, reduzir a inflação futura esperada e aumentar o 

futuro emprego. Nesse modelo, a inflação observada seria “λλ”” inferior ou igual à meta 

inflacionária “λ”, esta inflação encontrar-se-ia em um intervalo 0 ≤ λλ  ≤ λ. Para eles, se o 
                                                 
58 BARRO, R.; GORDON, D. Rules discretion and reputation in a model of monetary policy. Journal of Monetary 
Economics, 12, p.101-122, 1983. 
59 ROGOFF, K. The optimal degree of commitment to and intermediate monetary target. Quarterly Journal of 
Economics, 100, p. 1169-1190, 1985. 
60 ALESINA, A.; TABELLINI, G. Rules and discretion with non coordinated monetary and fiscal policy. Economic 
Inquiry. 25, p. 619-630, 1987. 
61PERSSON, Torsten; TABELLINI, Guido. Macroeconomic Policy: Credibility and Politics. New York: Harwood 
Academic Publishers, 1990, p .443-460. 
62 MILGRON, Roberts. Limit pricing and entry under incomplete information. Econometrica,1982. 
63 VICKERS, J. Signaling in a model of monetary policy with incomplete information. Economic Paper, Oxford.38, 
p. 443-455, 1986. 
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incentivo à reputação permanecer intenso e sustentar o equilíbrio no período, pode 

ocorrer um processo de aprendizagem entre os que fixam salários ─ sindicatos e 

empresas. O governo tem poder: é o grande jogador num jogo de sinalizações e tem 

incentivos para sinalizar. Para TABELLINI, a informação incompleta no modelo cria 

incentivos reputacionais para um mecanismo de aprendizagem, com informação 

incompleta em horizontes finitos à racionalidade seqüencial e produz um equilíbrio na 

reputação. 

A meta inflacionária como um contrato contingente pode proporcionar o 

compartilhamento da informação, assim como difundir de maneira transparente as 

idéias e a estratégia do processo em andamento e os elementos adicionais para as 

escolhas individuais. As estratégias de sinalização forward looking por bancos centrais 

podem reduzir a incerteza da missão institucional, ancorar expectativas dos agentes e 

induzir a cooperação em jogos seqüenciais. Nessas estratégias, a definição de regras e o 

timing de intervenção estão baseados em habilidades de bancos centrais perceberem as 

estratégias dos agentes, avaliarem os riscos e comunicarem externamente sua estratégia 

de intervenção institucional com transparência, permitindo accountability. Essa 

estratégia de sinalização reconhece a instabilidade na motivação dos atores, o 

diferencial em sistemas cognitivos e o processamento incompleto da informação de 

indivíduos. A inclusão de estruturas e de processos e a adoção explícita de padrões 

institucionalizam valores em preferências individuais e coletivas e asseguram maior 

estabilidade no comportamento de reguladores, pois a burocracia compartilha poder. 

Recentemente, WASH (1995) propôs um modelo em que o banco central teria 

um contrato com o governo para solucionar o problema entre inflação e resposta a 

choques de oferta, e PERSSON E TABELLINI (1993) propuseram a meta de inflação 

como um contrato, uma variável instrumental para garantir autoridade a bancos centrais, 

contrato contingente entre múltiplos agentes, internos e externos, sujeitos a múltiplas 

influências e riscos regulatórios. O modelo inclui um timing regular de decisão, uma 

regra de spillover para os efeitos entre atores com diferentes defasagens de tempo de 

respostas e canais de comunicação bem desenhados para atingir as diferentes 

expectativas. 

A incerteza representa custo aos agentes privados e pode impedir a habilidade 

governamental de financiar seu déficit, principal causa de inflação em países menos 

desenvolvidos. Com a redução da incerteza, investidores internacionais apóiam a 
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autonomia de bancos centrais e investem maior volume de aplicações diretas em 

segmentos orientados à exportação, podendo prevenir a volatilidade e favorecer as 

opções de investidores financeiros e de traders (FRIEDEN, 1998, p.85). Além disso, a 

autonomia de bancos centrais pode apresentar restrições financeiras ao controle cambial 

e reduzir a incerteza. Portanto, a autonomia, de jure ou de facto, a independência e a 

capacidade regulatória de bancos centrais reduzem os riscos e os custos de transação e 

podem melhorar a eficiência do sistema financeiro, mesmo quando há autonomia de 

fato com a adoção da meta inflacionária.  

Um ambiente macroeconômico estável com liberalização financeira facilita a 

distribuição de movimentos de um país para outro, de um setor para outro, e o retorno 

esperado pode ser maior. Portanto, bancos centrais autônomos, com capacidade de 

estabilizar o valor da moeda e zelar pela estabilidade do sistema financeiro, podem 

tornar-se atrativos internamente e externamente. Um banco central autônomo liberta a 

política financeira de seus grilhões, que representam desincentivos à poupança e ao 

crescimento (FRY, 1982, 1984). Além disso, a confiança em requerimentos de reserva 

menores permitirá aos bancos privados maior discricionariedade em administrar seus 

fundos (MAXFIELD, 1991, p. 427). De um lado, bancos centrais autônomos deixam 

transparentes a elevação nos custos de empréstimos, no caso de governos democráticos, 

e prometem o fim da inflação em governos populistas latino-americanos 

(DORNBUSCH; EDWARDS, 1991).  

A redução inflacionária passa a ser bem avaliada pelos setores interno e externo 

constituindo-se em bem público, principalmente pela manutenção da renda real dos 

consumidores internos. Os setores produtivos expostos ao capital externo, ao procurar 

oportunidades de comércio e de investimento, necessitam de estabilidade econômica e 

de segurança para a previsão adequada do retorno relativo de decisões sobre o 

investimento.  

No entanto, as políticas de bancos centrais, a política monetária e a supervisão 

bancária também podem ser afetadas por pressões eleitorais em bancos não autônomos 

ou não independentes. Na teoria dos businness political cycles de NORDHAUS (1975), 

políticos são tentados a expandir gastos antes de eleições e influir em resultados 

econômicos. A proposta para reduzir essas pressões, vinda inicialmente de ROGOFF 

(1985) e posteriormente de WASH (1995) e TABELLINI (1993), foi a delegação da 

política monetária. A definição de uma regra, como a meta inflacionária como um 
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contrato contingente para bancos centrais, pode assegurar maior estabilidade na política 

monetária e maior clareza para o aprimoramento em capacidades para decifrar as 

relações com o meio ambiente. Na discussão sobre a definição de regras, os limites 

políticos institucionais também foram reconhecidos. SCHUTZ mostrou que a delegação 

poderia ser problemática com a polarização política, e POSEN (1998) comprovou que o 

policy making de instituições é fortemente endógeno. 

Na literatura sobre influências institucionais, o modelo desenvolvido por 

ALESINA e DRAZEN, em 1991, inclui em suas variáveis explicativas a coesão 

política, os custos do atraso e a distribuição de renda. Os conflitos de classes foram 

estudados por Alesina e Tabellini em 1989, e os resultados incertos da estabilização 

foram estudados por Fernandez e Rodrik em 1991. As instituições foram estudadas por 

vários autores, tais como Roubini e Sachs em 1989 e Grilli, Masciandaro e Tabellini em 

1991.  

A independência de bancos centrais foi analisada em vários trabalhos: Alesina, 

1988; Alesina e Grilli, 1992; Alesina e Summers, 1993; Grilli, Masciandaro e Tabellini, 

1991; Cukierman, Webb e Neyapti, 1992. Alesina,64utilizando a teoria dos jogos, 

analisa as relações entre instituições políticas e a macroeconomia em dois temas 

relacionados: 1) a competição eleitoral na política econômica e 2) o ciclo econômico e o 

papel de diferentes graus de independência de bancos centrais, introduzindo approachs 

não racionais.  

A meta de inflação, mesmo sem a delegação de autonomia por políticos, pode 

ser uma variável instrumental para ilustrar a accountability de diretores de bancos 

centrais mediante a eleitores (consumidores e produtores). BERNANKE et al. (1999)65 

defendem a adoção de metas inflacionárias por conferir transparência ao policy making 

e uma melhor compreensão pública das estratégias, das táticas e dos objetivos de longo 

prazo, uma política monetária mais compatível com processos democráticos. Para eles, 

meta de inflação promove independência instrumental para bancos centrais, um policy 

making eficiente e accountable, pois a percepção e a comunicação desempenham um 

papel importante. A percepção da expectativa de inflação de médio prazo permite ao 

banco central alguma flexibilidade, e a comunicação de metas monetárias pode 

proporcionar o elo entre as condições correntes e as de médio prazo. Os principais 
                                                 
64ALESINA, Alberto. Macroeconomics and politics. In: FISCHER, Stanley. Macroeconomics annual,. v. 3, p. 13- 52, 
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elementos para um sistema de metas de inflação são: uma meta publicamente 

anunciada; compromisso com a estabilidade de preços em relação a outros objetivos; 

estratégia de difusão de informações sobre agregados monetários, taxa de câmbio 

flexível e outras variáveis; transparência da política monetária com uma estratégia de 

comunicação sobre objetivos e decisões; responsabilidade do banco central para o 

atingimento da meta. 66 

Meta de inflação, mesmo perante a ausência de autonomia ou independência, é 

uma variável instrumental que ocorre por meio de incentivos reputacionais produzidos 

pela baixa inflação e pela baixa taxa de juros. No entanto, adicionamos novas 

dimensões e novos argumentos à ética de governança.  

Além disso, a literatura de jogos não cooperativos entre reguladores e múltiplos 

principais promove ineficiências e sobre-regulação, além de produzir externalidades 

negativas e rendas informacionais. A renda informacional pode ser capturada por 

empresas, e não pela sociedade, mediante preços decrescentes. A intervenção seqüencial 

de múltiplos reguladores pode extrair renda e produzir distorções alocativas, mesmo em 

jogos simultâneos. Os reguladores não são accountable por seus atos por consumidores 

e produtores, e sim por principais políticos, e estes principais que podem ser 

oportunistas no curto prazo e maximizar seus próprios interesses de permanecer ou 

alcançar o cargo, e isto não necessariamente maximizam o bem-estar social de longo 

prazo. Portanto mandato fixo para dirigentes permite reduzir o oportunismo político de 

curto prazo. 

Os jogos não cooperativos entre múltiplos principais podem promover 

ineficiências alocativas, sobreregulação e externalidades negativas. Portanto, a ética de 

governança pode reduzir a fricção na ausência de consenso político em torno de 

fundamentos econômicos e conseqüentemente modificar as preferências políticas e 

influenciar positivamente os resultados. A fragmentação político-partidária e a ausência 

de acordo político para reduzir a inflação, mesmo com metas de inflação, podem 

promover distorções mantidas por altas taxas de juros e intervenções do banco central 

no mercado de câmbio.  

RODRIGO MONTOYA (2006) divide o conceito de poder em outros dois 

conceitos, o conceito de poder para decidir e o de poder para executar. Algumas vezes o 
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poder para decidir após a delegação de direitos por políticos é limitado por riscos 

políticos e ausência de consenso pode ampliar as fricções entre principais e agentes. 

Portanto, as fricções entre tomadores de decisão e executores podem retardar ações, pois 

o consenso pode ser uma variável relevante. No entanto, os benefícios sociais oriundos 

de inflação baixa e ameaças eleitorais fornecem incentivos reputacionais que reduzem 

tais fricções. 

Como discutido na literatura, a autonomia e a independência de bancos centrais 

foram o caminho percorrido para reduzir a discricionaridade política no processo de 

policy making, porém em países com fragmentação político-partidária uma meta de 

inflação pode ser uma solução possível. Assim, mesmo na ausência de autonomia 

formal, a meta inflacionária pode promover uma autonomia de facto ante a ausência de 

consensos políticos sobre a delegação de direitos regulatórios a agências com ética de 

governança que podem reduzir as fricções entre os conflitos internos e externos.  

1.5.1 A governança na construção de valor reputacional 

No entanto, este trabalho contempla outras dimensões, além da econômica, a 

serem observadas para consolidar a reputação de bancos centrais. As escolhas 

institucionais sobre o regime cambial, a política monetária e a supervisão bancária são, 

entre outros, os elementos formadores da reputação de bancos centrais.  

A reputação é uma das variáveis independentes que interferem como diferencial 

no acesso a mercados financeiros internacionais, além de ser um indicador para 

investidores com autoridade informal e legitimidade fluida em ambientes com processos 

causais de dupla direção e interação dinâmica macro─micro.  

As escolhas desses investidores são influenciadas pelos modelos de governança 

e incorporação de valores individuais e coletivos na definição de regras e estratégias 

intertemporais para a redução da incerteza e do risco intertemporal. A reputação é um 

indicador de valor institucional intangível obtido pela segurança, pelo cumprimento de 

bases legais, pela governança com controle político difuso para subordinar alguns 

valores a outros no intuito de reduzir a incerteza e contribuir para a resolução de 

problemas em mercados financeiros. A redução da incerteza resulta no aumento da 

eficiência econômica e na redução dos custos de transação tanto internos quanto 

externos. 
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Contudo, as novas tecnologias, a tecnologia da informação e a internet  

modificam o controle político sobre a governança. A difusão e a transparência da 

informação promovem a adoção de valores em preferências individuais e coletivas em 

modelo teórico. A governança corporativa dinâmica requer uma mudança cultural no 

sentido de subordinar valores a outros valores em sistemas de preferências individuais e 

agregados. Governança, na abordagem filosófica de READ (2006),67 refere-se à ética 

enraizada em idéias de Solow, Kant e Rawls.  

Na ética preconizada por Solow, a governança refere-se ao horizonte temporal 

infinito das sociedades, aos limites temporais da vida, à sobreposição temporal das 

múltiplas gerações e à idéia de uma taxa de desconto intertemporal igual a zero para 

valorizar igualmente as gerações presentes e futuras. Immanuel Kant apregoa a noção 

de lei universal do estado kantiano e a liberdade de exceção em circunstâncias 

específicas para a tomada de decisão, configurando a ética situacional.  

Na justiça distributiva de John Rawls encontra-se o reconhecimento de que as 

decisões individuais são influenciadas pelos benefícios que delas podem advir, e não 

pelos custos e pelos benefícios aos demais, o que os economistas denominam de 

externalidades.  

Já para Read, a integração e a emergência da ética de governança são o 

reconhecimento das relações que estabelecem a tomada de decisões intertemporais. 

Neste estudo usa-se o conceito de Read: o reconhecimento das relações intertemporais 

aplicado a políticas públicas de bancos centrais, paradigma reconhecido pelo Sarbanes-

Oxley Act nos Estados Unidos em 2002 como um novo símbolo, o da proteção difusa 

do Estado aos direitos de propriedade de investidores, o novo paradigma de governança. 

Os novos mecanismos de controle de qualidade de gerenciamento aumentam os 

passivos corporativos pelo não-cumprimento de objetivos e aprimoram os controles 

internos e a transparência de transações pela qualidade da comunicação. 

A governança difusa em bancos centrais reflete a democratização, a difusão do 

poder político e os benefícios sociais advindos da estabilidade do valor da moeda e da 

financeira na era digital. A partir de então, a reputação de bancos centrais passa a ser um 
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indicador relevante em mercados financeiros, com contratos incompletos em ambiente 

de negociação assimétrica. 

As percepções, as crenças e os resultados positivos em termos de crescimento 

econômico, entre outros, atuam na difusão das idéias de liberdade econômica e na 

incorporação de valores altruístas em sistemas de preferências com eqüidade entre as 

gerações presentes e futuras, pois aplicações financeiras referem-se a diversos 

horizontes temporais. 

A ética de governança em bancos centrais está associada à incorporação de 

valores em preferências individuais e coletivas para a definição de regras e estratégias, 

de estruturas e de processos que possam reduzir a incerteza e o risco, aprimorar a 

accountability, a transparência e o monitoramento para a política monetária e de 

supervisão bancária e reconhecer e valorizar igualmente as gerações presentes e futuras 

nas relações de decisões intertemporais. Quando é criado valor reputacional para 

instituições, são reduzidos o risco e a incerteza, o que fundamenta raízes teóricas que 

asseguram a legitimidade da ação por meio da participação, ou seja, pela escolha 

individual. 

A eficiência e a eficácia estão associadas à idéia de governar com governança,68 

associadas à democracia,69 sendo restritas pela capacidade independente de o Estado 

criar e dar cumprimento a instrumentos regulatórios70 que equilibrem interesses 

individuais e promovam a eqüidade entre grupos de interesse em corporações, no 

mercado e em relações hierárquicas.  

Na literatura, o conceito está associado à governança corporativa em instituições 

privadas para controlar direitos de propriedade, mas neste modelo teórico estendo o 

conceito para a difusão de governança a instituições públicas em democracias com 

pretensão de legitimidade. O conceito está baseado em valores para produzir bens 

públicos com eqüidade entre grupos de interesse nas gerações presentes e futuras, na 

interação macromicro e nas relações internacionais e domésticas. 
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A governança corporativa está associada ao arcabouço legal para a tomada de 

decisões e a regulações financeiras em instituições modernas que minorem incertezas e 

riscos de investidores difusos absorverem perdas patrimoniais. Nesse arcabouço, 

CINGULA (2006)71 propõe dois níveis de análise: o corporate level e o board level. 

Propõe ainda a dinâmica no processo decisório, de cooperação e sua interação. Essa 

autora resume o processo numa estrutura piramidal na qual o planejamento estratégico é 

o topo, assim como os relatórios financeiros, a controladoria e as relações públicas. O 

controle sobre os conflitos de interesse é essencial, assim como a redução desses 

conflitos.72  

O objetivo da governança corporativa é aumentar a transparência da informação 

financeira e a transparência de gerentes e diretores, além de promover a 

responsabilidade entre os indivíduos mais responsáveis e as instituições interessadas na 

prosperidade social.  

Na literatura econômica, a autonomia ou independência de bancos centrais é 

proposta para reduzir a discricionariedade de políticos no processo decisório. No 

entanto, a discricionariedade de reguladores, as influências internas e externas e os 

conflitos entre os poderes legislativos e os da burocracia interagem numa dinâmica 

complexa de comportamento burocrático. Neste caso defendemos a incorporação de 

valores às preferências individuais e coletivas institucionais para beneficiar maiorias 

intertemporais. 

As relações entre governança e política, segundo GOUREVITCH e SHINN 

(2005),73 consideram conceitos que podem ser adaptados a políticas de bancos centrais. 

Os atores políticos relevantes, as agências e as firmas perseguem estratégias 

maximizadoras de função utilidade. Os incentivos são o resultado da economia política, 

na qual as regras são criadas e criam incentivos oriundos de um processo político. 

Políticas são produzidas por instituições e por regras negociadas em sistemas políticos. 

Para GOUREVITCH, o conceito de governança corporativa na estrutura de autoridade 

atua sobre a decisão do fluxo de caixa de uma empresa e sobre sua estratégia de 

alocação de recursos, ou seja, a criação de riqueza e sua distribuição entre os acionistas. 
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Neste caso, o conceito de governança difusa aplicado a políticas de bancos 

centrais interfere na alocação de recursos e na distribuição de riqueza aos cidadãos no 

tempo. O controle político de GOUREVITCH e SHINN obedece a dois modelos de 

governança corporativa: um deles bloqueia os direitos individuais de acionistas 

minoritários, denominado blockholder, e o outro é o que os difunde, denominado 

diffusion.  

Bancos centrais podem difundir benefícios às gerações presentes e futuras por 

meio das baixas taxas de juros básicas e da mediação de interesses entre instituições 

financeiras e mercados e entre direitos de propriedade de indivíduos, cidadãos, eleitores, 

depositantes, consumidores e investidores. 

Quando não existe cooperação em momentos de transição política e econômica, 

o conflito entre o Poder Legislativo e a agência pode criar condições para a captura de 

reguladores por grupos de interesse, necessitando o regulador provar que não faz mal 

uso de seu poder. Pela literatura, os custos de comunicação low-powered regulations 

servem para limitar o escopo da collusion, do acordo. A independência, a autonomia e a 

accountability para instituições regulatórias são relevantes para a reforma institucional 

dos setores regulamentados. Estes elementos são cruciais para compromissos 

institucionais de reguladores no curto e no longo prazos minimizarem os custos de 

transação e aprimorarem o conceito de reputação de bancos centrais. 

1. 5.2 A fragmentação política na construção de valor reputacional 

Para definir regimes regulatórios, os grupos necessitam mobilizar suporte na 

arena política em cooperação ou em conflito com outros grupos. Preferências e 

instituições têm uma circularidade. A mudança institucional pode estimular mudanças 

em preferências assim como os payoffs de mudanças. Conseqüentemente, instituições 

afetam a formação de coalizões e a política vitoriosa. A correlação entre os resultados 

políticos e as instituições pode refletir diferenças em sistemas políticos. 

Contudo, leis e regulações negociadas em sistemas políticos refletem 

preferências políticas, por isso incluímos como variável independente a fragmentação 

político-partidária no Congresso no modelo empírico, no capítulo 7, pois esta interfere 

na incerteza e no risco político dos objetivos de bancos centrais.  



 29

A comparação de políticas, LAAKSO E REIN (1979) 74 introduzem a influência 

do número de partidos em estudos de política comparada; POSEN (1998),75 o fato de o 

policy making de instituições ser endógeno; ALESINA (2004) acredita que os interesses 

de burocratas interferem na atuação de instituições; e no estudo de ALESINA e 

TABELLINI (2004) é dito que esses interesses interferem na atuação de bancos 

centrais.76 Estes autores supõem que políticas são escolhidas por burocratas e políticos e 

investigam a eficiência e os critérios nas escolhas de políticos ou de burocratas não 

eleitos em bancos centrais e na inflação. Eles concluem que as escolhas de políticos são 

mais eficientes quando as tarefas não envolvem habilidades técnicas específicas e 

delegam escolhas quando há incerteza nas preferências futuras. Quando os interesses 

dos resultados políticos são mais restritos e levam em conta as complementaridades e as 

compensações a perdedores, os políticos são mais efetivos. No entanto, a difusão de 

poder interfere em preferências políticas e nas relações internacionais. Assim, 

selecionamos a influência do número de partidos em estudos de política comparada no 

modelo teórico e empírico como um indicador da difusão de poder.  

Ao considerarmos a governança com controle político difuso produto das 

interações macro-microeconômicas, internacionais e domésticas, sobre incentivos a 

banqueiros centrais, supomos que o tipo de governança corporativa promove incentivos 

à reputação de bancos centrais. Todavia, na ausência de autonomia incluímos a 

fragmentação político-partidária a influenciar o modelo. 

1.6 O modelo teórico para a comparação 

Neste modelo, aplicável aos mercados financeiros das democracias em transição 

dos países da América Latina, a ação de investidores externos e o voto de eleitores em 

sistemas políticos interferem na formação das novas fontes de legitimidade. A 

concentração das escolhas dos agentes dos mercados financeiros, principalmente ao 

retirarem suas aplicações financeiras, promovem crises em países emergentes, assim 

como o voto dos eleitores em regimes políticos instáveis sanciona mudanças 

comportamentais. Essas escolhas em transições democráticas sancionam políticas 

econômicas inconsistentes e insustentáveis no tempo. Nessas transições políticas, a 

instabilidade em preferências políticas, a negociação e o consenso político para as 
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escolhas arriscadas levaram-nos a incluir um terceiro nível do modelo teórico. Também 

buscamos na literatura de ciência política elementos para fundamentar o modelo. 

Em mercados financeiros internos, as políticas monetárias, cambiais e de 

supervisão bancária são as variáveis intervenientes no tempo. As autoridades monetárias 

e os bancos centrais definiram novos critérios de regulação, normas, princípios e 

procedimentos, mas não foram capazes de eliminar crises financeiras e bancárias. 

Contudo, as crises promoveram aprimoramentos institucionais: foram criadas regras 

para cercear possibilidades de transferência de perdas privadas à sociedade; foi reduzida 

a incerteza regulatória; foi difundido o poder relacional e promovida a reputação de 

bancos centrais. 

Ao fazer uso dos modelos idealizados por GOUREVITCH e SHINN com 

difusão de poder em bancos centrais, o de block e o de diffusion, nossa pesquisa mostra 

que o comportamento institucional segundo a ética de governança de READ em 

políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária só advém após a 

democratização em economias globalizadas, e que os países selecionados da América 

Latina vivenciaram os dois modelos. 

Neste modelo teórico defendemos que a difusão de idéias, valores, crenças 

causais, percepção, motivações e interesses desempenha um papel na mudança de 

preferências individuais, agregadas e políticas, no desenho e na reputação de 

instituições. As rupturas provocadas por políticas econômicas insustentáveis no tempo 

modificam preferências políticas e explicam diferenças no timing, na profundidade e na 

reversão de políticas econômicas e nas reformas institucionais. 

A reputação em bancos centrais é influenciada pela consistência temporal e pela 

estabilidade na gestão de três tipos de política: a política monetária, a cambial e a de 

supervisão bancária, variáveis intervenientes na governança institucional pela abertura 

comercial e financeira e pelas variáveis políticas que interferem na estabilidade 

intertemporal das escolhas. A consistência temporal em políticas está associada ao fato 

de a política selecionada ser a melhor ação a cada ponto do tempo. Essa escolha 

depende das crenças causais, dos valores e das motivações que embasam preferências 

políticas. No modelo, essa decisão de política econômica é explicada diretamente pela 

ação, escolha de role players políticos, pela negociação ou consensos em sistemas 

políticos e indiretamente por percepções individuais de atores baseadas em valores, 

motivações e crenças institucionalizadas. Entretanto, a disseminação de valores e de 
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princípios em sistemas individuais, agregados e políticos em instituições pode 

representar uma diferença relevante. 

Estados cujas opções institucionais produzem resultados econômicos 

inconsistentes no tempo vivenciam crises, instabilidades, conflitos políticos e 

econômicos, ou seja, sinalizam riscos e incertezas aos agentes econômicos. Resultados 

consistentemente positivos aprofundam a coesão social, facilitam a absorção de crenças 

que reconhecem leis gerais econômicas, aprofundam o liberalismo econômico e 

alcançam maior estabilidade política e econômica, pois resultados econômicos positivos 

interferem na estabilidade de resultados políticos.  

A convergência em crenças ideacionais e ideológicas sobre os benefícios do 

liberalismo econômico pode garantir maior estabilidade política e, conseqüentemente, 

reduzir incertezas quanto ao funcionamento de instituições. As interações sucessivas 

positivas entre os agentes podem aprimorar a reputação de instituições e organizações, 

ou seja, a reputação institucional pode ser um valor decorrente da consistência temporal 

de interações econômicas positivas internas e externas e da congruência na percepção de 

incertezas e riscos de agentes econômicos sobre a base institucional legal e o 

cumprimento dessa base legal. 

Os benefícios difusos obtidos por processos que incorporem a ética de 

governança em sistemas de preferências e respeitem a eqüidade intertemporal entre 

grupos de interesse sinalizam a redução da incerteza e do risco intertemporal, elevando 

a produção de serviços financeiros de agentes com aversão a risco e assegurando a 

sustentabilidade temporal. Quando divergentes ante a resultados negativos contribuem 

para a reversão de políticas pelas percepções de incertezas e riscos. 

As escolhas individuais são realizadas com base numa estrutura de preferências, 

na qual idéias, percepção, motivação e crenças causais podem ser representadas por um 

sistema de preferências ordenado, no qual atores perseguem estratégias que maximizam 

uma função utilidade. A difusão, o conhecimento e o cumprimento das regras impostas, 

negociadas ou delegadas criam incentivos reputacionais, enquanto mudanças em regras 

modificam incentivos. Os incentivos interferem no cálculo de custos e benefícios, 

enquanto as regras limitam as escolhas e as mudanças nas circunstâncias. Incertezas e 

riscos são precificados em custos e interferem em escolhas.  
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A mudança cultural subordina valores e considera benefícios e custos 

intertemporais em preferências individuais, agregadas e políticas e incorpora a ética de 

governança de Read. Essa mudança cultural amplia as capacidades de os indivíduos 

realizem opções sob bases consideradas críveis segundo uma nova cidadania na ordem 

global, pois considera benefícios e custos intertemporais. 

Essas escolhas negociadas por role players políticos interferem nas regras de 

instituições e podem ser limitadas por capacidades, estruturas e processos 

organizacionais, pois o poder de decidir deve ser compartilhado com o de fazer. 

As idéias, os valores, as motivações, a percepção e as crenças causais interferem 

na ordenação de preferências, assim como nas escolhas políticas e nas relações causais 

entre as escolhas e seus resultados. A difusão desses valores comuns na formação de 

preferências individuais e coletivas, quando mais consensuais, assegura estabilidade e 

facilita a aceitação das inovações institucionais. A ética de governança, quando 

reconhece as relações intergeracionais e intertemporais para as escolhas individuais, 

pode induzir a estratégias de cooperação. 

Além desses, outro argumento adicional é o do plano cognitivo, a percepção 

estrutura crenças causais, pode proporcionar conhecimento e atua sobre as escolhas. 

Portanto, resultados também podem ser explicados por diferenças em percepção, 

principalmente a de riscos e incertezas. Riscos e incertezas afetam escolhas, pois elevam 

as estimativas de custos. O insulamento econômico de governos intervencionistas pode 

dificultar percepções de custos, mas a crise os torna visíveis. 

Na evolução intertemporal, a interação sucessiva entre as escolhas internacionais 

e domésticas e seus resultados produzem as mudanças institucionais. A interação entre 

as escolhas de cooperação ou de conflito conduzem a estratégias As estratégias 

possíveis para a interação entre as escolhas individuais e agregadas são: decidir 

isoladamente, negociar, cooperar e delegar. Quando as escolhas produzem 

externalidades positivas ─ benefícios maiores que custos ─ sinalizam a regra de 

intervenção política intertemporal, conseqüentemente promovem convergências nas 

percepções individuais e coletivas e reduzem incerteza e risco regulatório e econômico 

em relação ao futuro. 
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Figura 1 
A dinâmica da evolução institucional com e sem ruptura 

 

 

O modelo conceitual fundamenta-se nas seguintes premissas: (i) os indivíduos 

têm sistemas de preferências ordenados com valores subjetivos apoiados por crenças, 

motivações e conhecimento; (ii) grupos de interesse agregam sistemas de preferências e 

atuam sobre sistemas políticos. A política é o resultado das interações entre as 

preferências individuais e as de grupos de interesse em sistemas políticos. Atores 

políticos decidem, negociam e delegam, isto é, conferem ou retiram capital político de 

organizações e de dirigentes. Atores políticos têm crenças e perseguem estratégias de 

otimização de uma função utilidade em sistemas de preferências ordenadas, além de 

terem estimativas esperadas associadas a probabilidades de custos e benefícios. Crenças 

significam estimativas de probabilidades, equivalentes a um evento certo. 

As organizações com poder delegado negociado em sistemas políticos têm 

crenças institucionalizadas e quando atuam como agências reguladoras definem as 

diferentes regras, estruturas e processos e interferem nas relações de mercado. Essas 

regras e estruturas são negociadas por seus dirigentes em sistemas de preferências 

políticas, num processo de barganha no qual o poder determina a relação entre a 

autoridade e o mercado, estudada na economia política. 

As políticas são, portanto, o resultado produzido por instituições e regras 

negociadas em sistemas de preferências políticos. As crises representam erros de 

avaliação em estimativas, de probabilidades, de custos e de benefícios com origens em 
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crenças causais, e quando elas ocorrem modificam essas crenças causais dos atores 

políticos. 

A extensão e a intensidade da transferência de autoridade ao mercado e ao 

eleitor modificam as fontes de legitimidade da autoridade para a escolha e reestruturam 

o gerenciamento e o núcleo de um novo processo. A escolha política e econômica 

depende de um sistema de preferências de atores políticos com raízes em percepções, 

crenças, idéias e princípios normativos que influenciam a decisão. Essas escolhas 

relacionadas a horizontes temporais resultam de decisões individuais e, quando 

agregadas, de negociações e delegações políticas. 

A escolha econômica de desregulamentar e liberalizar mercados financeiros 

modifica o núcleo e o gerenciamento do processo para ações descentralizadas 

individuais internacionais e domésticas. De modo análogo, a democracia pode modificar 

a extensão da transferência de autoridade ao eleitor e bloquear o uso do Estado para 

interesses privados sobre direitos de propriedade. A evolução institucional de bancos 

centrais promove políticas monetárias e de supervisão bancária com ética de 

governança, protegendo direitos de propriedade difusos domésticos e internacionais 

intrageracionais. 

A interação entre as escolhas econômicas domésticas e internacionais modifica 

instituições, regras, processos, estruturas e resultados econômicos. A interação entre 

incentivos, interesses e crenças produz escolhas cujos resultados são: maior liberdade; 

disciplina econômica e aprimoramento institucional em mercados e organizações após 

as sucessivas crises. Essas interações político-econômicas provenientes de maior 

liberdade nas escolhas individuais e coletivas reestruturaram processos de regulação 

pública em organizações como bancos centrais. Os percursos e as dinâmicas 

institucionais nesses países são diferenciados, assim como diversos são os sistemas de 

preferências individuais, agregados e políticos que mediam interesses de grupos. Os 

resultados diferenciados envolvem contexto histórico, as escolhas sobre modelos de 

desenvolvimento, as características dos sistemas políticos e seus respectivos efeitos no 

longo prazo.  

Os sistemas políticos, além do mercado, devem ser levados em conta, pois 

preferências políticas interferem no desenho de instituições, influenciam os custos e os 

benefícios auferidos em mercados, assim como a probabilidade de ganhadores em 

disputas em modelos complexos em ciências sociais. 
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 No processo histórico, a dinâmica da interação das crenças na formação de 

sistemas de preferências de grupos de interesse modifica a relação de poder entre a 

autoridade e o mercado, alterando incertezas e riscos e, conseqüentemente, os custos e 

os benefícios econômicos. Além disso, a democratização e os processos eleitorais 

modificam as fontes de poder ante ameaças aos grupos dominantes. A política pública 

gerada pela interação entre grupos de interesse e instituições reflete as escolhas 

estratégicas dos atores para a busca de algum ganho, tais como riqueza, segurança, ou a 

permanência no cargo. As preferências agregadas por grupos de interesse pressionam no 

sentido de impor um conjunto de regras em instituições políticas. Atores políticos 

escolhem formas institucionais de acordo com suas preferências, influenciados por suas 

motivações. Essas instituições impõem, negociam ou delegam. As leis e as regulações 

estruturam os incentivos que geram ganhadores, perdedores, coalizões e consensos. No 

tempo, as preferências são interativas, pois as idéias, assim como os resultados, 

modificam as preferências políticas. As instituições influenciam a forma de agregação 

das preferências e os espaços para a negociação de consensos. As leis eleitorais, os 

sistemas partidários e a atuação de veto players interferem na formação e na 

estabilidade das escolhas e, conseqüentemente, nos resultados. Estas escolhas, quando 

consensuais, são mais estáveis que as majoritárias.77  

Os sistemas de preferências agregados por grupos de interesse com ou sem ética 

de governança produzem diferentes políticas. Os interesses, as instituições e o conflito 

político estão presentes e dependem de estruturas e da distribuição de poder. 

Sistemas políticos democráticos modificam a transparência, a accountability e a 

reputação de instituições, resultado das interações entre preferências econômicas e 

interações de grupos de interesse internacionais e domésticos no processo de 

globalização e democratização. 

A evolução institucional segue dois traçados: a inovação e a ruptura. No 

primeiro, as inovações organizacionais são implantadas nos países que reconhecem a 

generalização de leis econômicas, desenvolvem capacidades de decifrar as relações com 

o ambiente externo, distribuem poder político, reconhecem os valores republicanos e 

modificam o padrão de governança e a reputação de bancos centrais.  

                                                 
77 GOUREVITH, Peter; SHINN, James. Political Power & Corporate Control. The New Global Politics of 
Corporate Governance. Princeton University Press, 2005. 
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No segundo traçado, a ruptura, resposta às crises quando se verifica a resistência 

em reconhecer a generalização das leis econômicas, há insuficiência em capacidades 

para decifrar os ambientes interno e externo, em distribuir poder político e em 

incorporar valores republicanos. 

A reforma institucional em bancos centrais segue caminhos diferenciados ao 

longo do desenvolvimento político: insula políticas econômicas de governos autoritários 

em transições democráticas, fornece respostas a crises financeiras e bancárias com 

origens externas e internas, promove estabilidade no valor da moeda em transições 

democráticas e busca assegurar estabilidade monetária e financeira em economias 

globalizadas.  

O aprendizado em capacidades, habilidades e conhecimento das causas e dos 

efeitos dos riscos e das incertezas econômicos, cambiais, regulatórios e políticos em 

mercados globalizados e as dinâmicas econômicas e políticas, internas e externas atuam 

no aprimoramento institucional. Este aprendizado é demonstrado pela convergência na 

percepção de executivos de bancos comerciais sobre a evolução nas habilidades de 

reguladores detalhada, no capítulo 7. 

Dois são os pilares da reforma: o fortalecimento da supervisão bancária e a 

disciplina macroeconômica. O fortalecimento da supervisão bancária consiste em 

mudança na legislação, reforma financeira, saneamento de bancos públicos, intervenção 

e liquidação em instituições débeis, linhas de capitalização para fortalecer as entidades 

financeiras, seguro de depósitos, além de uma regulação prudencial estrita. A disciplina 

macroeconômica consiste em redução do endividamento público, que não depende 

diretamente do banco central, estabilidade no valor da moeda, estabilidade financeira, 

fortalecimento de reservas internacionais e câmbio flutuante.   

As diferenças na capacidade organizacional são materializadas em políticas 

monetárias, cambiais, de regulação e supervisão e na gestão do compromisso 

institucional e individual de seus funcionários com a manutenção e o aprimoramento da 

reputação organizacional, avaliada e monitorada institucionalmente. Essas diferenças 

são explicadas por conhecimentos, valores e crenças institucionais, individuais e 

políticas. 

 A credibilidade interna é obtida pela percepção positiva da estabilidade no 

cumprimento de suas macro e microfunções no sistema financeiro e por meio de suas 
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inter-relações ─ oferta de seus bens e serviços públicos ─ com a maior eficiência 

possível e os menores custos sociais: estabilidade econômica, com inflação controlada e 

baixas taxas de juros; pequena persistência inflacionária; redução nos custos de 

transação; estabilidade de crenças de role players políticos e de burocratas nos 

benefícios da liberdade econômica; e, finalmente, maior coesão social em relação à 

liberdade econômica, conforme indicadores apresentados no capítulo 6.  

A credibilidade externa resulta da confiança dos agentes no espaço e no tempo 

decorrente da percepção de estabilidade financeira interdependente global e compatível 

entre os agentes. Resulta também da segurança dos direitos de propriedade em ativos 

financeiros advinda da percepção da melhor avaliação quanto à possibilidade de default 

do país e de suas empresas; do pequeno risco e da pequena incerteza quanto ao retorno 

dos lucros dos investimentos externos; da transparência e da qualidade da supervisão 

bancária.  

A comunicação interna e externa, as estruturas orgânicas internas, os critérios 

em processos decisórios accountables e transparentes e os processos de controle e de 

minimização de riscos pela autonomia e pelo compromisso social da agência em 

consolidar barganhas negociadas com stakeholders, quando da construção da 

autonomia, consolidam sua reputação e reduzem o hiato de cognição institucional. 78 

Os modelos diferenciados dependem de estruturas produtivas e da organização 

de grupos de interesse em sistemas políticos. No entanto, o modelo de política pública 

com governança com controle político difuso tende a convergir posteriormente às 

sucessivas crises, pois os dois países são pequenos no sistema internacional com poder 

estrutural assimétrico, isto é, sem capacidade de interferir em preços relativos e na 

dinâmica econômica internacional. 

A globalização modificou as fontes de legitimidade da autoridade e o controle da 

legitimidade da escolha por meio da difusão de poder e da capacidade de ação coletiva 

dos agentes. A concentração de ações individuais numa só direção torna visível a 

relevância da variável reputação de bancos centrais. 

Em organizações e em países existem duas fontes de legitimidade: a 

legitimidade pela autoridade  e pela escolha voluntária  a participação, isto é, a 

demonstração da direção do resultado da escolha, o voto, a decisão do roteiro a seguir.  

                                                 
78 hiato de cognição  ausência de congruência entre a imagem percebida e a imagem real. 
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A legitimidade advinda da capacidade de controle e do uso da autoridade 

compõe o poder estrutural. A ação coletiva confere legitimidade pela escolha e é fonte 

de poder relacional. A opção de países por modelos econômicos com maior liberdade 

econômica substitui o uso da autoridade pelo da escolha individual do agente, que, por 

sua vez, está condicionada por expectativas e pela ética de governança em sistemas de 

preferências políticos. Os modelos diferenciados dependem de distribuição de poder, de 

estruturas produtivas, de organização de grupos de interesse, de regimes políticos, de 

organização político-administrativa, de distribuição da propriedade e de conhecimento 

econômico.  

A convergência é produto da percepção dos riscos internos provenientes da 

abertura comercial e financeira crescente e da formação de novos grupos de interesse, 

negociando em sistemas políticos a estabilização e a segurança para a proteção de 

direitos de propriedade difuso nas democracias. O subconjunto de atores que 

influenciam governos são eleitores, grupos de interesse, partidos políticos, políticos 

eleitos, burocratas públicos e reguladores internacionais. Estes grupos, com base em 

objetivos, percepções, motivações, valores éticos, conhecimento e crenças causais, 

definem uma estrutura de preferências, são self interested, racionais e maximizadores, e 

as preferências políticas são provenientes da negociação de interesses, influenciada por 

percepções, motivações, valores éticos, ideologias, conhecimento e crenças causais.  

O desenho institucional reflete os resultados das negociações políticas e define 

os incentivos e as regras. Esses incentivos e regras têm efeitos distributivos, são 

influenciados pelos ciclos eleitorais e pelos estágios na democratização. Esse 

aprimoramento institucional envolve custos de curto prazo para destruir velhas 

estruturas e reconstruir novas, tem efeitos distributivos e depende de habilidades 

organizacionais. Como expectativas, a credibilidade de compromissos e as novas 

informações constituem o subconjunto de variáveis que influenciam as decisões de 

atores internos e externos, portanto a clareza de comunicação e de compromissos 

promove a confiança em governos, agências e agentes e a segurança se aprimora. A 

gestão depende de estruturas organizacionais e de processos de decisão nesse modelo 

interativo e recursivo. Os resultados de políticas econômicas ao longo de ciclos políticos 

e de negócios produzem mudanças institucionais em bancos centrais, o modelo é 

recursivo, pois o resultado no tempo t é explicado pelo diferencial em “(t – n)”. 
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A literatura econômica utiliza como indicador da reputação de bancos centrais a 

baixa resistência inflacionária da política monetária. Quando a resistência inflacionária 

é elevada, diz-se que bancos centrais têm baixa reputação. Porém, modifico o 

argumento e adiciono o conceito normativo  a ética de governança. Esta conduta 

pressupõe a eqüidade de direitos entre grupos de interesse em gerações presentes e 

futuras quando a regulador em mercados financeiros desempenhar a terceira parte e 

atender às expectativas das partes A e B domésticas e internacionais relacionadas à 

estabilidade econômica e financeira e ao valor da moeda na gestão da política 

monetária, do regime cambial e da supervisão bancária. 

No modelo teórico de governança difusa em bancos centrais: 

A) A utilidade esperada com origens conceituais na teoria econômica é 

estendida às ciências sociais e denominada teoria da escolha racional. 

B) A motivação dos atores e suas preferências são menos estáveis, pois 

atores possuem sistemas cognitivos que interpretam o mundo real no 

qual realizam escolhas. 

C) O processamento das informações é incompleto no tempo. Os atores 

recebem informações que podem levar à convergência de modelos 

iniciais divergentes. Os indivíduos realizam escolhas baseadas em 

modelos subjetivos e distintos e são oportunistas. A informação 

recebida pelos atores é tão incompleta que, na maioria dos casos, 

esses modelos subjetivos não têm tendência à convergência. 

D) Os processos regulatórios influenciam nos resultados. Quando 

transparentes e accountable no corporate level e no board level 

podem levar à maior convergência no processamento incompleto das 

informações e alimentar os modelos subjetivos e distintos de 

indivíduos oportunistas no tempo. 

E) O timing da intervenção governamental, o desenho dos canais e a 

qualidade da comunicação na hierarquia regulatória afetam o 

resultado. 

F) As estratégias teóricas de decidir isoladamente, negociar, cooperar e 

delegar interferem nos resultados. 
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G) O conflito é decorrente da estratégia escolhida, e quando existente 

entre o Poder Legislativo e a agência pode criar condições à captura 

de reguladores por grupos de interesse, portanto o regulador necessita 

provar que não faz mal uso de seu poder. 

H) As escolhas em critical junctures têm efeitos no longo prazo e levam 

em conta os sistemas políticos, pois o desenho das instituições 

influencia na probabilidade e na dimensão do ganho ou da perda entre 

ganhadores e perdedores em disputas em modelos complexos em 

ciências sociais. 

I) A formação de grupos internos de interesse modifica a relação de 

poder entre a autoridade política interna e os eleitores, pois a 

democratização e os processos eleitorais alteram as fontes de poder. 

Nas relações financeiras internas e internacionais em mercados de poder 

assimétrico, a visibilidade às partes dos efeitos de menor custo de transação e de menor 

risco e incerteza para atender a uma constelação de interesses explica a relação entre a 

reputação de bancos centrais e o poder relacional de países. Atender a essa constelação 

de interesses pressupõe consistência temporal nas políticas monetária, cambial e de 

supervisão bancária, com ética de governança organizacional. 

Países unitários com concentração familiar de propriedade, estruturas produtivas 

industriais menos diversificadas e produção primária organizada em cadeias produtivas 

predominantemente exportadoras de recursos naturais desenvolvem um modelo inicial 

temporalmente diverso do de países com concentração produtiva estatal, poder 

disseminado em burocracias públicas, estrutura industrial diversificada, mercado interno 

grande, sistema político federativo e baixa organização social.  

No entanto, os modelos tendem a convergir na direção de políticas públicas com 

governança em países sem poder estrutural no sistema internacional assimétrico. A 

convergência é o resultado da crescente percepção dos riscos da abertura comercial e 

financeira e da formação de novos grupos de interesse penalizados pela instabilidade. 

Negociar a estabilização monetária e financeira com proteção a direitos de propriedade 

difuso domésticos e internacionais reflete o reconhecimento da eqüidade entre grupos 

de interesse interno e externo.  
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Na análise estática, a organização política e o desenho institucional incluem 

lobies, partidos políticos, regras formais e informais e um desenho burocrático com um 

grupo dominante que decide se forma ou não coalizões. No cenário dinâmico, a 

diferença institucional79 exige conhecimento para influenciar outros grupos e 

capacidades para limitar a ação política. A mudança institucional envolve custos de 

curto prazo ao destruir estruturas e reconstruir novas e contém efeitos distributivos e 

habilidades organizacionais internas selecionadas e analisadas no capítulo 6. 

Dessa forma, a reputação, segundo as várias dimensões, desempenha um papel 

na formação de expectativas, nas estratégias de atores, no racionamento de fundos e na 

volatilidade do câmbio em mercados financeiros. A incerteza de credores e de 

investidores em transições governamentais, políticas e legais é precificada e incorporada 

aos custos de transação, reduzindo o poder relacional de países. Esses custos modificam 

as escolhas políticas.  

As reformas institucionais organizam atores em dois grupos: 1) os que 

transacionam ativos financeiros líquidos com baixos custos de transação; 2) os que 

detêm estoques de ativos menos líquidos com custos de transação mais elevados, que 

consideram horizontes temporais de longo prazo. Quando está sob ameaça de perdas, o 

primeiro grupo vende ativos e ausenta-se do país, movimento que produz efeito 

distributivo relativo negativo e pode prejudicar no curto prazo o segundo grupo. Cada 

grupo considera diferentes horizontes temporais em suas escolhas, decidindo em função 

de uma taxa de desconto intertemporal que depende de expectativas e de riscos. As 

expectativas de taxa de inflação e do diferencial da taxas de juros internas e externas no 

tempo são adicionadas à taxa de desconto intertemporal de maneira análoga às 

estimativas de riscos políticos e regulatórios. A retirada de fundos do país, a ação 

coletiva de vender ativos líquidos, reflete mudanças em expectativas de benefícios 

perante alterações na taxa de desconto intertemporal.  

Essa ação coletiva pode reduzir o valor do estoque de riqueza relativo interno do 

segundo grupo que detêm ativos, menos líquidos, e o ajustamento interno pode, 

dependendo de preços e custos relativos, provocar redução no nível de atividade, mudar 

a estrutura produtiva, alterar preços relativos no mercado interno e efeitos distributivos 

internos. A sociedade pode ficar relativamente mais pobre internamente.  

                                                 
79 FRIEDEN, Jeffrey. The Method of Analysis. Modern Political Economy :Theory and Policy. Westview Press, 
2000. p. 37-43. 
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Essa dinâmica organiza os interesses socioeconômicos internos em dois grupos: 

os detentores de ativos líquidos e menos líquidos e os devedores em moeda estrangeira. 

Estes últimos adicionam à estrutura de preferências dos indivíduos, das firmas e dos 

grupos de interesse os objetivos de estabilização, conseqüentemente podem modificar 

ideologias e crenças de policymakers em razão do interesses em se manter no poder.  

Alguns países realizam reformas institucionais consistentes tempestivamente e 

outros não o fazem, assim como alguns países adotam uma ética de governança e outros 

não. O modelo na seção deste capítulo tenta explicar por que algumas reformas são 

aprofundadas em alguns países e em outros são iniciadas e retrocedem por pressões 

política internas. O atraso em reformas políticas visando à estabilização é explicado por 

Alesina80 pelo que ele chama de “guerra de atritos” quanto à distribuição incerta dos 

custos da estabilização. Ao ter custos elevados no curto prazo, suas decisões são 

postergadas, explicadas por modelos de incerteza dos resultados da estabilização. A 

fragmentação e a polarização política são sintomas de conflito social. Um sinal de 

mudança na estrutura de preferências de políticas é a independência de bancos centrais, 

que reduz a guerra de atritos ao longo do que o autor denomina de political business 

cycles.  

O retrocesso pode ser explicado no modelo teórico de Acemoglu e Robinson 

pelas dificuldades de consolidação democrática ante as ameaças de natureza distributiva 

em sociedades muito desiguais da América Latina. A desigualdade pode desestabilizar 

democracias. O modelo de ACEMOGLU e ROBINSON (2006)81 explica a oscilação 

entre as políticas populistas altamente redistributivas e insustentáveis em democracias 

de vida curta e as conservadoras, com disciplina macroeconômica. Nos períodos 

populistas, a independência em bancos centrais e o controle da política monetária 

apresentam reversão pelas pressões políticas internas.  

No presente modelo, a reputação com ética de governança em bancos centrais 

pode emergir como um valor individual e/ou coletivo a ser defendido, aglutinando 

interesses internos e externos e modificando a estrutura de preferências políticas. A 

relação direta entre a reputação de bancos centrais, o poder relacional e o acesso de 

pequenos países aos mercados financeiros internacionais no sistema internacional pode 
                                                 
80ALESINA, Alberto. Political models of macroeconomic policy and fiscal reforms.In: FRIEDEN, Jeffry; PASTOR 
JR., Manuel; TOMZ, Michael. (Ed.). Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy. Westview 
Press, 2000. 
81 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. p. 38. 
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ser avaliada pelos seguintes aspectos: aprofundamento das relações interfinanceiras; 

estimativa do risco-país; crédito externo e condições de empréstimo; dívida em relação 

ao patrimônio; dívida em relação ao prazo  curto ou longo; prêmio de taxas de juros; 

tipo de moeda em que é realizado o empréstimo.  

Selecionamos a reputação (valor numérico equivalente a um menos a percepção 

internacional do risco-país) no modelo do capítulo 7, entretanto outras variáveis, tais 

como as melhores condições de empréstimos em mercados financeiros, podem também 

ser avaliadas em termos de maturity, baixas taxas de juros, empréstimos em moeda do 

país com posições de prazos mais longos e também pelos volumes de investimento 

direto e pelas aplicações em ativos fixos e financeiros. 

Supomos que existe uma relação direta entre reputação de bancos centrais e 

poder relacional de países. O poder relacional em mercados financeiros internacionais 

depende diretamente da percepção de segurança financeira, política, econômica e 

regulatória e indiretamente da incerteza, política, econômica e regulatória. 

Paralelamente, a reputação de instituições e de agentes pode ser uma variável proxy de 

poder relacional. Como existe uma correlação entre a estabilidade econômica e política 

e a consistência temporal de políticas, quando essa estabilidade econômica é 

assegurada, aprimoram-se os modelos de previsões dos agentes econômicos e a 

reputação de países.  

A incerteza econômica e regulatória é percebida por meio da governança 

organizacional e pelo desenho de instituições. A maior abertura econômica (abertura 

internacional do comércio e dos mercados financeiros) reduz a incerteza econômica, 

pois os ajustes alocativos vão sendo adaptados no tempo pelos agentes assim como as 

condições financeiras pela avaliação de crédito dos agentes e de países. Os erros de 

percepção vão sendo corrigidos sistematicamente pelos atores econômicos, que 

modificam trajetórias planejadas previamente. A interação entre os ajustes externos e 

internos reduz a incerteza e limita políticas domésticas insustentáveis no tempo. 

Além disso, a incerteza regulatória é afetada pelo conhecimento e pela 

aprendizagem individual e organizacional, pois ambos interferem na qualidade de 

decisões (custo-efetivo, eficiente, accountable, transparente e com governança) e, 

conseqüentemente, na estabilidade regulatória. A estabilidade regulatória reduz a 

incerteza e afeta diretamente o poder relacional. Essa estabilidade regulatória está 

associada à difusão do objetivo institucional e ao cumprimento de compromissos e 
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depende do modelo de governança, do processo decisório, da gestão e da qualidade de 

comunicação institucional, pois esses elementos fundamentam as escolhas dos agentes 

econômicos. 

A incerteza política é percebida pela instabilidade de regimes políticos. Quando 

democráticos e multipartidários são mais estáveis do que quando autoritários.  

Portanto, quando se reduz a incerteza política, regulatória e econômica, a 

reputação de um banco central torna-se um valor público conquistado pela soma de 

satisfação individual e atuação institucional perante diferentes grupos de interesse 

externos e internos em amplos horizontes temporais. Quando bancos centrais adotam 

propósitos definidos em mandatos, eles produzem externalidades intertemporais 

positivas, refletem convergência da ética postulada pela base legal com o seu 

cumprimento e incorporam princípios e valores para a vida em sociedade, sendo a 

eficiência e a eficácia os indicadores dessa congruência. As externalidades positivas são 

obtidas pela consistência temporal dos efeitos alocativos e distributivos, pela sinalização 

adequada de preços relativos entre os mercados interno e externo e pela redução dos 

custos e dos riscos de transação e inovações.  

As externalidades positivas  produto de inovações de serviços financeiros e 

não financeiros e de aprendizagem  elevam capacidades analíticas individuais para a 

manutenção de ganhos em ambientes com maior incerteza e maior risco durante a 

dinâmica de interações e o desenvolvimento tecnológico sucessivo em ambiente de 

custos de transação declinantes. 

Além disso, a imagem percebida da realidade depende da motivação de 

dirigentes e executivos e de suas capacidades de decifrar o ambiente econômico e 

promover mudanças tempestivas. 

A ação coletiva de agentes retirando fundos financeiros do país ilustra a 

percepção de incertezas crescentes e redução na reputação de bancos centrais, neste 

momento as expectativas induzem a instabilidades. Crises sucessivas, insuficiência de 

crédito, fuga de capital e interrupção de fluxos de investimento direto tornam a 

estabilização monetária e financeira politicamente menos onerosa no curto prazo 

quando previamente postergada, já que seus efeitos sinalizam os custos distributivos. 

Seus efeitos distributivos contribuem também para o aprendizado emocional e 

intelectual de indivíduos, de instituições e de policymakers para promover as 
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transformações recíprocas em indivíduos e em instituições no desenvolvimento de 

capacidades analíticas e de ação. A dinâmica do aprendizado emocional e intelectual 

reconstrói crenças e percepções e modifica os gaps de percepção em cenário com 

assimetria de informação e de poder no sistema financeiro multicêntrico. 

A reputação do banco central num país da periferia do sistema internacional é 

função da autoridade política, da força legal na estruturação de direitos regulatórios com 

legitimidade política quando produz resultados econômico-políticos positivos para a 

previsibilidade das escolhas de agentes econômicos. É também função: da credibilidade 

interna e externa em economias globalizadas; da qualidade da comunicação de 

reguladores quando se constitui em projeto organizacional consistente, temporal e 

estruturalmente institucionalizado, mediante processos transparentes de gestão, 

constantemente monitorados e aprimorados segundo um processo contínuo de geração 

de conhecimento para amplos segmentos da sociedade; do valor institucional e da 

imagem de governança. 

Em bancos centrais, os modelos de blockholder dos períodos autoritários e do 

início da transição democrática foram sendo substituídos por modelos de governança 

difusa. Nos países estudados, o Estado havia sido capturado por grupos de interesse nos 

períodos autoritários, amparados por políticas de proteção em modelos de substituição 

de importações com relevante papel atribuído a empresas públicas. A pequena 

autonomia institucional subordinava os objetivos de bancos centrais e de suas políticas a 

outros interesses. As políticas monetárias expansionistas eram correlacionadas ao 

crescimento econômico e às receitas tributárias financiadas pela inflação elevada. As 

políticas cambiais discricionárias por taxas múltiplas de câmbio centralizadas e 

administradas para manter a paridade relativamente móvel entre preços internos e 

externos asseguravam a proteção aos setores industriais. A frouxa supervisão bancária e 

custos fiscais elevados provenientes de insolvências bancárias privadas eram 

socializados. Controles sobre o movimento de capitais asseguravam distorções em juros 

no mercado financeiro interno. A comunicação ex-post da inflação passada a posteriori 

alimentava uma inflação inercial incorporada às expectativas dos agentes. Finalmente, 

as crises financeiras e bancárias foram ancoradas por políticas públicas de socialização 

de perdas. 

Na consolidação democrática das economias na transição global, as mudanças 

refletem maior disciplina macroeconômica; autonomia de facto ou de jure para a 
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política monetária preservar o valor da moeda informando ex-ante a meta de inflação 

futura; firme gerenciamento das taxas de juros para assegurar o compromisso divulgado 

e ancorar as expectativas dos agentes; maior integridade de mercados com maior 

restrição a comportamentos anticompetitivos; ajustamentos automáticos em balanço de 

pagamentos provenientes de escolhas individuais com câmbio flutuante e livre. O 

fortalecimento da supervisão bancária contribui para assegurar maior estabilidade 

financeira mediante gerenciamento e monitoramento de riscos, com disseminação da 

informação ex-ante, transparência crescente e regulação ativa. 

As novas tecnologias e a velocidade de disseminação da informação modificam 

o controle político sobre a governança de instituições e eliminam algumas espécies de 

segredos, para tanto exigem a criação de uma percepção positiva. 

1.6.1 Estados e o mercado financeiro internacional  primeiro nível de 

análise  

A liberdade econômica em ambientes globalizados disciplina as políticas 

macroeconômicas, o comportamento de agentes econômicos e a reputação de 

reguladores. A abertura comercial e financeira à competitividade internacional sinaliza 

informações econômicas e financeiras e facilita ajustes produtivos, induzindo reformas 

institucionais. Essas reformas institucionais são promovidas pela pressão de grupos de 

interesse domésticos e internacionais para a reordenação de normas e regras negociadas 

em sistemas políticos e são aceleradas após as terapias institucionais de crises, quando 

se tornam visíveis os custos provenientes de dificuldades de cognição no ajustamento 

intertemporal de políticas insustentáveis no tempo e postergados por incertezas quanto 

aos custos distributivos.  

1.6.2 Os bancos centrais e a reputação institucional  segundo nível de 

análise 

A reputação de bancos centrais é construída pela consistência temporal de suas 

decisões em política monetária e de supervisão bancária em regimes de câmbio 

flutuante. Esses resultados são provenientes de trade off, no curto prazo, entre atores 

com poder político institucional interno e internacional num processo de negociação de 

interesses de curto prazo e de gerenciamento prudente de recursos de policy making no 

tempo. Essa reputação é produto do aprimoramento da qualidade das decisões sobre 

políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária e da qualidade dos processos 
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avaliadas por indicadores de monitoramento, transparência, accountability e de 

governança. As escolhas de políticas podem maximizar a cada instante de tempo uma 

função de bem estar intertemporal, e os processos podem ser aprimorados segundo 

metas de aperfeiçoamento contínuo a serem alcançadas. 

1.6.3 A negociação político-institucional  terceiro nível de análise 

O apoio político-institucional é obtido ao longo da negociação de trade offs 

intra-institucional, extra-institucional e internacional no conflito de interesses de longo e 

de curto prazos por atores com poder político, pelo consentimento e pelas aspirações da 

burocracia e pelo consentimento de atores internacionais na adoção de regras e padrões 

compatíveis com maior liberdade e segurança dadas as suas crenças, motivações e 

conhecimento. 

As escolhas da burocracia e de políticos em governos com resultados arriscados 

de curto prazo exigem maior consenso e podem ser postergadas. Escolhas arriscadas no 

longo prazo dependem do grau de aversão ao risco do tomador de decisão. Seus 

resultados podem assegurar maior ou menor autonomia e independência institucional e 

a adoção de regras e padrões internacionais ao longo do trade off barganhado pelos 

atores.  

Na análise qualitativa das habilidades que auxiliam a promoção da reputação 

com argumentos explicados no capítulo 5, as variáveis independentes são: 

• autoridade política; 

• credibilidade interna e externa; 

• legitimidade política interna e externa; 

• comunicação clara interna e externa dos argumentos e das decisões; 

• estruturas orgânicas internas adequadas à obtenção de governança com controle 

político difuso; 

• critérios em processos decisórios accountables e transparentes; 

• processos de controle na gestão interna de minimização de riscos de reputação, 

mediante monitoramento e aprimoramento contínuo das capacidades individuais 

e institucionais de excelência em autoconhecimento interno e social, apoiado 
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pelo desenvolvimento de capacidades individuais, coletivas, internas e externas, 

segundo diversos graus e estratégias de comunicação social e capacitação. 

• Profundidade de valores republicanos democráticos  

Este modelo teórico foi desenvolvido a partir da historiografia de uma ordem 

global em transformação descrita no capítulo 2, e do método  histórico da evolução 

institucional em dois países o Chile e o Brasil tratados no capítulo 3 e da história da 

terapia institucional das crises tratado no capítulo 4. Além disso, a sua comprovação 

empírica é complementada com o uso de três outras metodologias empíricas em três 

estudos da parte II. Consta no capítulo 5 o estudo de caso aplicado às diferenças entre 

Chile e Brasil; o aprimoramento intertemporal do conhecimento e do desenho 

institucional no tempo visualizado pela percepção de bancos comerciais do Chile e do 

Brasil sobre reguladores bancários no capítulo 6; uma generalização estatística das co-

variações entre a reputação, a abertura comercial e a fragmentação político-partidária 

com representação no Congresso e os compromissos intertemporais de bancos centrais 

para seis países da América Latina são encontrados no capítulo 7. 



CAPÍTULO 2 

A ORDEM GLOBAL E AS MUDANÇAS 

INSTITUCIONAIS EM BANCOS CENTRAIS 

Este capítulo descreve, em oito seções, as mudanças sistêmicas no sistema 

financeiro internacional; o marco histórico dos bancos centrais, as origens e as políticas 

monetárias, cambiais e de supervisão bancária de alguns países desenvolvidos e dos em 

desenvolvimento; e as inovações financeiras e sua influência sobre a capacidade 

regulatória de bancos centrais. O capítulo subseqüente traz uma síntese das políticas 

monetárias, cambiais e de supervisão bancária chilenas e brasileiras entre 1974 e 2005. 

Neste capítulo, mostra-se que após o término da Guerra Fria a globalização, a 

multicentralidade no sistema financeiro internacional e a consolidação de democracias 

transformam as instituições e induzem a governança com controle político difuso em 

bancos centrais. Bancos centrais que em suas origens atenderam a interesses de 

governos e de banqueiros passaram por reformas institucionais e adquiriram autonomia 

crescente ao defender interesses intertemporais em gerações presentes e futuras tanto 

nacionais quanto internacionais.  

Este modelo teórico que a reputação com ética de governança de controle 

político difuso82 em bancos centrais é o produto do método indutivo observado pelas 

descrições historiográficas do aprofundamento nas relações financeiras internacionais 

em uma nova ordem internacional em democracias consolidadas descritas no capítulo 

2.. e da difusão da autoridade política em bancos centrais com origens em democracias 

nos países desenvolvidos atinge a América Latina após a globalização, mesmo em 

países que seguiram modelos de economias mistas com Estado intervencionista em 

democracias tardias, descritas no capítulo 3 e 4. Diante das ameaças de natureza 

distributiva, o timing das reformas institucionais foi diferenciado. Algumas economias 

mistas passaram por retrocessos e resistências às reformas institucionais na 

consolidação democrática dessas sociedades muito desiguais. Alguns bancos centrais 

adotaram políticas monetárias conservadoras, adquiriram independência ou autonomia, 

e outros apresentaram reversão pelas pressões políticas internas na transição política e 

econômica em modelos de governança diferenciados. 

                                                 
82 Conceito definido no capítulo 1. 
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Nesses países  democracias jovens  houve oscilações entre políticas 

populistas redistributivas, insustentáveis no tempo, e conservadoras, com disciplina 

macroeconômica, que gradualmente convergiram para políticas de bancos centrais 

autônomos com ética de governança  conquista das democracias com economias 

globalizadas. Nesse processo histórico coexistiram escolhas diferenciadas, dependentes 

das estruturas produtivas e dos sistemas políticos.  

Como as políticas podem ser facilmente revertidas, mas as instituições não, a 

definição de valores e de compromissos em instituições pode assegurar maior 

estabilidade e convergência nas políticas, nas funções organizacionais e na alocação de 

poder político intertemporal entre grupos. 

Relembra-se, conforme exposto no capítulo 1, que os bancos centrais 

desempenham o papel de organização capaz de solucionar problemas de eficiência do 

sistema financeiro internacional nessa nova ordem global, em que o mercado domina as 

relações financeiras internacionais. Weber preconizou a necessidade de uma burocracia, 

e Francis, a necessidade de uma terceira parte entrar em cena, os bancos centrais 

funcionando como terceira parte para reduzir assimetrias e custos de transação para 

assim assegurar, globalmente, os benefícios da autonomia da escolha. 

A legitimidade originada da autoridade vigente antes do período da globalização 

foi sendo substituída pela legitimidade informal fluida das escolhas monetário-

financeiras individuais descentralizadas com interação internaexterna crescente. Os 

instrumentos de comando e controle para as políticas monetárias, cambiais e de 

supervisão bancária por bancos centrais e reguladores bancários foram complementados 

por instrumentos de sinalização, de comunicação de estratégias e de processos com 

governança de controle político difuso. 

Em democracias globalizadas, bancos centrais incorporam gradualmente uma 

base legal para os compromissos institucionais com regras estáveis tanto para a política 

monetária quanto para a regulação bancária, substituem os instrumentos de comando e 

controle pelos de sinalização de compromissos transparentes, accountables, incorporam 

valores institucionais e aprimoram sua reputação. 

A reputação é produto da tendência em preferências individuais, agregadas e 

políticas de subordinar valores a outros valores, tornar transparente a motivação dos 

atores, aprimorar o processamento incompleto de informações, limitar a possibilidade 



 51

de captura do Estado por grupos de interesse e promover convergência em sistemas 

cognitivos. A reputação de reguladores é produto da divulgação de padrões, de 

processos e de decisões, tais como metas inflacionárias com câmbio flutuante; 

comunicação e disseminação de informações; códigos de conduta; indicadores de 

governança; supervisão bancária proativa, focada na estabilidade financeira, no 

gerenciamento e no monitoramento de riscos e na integridade de mercados com 

transparência e informação financeira crescentes; clareza e accountability da 

responsabilidade dos gerentes e dos diretores; e maior responsabilidade mútua entre 

indivíduos e instituições interessadas na prosperidade social em mercados de crescentes 

relações financeiras internacionais. 

2.1 As relações financeiras internacionais 

As relações financeiras internacionais dependem da interação entre os 

participantes e trocas financeiras resultantes de comércio; investimentos diretos; 

aplicações financeiras; arbitragem financeira; proteção para transações com moedas e 

ativos; derivativos; empréstimos e títulos de renda fixa. Essas relações decorrem de 

fatores políticos, da distribuição de poder e da natureza e do grau de interação entre os 

participantes.83 

Após o término da Segunda Guerra e o restabelecimento das relações financeiras 

internacionais, Bretton Woods representou regime negociado para sanar os problemas 

financeiros oriundos da suspensão da conversibilidade de moedas no padrão ouro 

durante o conflito. Neste regime, o hegemon, os Estados Unidos, assegurou a 

conversibilidade de sua moeda em ouro em regimes de câmbio fixo reajustável apoiado 

por organizações multilaterais, principalmente o Fundo Monetário Internacional, para 

resolver problemas de balanço de pagamentos. No entanto, no período de Bretton 

Woods, autoridades públicas resistiram em desvalorizar o câmbio fixo por não 

concordarem em ajustá-lo, temendo seus efeitos recessivos. Em 1967 foram criados os 

Direitos Especiais de Saque (DES), uma nova moeda internacional baseada numa cesta 

de moedas.  

Nas décadas de 1950 e 1960, um grande número de colônias adquiriu 

independência, e a Europa experimentou maior crescimento econômico e dinamismo no 

                                                 
83 SPERO, Joan E.; HART, Jeffrey A. The politics of international economic relations. Belmont, Califórnia, 
Thomson Wadsworth. 2003. p.1. 
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comércio internacional. Além disso, floresceu o mercado de euro-moedas,84 não 

controlado por regulações de Estados nem por restrições internas no Money market  

mercado interbancário. O mercado de euro-moeda, em 1958, era menor do que US$ 1 

bilhão, e em 1990 já atingia US$ 1,5 trilhão. Seu crescimento é explicado pela 

eficiência do mercado em intermediar fundos entre tomadores e emprestadores finais, 

com um spread menor, maior retorno aos emprestadores e menores custos aos 

tomadores. 

Segundo Hallwood,85 o mercado de euro-moedas originou-se quando o Banco 

da Inglaterra introduziu, em 1957, controles sobre o uso por não-residentes de libras 

esterlinas, o que estimulou os bancos ingleses a procurar uma nova moeda. Além disso, 

os russos preferiram manter depósitos em dólares fora dos Estados Unidos para escapar 

ao controle norte-americano.  

No início da década de 1970, o regime de câmbio era fixo e reajustável refletia 

transações financeiras essencialmente provenientes de trocas comerciais. Os países 

emergentes, relativamente fechados, entre eles o Brasil, o Chile e outros da América 

Latina, eram demandantes de empréstimos privados e públicos dos países centrais  

Estados Unidos, Europa e Japão. Na América Latina, esses países insularam suas 

economias das influências externas administrando o regime de câmbio fixo–reajustável 

e licenças de importação e adotando tarifas de importação elevadas e políticas 

monetárias expansionistas, políticas inconsistentes com as transformações na ordem 

global. 

Bretton Woods encerrou-se a partir da decisão do governo dos Estados Unidos 

de abandonar a conversibilidade do dólar em ouro em 1971. O desproporcional custo 

norte-americano em sustentar a conversibilidade do dólar em ouro clarificou tais limites. 

Portanto, a estabilidade da paridade entre moedas foi substituída pela instabilidade 

decorrente de taxas de câmbio flexíveis, inicialmente nos países desenvolvidos e 

posteriormente nos emergentes. 

A desregulamentação financeira ocorrida desde o período de interdependência 

até o de globalização e o aumento das relações financeiras internacionais promoveram a 

internacionalização da produção de corporações multinacionais, que ao controlarem 

                                                 
84 Euro-moeda é um intermediário financeiro não doméstico descrito como externo ou off shore, aceito como 
depósitos por bancos que realizam empréstimos em outras moedas diferentes das de onde estão sediados. 
85 HALLWOOD, Paul C.; MACDONALD, Ronald. 2. ed. International Money and Finance. Cambridge. Blackwell. 
1994. p. 303. 
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grandes fluxos financeiros fizeram uso de arbitragens em taxas de retorno, spreads e 

expectativas de preços, de juros e de câmbio, diversificando a produção e as aplicações 

financeiras.86  

2.1.1 Interdependência das relações financeiras 

No período de interdependência, entre 1971 e 1989, o crescimento dos Estados 

Unidos declinou relativamente ao crescimento da Europa e do Japão, e os mercados 

financeiros apresentaram expansão considerável a partir do governo de Margareth 

Thatcher na Grã-Bretanha (1979 a 1990) e do Ronald Reagan nos Estados Unidos (1981 

a 1988). A redução da intervenção estatal na economia e a liberalização desses fluxos de 

capitais permitiram significativo crescimento desses fluxos. A desregulamentação da 

década de 1980 tornou possível a livre circulação de moedas fortes entre Estados, 

principalmente dos petrodólares87 na Europa, e a expansão na escala de operação de 

bancos comerciais e de investimentos dos países desenvolvidos para o âmbito global. 

Essa expansão foi facilitada pela revolução tecnológica na área de informação e de 

comunicações  a microinformática , pelo transporte de informações por satélites e 

fibras óticas e pelas inovações financeiras. A tecnologia promoveu rapidez e redução de 

custo de transação em mercados financeiros e facilitou a entrada de outras instituições, 

como seguradoras, fundos de hedge, mutual funds, que diversificaram suas operações 

geográficas. Esforços foram envidados no sentido de promover cooperação e 

coordenação de políticas econômicas entre os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão 

para evitar crises sistêmicas com câmbio flutuante.  

A interdependência financeira influenciou as políticas monetárias domésticas, 

pois as baixas taxas de juros estimulavam a saída de fluxos financeiros para países com 

taxas mais altas. Ademais, altas taxas de juros para conter inflação em outros países 

poderiam provocar entrada de fluxos financeiros e derrotar o combate à inflação pela 

expansão monetária com a monetização de fluxos externos, o que estimulou esforços de 

cooperação e de investigação econômica sobre políticas monetárias. 

A interdependência caracterizou-se pelas mudanças na natureza da interação 

econômica internacional e no equilíbrio de poder entre os principais atores, 

reestruturando a ordem econômica internacional.88 A redução de barreiras tarifárias e 

                                                 
86 SPERO; HART.op. cit. 
87 Petrodólares são dólares acumulados desde 1973 em países exportadores de petróleo após a elevação dos preços do 
petróleo pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
88 SPERO; HART. op. cit. 
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não tarifárias nos fluxos de comércio e de capital e a revolução na tecnologia da 

informação expandiram a interação econômica entre os países, principalmente entre os 

desenvolvidos. A interdependência ocorreu em mercados financeiros, no comércio 

internacional e na estrutura produtiva internacional pela facilitação das transações 

econômicas com o exterior89, embora com crescentes barreiras ao movimento do fator 

trabalho. 

A inflação norte-americana, a expansão dos gastos militares pela Guerra do 

Vietnã e a sobrevalorização do dólar na década de 1960 induziram aplicações de 

grandes montantes de investidores norte-americanos no mercado externo. A redução nas 

exportações e o aumento nas importações norte-americanas tiveram como conseqüência 

déficits anuais em transações correntes, em 1971, superiores a 5% do PIB. Entretanto, 

os Estados Unidos não estavam sujeitos a restrições em balanço de pagamentos por 

disporem de moeda com credibilidade e de unidade de conta nos contratos 

internacionais, conversível em ouro. 

Em 1971, com o propósito de ajustar a economia, o presidente Nixon suspendeu 

a conversibilidade do dólar em ouro, aboliu o preço oficial do ouro e impôs uma 

sobretaxa de 10% sobre as importações, em vez de simplesmente desvalorizar a 

paridade ouro de sua moeda. Após o Acordo Smithsoniano, um acordo temporário no 

G-1090 para negociar uma reforma de longo prazo, em dezembro de 1971, iniciou-se, de 

fato, o processo de introdução de taxas flexíveis de câmbio e a inflação se disseminou, 

assim como o fluxo de capital norte-americano para o exterior.  

Essas crises exigiram uma nova estrutura financeira internacional, que foi 

negociada entre 1971 e 1973 por um conjunto de conferências internacionais para a 

coordenação de políticas econômicas  com resultados mínimos  e para a instituição 

de novas formas de gerenciamento econômico-financeiro internacional. 

A crise do petróleo em 1974 concentrou fundos em países exportadores do 

produto, que foram reciclados por bancos privados. A inflação, as taxas de câmbio 

flutuantes e a crise do petróleo estimularam o G-7 a apoiar um novo acordo com o FMI 

em 1976  o Ammendment; foi abolido o preço oficial do ouro e legitimada a taxa de 

câmbio flutuante, beneficiando principalmente os países desenvolvidos. Isso resultou na 
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expansão dos poderes implícitos dessa organização multilateral e na reordenação do 

equilíbrio de poder entre nações.  

Este acordo de 1976 sinalizou o início de um período caracterizado por 

gerenciamento nacional e regional, ao contrário do gerenciamento multilateral. O 

período de interdependência foi caracterizado pela tensão entre os interesses de 

cooperação entre o Federal Reserve, o Bundesbank e o Banco do Japão no sistema 

internacional e os interesses nacionais.91 No entanto, na globalização, a incerteza 

crescente promoveu maior cooperação entre bancos centrais e melhor reputação em 

bancos centrais. 

2.1.2 Globalização das relações financeiras 

A partir de 1989, os fluxos financeiros passaram a superar os fluxos comerciais 

e os investimentos diretos externos para os países mais industrializados explodiram. O 

volume de compra e venda de moedas nacionais nos anos 1990 foi de aproximadamente 

US$ 1,5 trilhão por dia, oito vezes o de 1986. Em meados dos anos 1990, os fluxos 

financeiros totais de investimentos de fundos mútuos totalizaram US$ 20 trilhões, dez 

vezes mais que em 1980.92 Tais países relaxaram os controles de câmbio, 

desregulamentaram o mercado financeiro e removeram as barreiras regulatórias que 

afetavam os movimentos de capitais. Os mercados financeiros tornaram-se mais 

integrados ao mercado global pelas inovações tecnológicas, que permitiam o fluxo 

instantâneo de ativos financeiros entre nações. Os fluxos financeiros, ao superarem os 

comerciais, deram sinais de redução na eficácia e na capacidade de bancos centrais 

insularem suas políticas domésticas de movimentos externos. 

A globalização e as mudanças no equilíbrio de poder, anteriormente obtido pela 

diplomacia e pela guerra, foram modificadas por novas lideranças econômicas, que 

alteraram o gerenciamento do sistema econômico internacional mediante experiências 

de coordenação de políticas econômicas e cambiais na Europa Ocidental e nos Estados 

Unidos. Na globalização, iniciada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos após a 

liberalização desses mercados, o novo desenho institucional diversificado é constituído 

por agentes privados, ofertantes e demandantes de fundos e formadores de preços de 

ativos financeiros, quais sejam: os investidores institucionais, as seguradoras, os fundos 
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de hedge, os mutual funds; por agências de rating que avaliam risco; e por instituições 

especializadas em negociação, registro e transferências de fundos ─ as câmaras 

nacionais de transações de papéis, as de compensação, as de pagamentos e as de 

custódia de títulos  e por bolsas nacionais. Todos expandem sua área geográfica de 

atração.  

O aumento das trocas internacionais e os fatores exógenos afetaram as políticas 

domésticas em muitos países após a redução de barreiras ao comércio  tarifárias e não 

–tarifárias  propiciando mudanças em normativos e redução de restrições legais. 

Facilitaram as transações financeiras para as aplicações em investimentos diretos e em 

mercado de capitais, estimuladas pelas inovações tecnológicas e pelas políticas 

regulatórias liberalizantes. Entretanto, quando as economias nacionais se tornaram 

interdependentes, suas políticas econômicas internas perderam parte de sua eficácia, 

pois eventos externos podem provocar alterações nos preços relativos internos (de bens, 

serviços e moedas) e interromper os fluxos de comércio e financeiros. 

Em mercados financeiros abertos, as empresas globais transacionam ativos em 

tempo real 24 horas por dia, interligadas por fibras óticas e por comunicações via 

satélite que aumentam a velocidade e o volume das transações e reduzem seus custos. 

Essa velocidade e volume, ante as expectativas de riscos crescentes e de perdas 

financeiras pela redução no valor de ativos transacionados, desequilibram economias 

nacionais, sendo exemplo, a Inglaterra em 1992, o México em 1994 e, mais 

recentemente, a Ásia, a Rússia e o Brasil respectivamente em 1997,1998 e 1999. 

Em decorrência do contágio93 em economias de regiões distintas, a 

probabilidade de crise externa foi maior onde havia desequilíbrio fiscal, baixa regulação 

e fiscalização bancária insuficiente, chegando a atingir mesmo países com fundamentos 

macroeconômicos sólidos, como o Chile. Nos países afetados, houve uma 

desvalorização intensa das taxas de câmbio, modificação de preços relativos entre 

países, problemas de liquidez e de pagamentos de dívidas bancárias, comerciais e 

financeiras no exterior. Além disso, a dinâmica dos agentes globais para compatibilizar 

o risco e o retorno contribuiu para aumentar a volatilidade de preços de ativos e de taxas 

de juros. Essas modificações intensas e rápidas, características do atual sistema 

financeiro internacional, na presença de desequilíbrios macro e microeconômicos 

internos, transformam bancos centrais em reféns do mercado, ou seja, sem capacidade 
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de gerir a crise. Em contrapartida, na ausência desses desequilíbrios, eles têm algum 

grau de liberdade para enfrentar crises, inadimplência e ataques especulativos, 

gerenciando liquidez. 

O reconhecimento dessa limitação tem forçado uma crescente convergência de 

políticas macroeconômicas e de governança global para evitar crises e alcançar os 

sonhos e os objetivos de sociedades capitalistas.  

Na segunda metade da década de 1990, esses aumentos nos fluxos financeiros, 

concomitantes aos desequilíbrios internos, provocaram as maiores crises financeiras 

mundiais. Apesar de o FMI e o Banco Mundial terem contribuído para o gerenciamento 

dessas crises, sua dimensão externou a insuficiência de recursos financeiros 

multilaterais para resolver e eliminar crises, com o setor privado contribuindo para sua 

resolução. Tais problemas fragilizaram um dos pilares da economia capitalista  o 

sistema financeiro ─ que não conseguiu garantir direitos de propriedade de investidores 

ameaçados, pois inexistiam regras de governança adequadas para os movimentos de 

capitais globais.  

O aumento nos fluxos financeiros interdependentes reduziu a autonomia da 

capacidade regulatória de bancos centrais assim como a de reguladores internacionais. 

Além disso, a volatilidade desses fluxos tornou países como o Brasil e o Chile 

vulneráveis, posto que a legitimidade da autoridade foi substituída pela legitimidade da 

escolha dos agentes econômicos com maior liberdade econômica em ambiente 

assimétrico com dominância do sistema internacional.  

2.2. A história dos instrumentos de política monetária 

Durante os anos 1960 e 1970, a discussão teórica sobre os aspectos da política 

monetária oscilava entre as escolas monetaristas e as keynesianas e a neutralidade ou 

não da moeda. Em fins da década de 1970, predominava a visão dos monetaristas da 

academia americana, que não aceitavam o trade off entre inflação e crescimento do 

produto, no médio e no longo prazos, após Friedman94 ter demonstrado que a curva de 

Phillips seria vertical no longo prazo e que a estratégia financeira para a política 

monetária deveria ser reduzir a inflação e obter a estabilidade de preços.95 Na década de 

1970, os bancos iniciaram a emissão de títulos de renda fixa, deixaram de remunerar os 

depósitos à vista e parte dos ativos da moeda de reserva bancária foi substituída por 
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ativos em portfólios. Além disso, a desregulamentação das fronteiras entre bancos e 

instituições não bancárias e a competição entre eles têm levado bancos a gerenciar 

portfólios e instituições não bancárias a realizar transações financeiras. Tais atividades 

têm impacto significativo em regularidades estatísticas, tais como velocidade de 

circulação da moeda,96 e obscurecem variáveis relevantes ao controle monetário.  

Na década de 1980, as discussões traduziam preocupações sobre os assuntos 

operacionais. O consenso corrente era ainda de que bancos centrais deveriam usar taxas 

de juros de curto prazo, controlar a taxa básica de juros e atingir a estabilidade. Alguns 

debates tratavam das estratégias para bancos centrais usarem seus poderes para 

controlar diretamente as taxas de juros ou usarem em alvos intermediários nominais 

como agregados monetários ou taxas de câmbio.97 

A redução na capacidade regulatória de bancos centrais deve-se à falência de 

modelos de equações que previam uma relação estável entre o estoque de moeda, a 

renda nominal e o caminho futuro da velocidade de circulação da demanda de moeda, 

principalmente quando o agregado envolvia metas escolhidas para um país. A 

desregulamentação e a maior competição entre não bancos e bancos internacionais 

liberam a provisão de taxas de juros mais elevadas em intervalos mais amplos e influem 

na velocidade da moeda. Além disso, anteriormente à década de 1990, os objetivos 

inconsistentes de bancos centrais,98 tais como proteger o valor da moeda interna e 

externamente, buscar o pleno emprego e a estabilidade financeira, continham trade offs 

entre os objetivos não bem especificados e não conciliáveis, sendo modificados no 

tempo. 

Em 1988, o anúncio público de metas monetárias e o uso de taxas de juros para 

tal propósito como instrumento de controle inflacionário, assim como a idéia de 

independência de bancos centrais, eram as propostas alternativas. Seu principal 

argumento teórico era a necessidade de uma política contra-inflacionária de médio 

prazo com credibilidade que possibilitasse segregar as funções de bancos centrais das 

políticas macroeconômicas de curto prazo. A fundamentação teórica para a 

independência do banco central está: na ausência de trade off entre a inflação e o 

desemprego no longo prazo (validade da curva de Phillips vertical) e o ciclo político de 
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negócios. GOODHART (1994). No entanto, MENDONÇA (2006), define como 

característica de independência da autoridade monetária, a proibição do Banco Central 

financiar o Tesouro e não monetizar déficits orçamentários. Neste sentido defende que 

Constituição brasileira de 1988 representou um avanço. A rotatividade de dirigentes 

indicaria menos independência assim como o mandato do dirigentes do banco central 

inferior ao do chefe do executivo também. O autor calculou a rotatividade dos 

presidentes do banco central e construiu estimativas do grau de independência. 

Mendonça observa que após 1994 houve maior incremento no grau de independência do 

BCB. Dificuldades formais e informais para quantificar de maneira sistemática a 

independência de bancos centrais foram analisadas por CUKIERMAN (1996). No 

entanto os estudos de HAAN E KOOI (2000), conclui que esses indicadores são menos 

úteis para os países em desenvolvimento.99 

A proposta na literatura foi a de um banco central não independente em seus 

objetivos, mas independente para atingir um objetivo  compromisso estatutário para a 

estabilidade de preços  sendo democraticamente accountable. 

Um dos primeiros documentos sobre a independência de bancos centrais, 

discutida em 1992 por um comitê na Inglaterra formado por especialistas e acadêmicos, 

denominado Independent and accountable: a new mandate for the Bank of England, foi 

publicado pelo Centre for Economic Policy Research (CEPR) em 1993. 

Uma ampla literatura empírica analisa o comportamento de bancos centrais 

forward-looking e backward-looking, e as expectativas racionais constituem um novo 

paradigma para a visão prospectiva adotada por bancos centrais na década de 1990. A 

pressão sobre as autoridades é para que adotem previamente compromissos claros que 

sejam definidos em regras estáveis, no intuito de aliviar os temores de inflação incerta 

que se avoluma. Em 1993, Taylor100 propõe uma regra denominada Taylor Rule, um 

modelo empírico para o comportamento de bancos centrais. Nesse modelo, bancos 

centrais deveriam baixar taxas de juros nominais em ciclos recessivos para reduzir o 

hiato entre produto observado e esperado e aumentar juros com expectativas 

inflacionárias crescentes. 
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Em 1999, Bernake et al.101mostram que a meta inflacionária era um instrumento 

superior às demais alternativas de política monetária. A meta inflacionária é um 

compromisso explícito da autoridade para melhorar a credibilidade da política 

monetária, é um instrumento mais adequado para comunicar o objetivo da política 

monetária. No entanto, alguns reguladores nacionais com autoridade política fazem uso 

também de outros instrumentos. 

Nessa evolução histórica, essas instituições perseguiram diferentes interesses de 

grupos dominantes: o liberal, com liberdade plena para escolhas privadas, e o 

intervencionista, com escolhas públicas. Porém, após a globalização, perseguem 

interesses de grupos difusos para a preservação do valor da moeda e a estabilidade 

financeira. Na transição, os comportamentos entre os países foram diferenciados, mas as 

políticas cambiais, monetárias e de supervisão bancária foram convergentes após a 

globalização. As instituições em questão adotam estratégias para apoiar interesses 

difusos para escolhas privadas descentralizadas tanto internas quanto externas, com 

transparência e accountabiliby e governança crescente, seja para as decisões do board, 

seja para as do corpo gerencial.  

Em fins da década de 1970, gradativamente, os bancos centrais converteram-se 

pragmaticamente em monetaristas,102 principalmente nos países crescentemente 

interligados ao sistema financeiro internacional. No entanto, na América Latina, o 

timing foi diferenciado: o Chile após a crise da dívida, e o Brasil após 1994, processo 

crescentemente associado ao aprofundamento das relações financeiras no sistema 

financeiro internacional. 

2.3 Inter-relações entre o sistema financeiro e monetário e os bancos 

centrais 

O sistema monetário é interligado ao sistema financeiro. Sua segmentação 

existe, principalmente, por propósitos analíticos. Para o sistema monetário, as variáveis 

fundamentais  os volumes de emissão de moedas e as taxas de juros básicas  

dependem das decisões dos Estados ou de bancos centrais, organizações com poder 

delegado, enquanto no sistema financeiro a base das decisões do mercado é 
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compartilhada intensamente pelos agentes privados, pelo Estado e por organizações 

internacionais. 

O sistema monetário internacional está no centro da economia internacional e 

provê as transações econômicas, financeiras e de pagamentos nos limites internacionais, 

desempenhando as funções de: a) fornecer liquidez adequada; b) promover o 

ajustamento tempestivo e a confiança na estabilidade do sistema; c) eliminar os 

problemas de balanço de pagamentos; e d) proporcionar créditos em situações de 

choques financeiros, mediante fluxos de moedas nacionais com credibilidade 

internacional, aceitas como reservas no mercado internacional.103 

O sistema financeiro transforma moedas  ativos plenamente líquidos com valor 

real conhecido no presente  em ativos financeiros menos líquidos com valores 

diferentes, em diversos horizontes temporais, conforme riscos e expectativas de retorno, 

de taxas de juros e de câmbio futuras, intermediando serviços e valores no tempo. Este 

sistema envolve desde trocas ou arranjos financeiros simples até complexos, como os de 

impérios coloniais e instituições internacionais. É configurado por fatores políticos e 

pela distribuição de poder estrutural entre os atores. Internamente, a autoridade é 

exercida pelo Estado, e internacionalmente é exercida principalmente pelo Fundo 

Monetário Internacional e por bancos e empresas globais que escolhem onde investir 

seus recursos. 

Reguladores em economias mistas, após o término da Segunda Guerra até 

meados da década de 1990, promoveram regras que elevavam os custos de transação 

para proteger as economias domésticas, cercearam o acesso doméstico aos mercados 

financeiros externos e distorceram as taxas de juros internas relativamente às taxas 

externas, auxiliando projetos de governos nacionalistas para a industrialização, 

desenvolvimento voltados ao mercado interno, principalmente em países da América 

Latina. Posteriormente, a crescente abertura dos mercados internacionais reduziu estes 

custos e liberalizou mercados. Em economias de mercado, a atuação deste limita 

políticas populistas, penalizando países mediante crises externas na presença de 

desequilíbrios macroeconômicos. A redução nos custos de transação aliada à 

desregulamentação financeira e à concessão de maior liberdade às escolhas dos agentes, 

tanto no mercado financeiro doméstico como no internacional, limitou o poder de 

controle público sobre os atos e os fatos econômicos de bancos centrais, emprestadores 
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de última instância para bancos comerciais nacionais. Estes, após a liberalização 

financeira, passaram a ter sua autoridade dependente do julgamento de atores 

internacionais. 

Nesse novo cenário, bancos centrais compartilham autoridade com instituições 

financeiras internacionais dominadas pelo G7,104 em mercados com diferenças de poder 

relacional. Diante da mobilidade de capital e da rivalidade entre tomadores e 

emprestadores, o julgamento de operadores de mercado transfere autoridade a empresas 

e a bancos que assumem parcela de poder. Racionam crédito e retiram recursos 

financeiros aplicados em ativos financeiros, conforme verificado recentemente no 

Brasil, Argentina e México. Além disso, os Estados Unidos adquiriram uma autoridade 

extraterritorial, pela relevância no uso da moeda americana como reserva internacional, 

e outros países sofreram perda de autonomia em seus limites territoriais.105  

Essa interligação entre autoridade e mobilidade deslocou a natureza da 

autoridade entre atores estatais e não estatais, permitiu um maior controle privado sobre 

as escolhas e modificou as relações entre países com poder estrutural e relacional após o 

término da Guerra Fria.106 Alguns dos exemplos sobre o maior controle privado foram o 

financiamento privado na resolução da crise da Rússia e a discussão sobre a 

insuficiência de fundos e a expansão de capital do Fundo Monetário Internacional. 

Além disso, promoveu mudanças institucionais em bancos centrais, expansão da 

autonomia, aprimoramento da governança e adoção de metas de inflação explícitas ou 

implícitas.  

2.3.1 A evolução institucional de bancos centrais 

A evolução institucional de bancos centrais reduz a incerteza na interação 

humana no sistema internacional na presença de equilíbrios múltiplos e foi influenciada 

por fatores políticos, pela distribuição de poder e pela natureza e interação entre os 

participantes na evolução das relações interfinanceiras internacionais. As instituições 

definem e limitam o conjunto de escolhas dos indivíduos, as econômicas e as políticas. 

Os elementos de natureza político-institucional interferiram nessa evolução. 

Inicialmente defendem interesses de governos e de banqueiros. Em sistemas políticos 

autoritários, pouco representativos, com controle político de minorias, os bancos 
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centrais insulam políticas econômicas intervencionistas. Na transição, forneceram 

respostas a crises financeiras e bancárias com origens externas e internas socializando 

dívidas privadas. Em sistemas políticos democráticos em economias globalizadas, 

bancos centrais com autoridade política promoveram a estabilidade no valor da moeda e 

a estabilidade financeira, aprimorando a reputação institucional com controle político de 

maiorias. Em democracias com economias globalizadas, passaram a atender a interesses 

difusos de maiorias ao assegurar o valor da moeda e a estabilidade financeira, para tanto 

adquiriram autonomia e autoridade política crescentes.  

Bancos centrais foram criados para resolver problemas econômicos de 

banqueiros e de governos na formação dos Estados nacionais, inicialmente monarquias. 

Os primeiros bancos centrais, como o Swedish Riksbank, na Suécia, em 1668, o Danish 

National Bank, em 1736, o Banque de France, em 1800, o Bank of England, em 1844, o 

Reischsbank, na Alemanha, em 1875, a Banca d’Itália, em 1893, foram estruturados 

para atender às necessidades e às características do Estado liberal, com a transformação 

do Estado absoluto durante os séculos XVI a XVIII. O Swiss National Bank foi criado 

em 1905, e o Federal Reserve System, em 1913.107 

Suas funções inicialmente foram vistas como benéficas a governos ao promover 

receitas de seignorage e um maior controle centralizado sobre reservas metálicas (ouro), 

com suas atividades de regulação e de supervisão acompanhando a evolução dos 

mercados financeiros.108 No caso da Alemanha, da Suíça e da Itália, seu papel era de 

gerenciamento do sistema de notas bancárias, de proteção das reservas metálicas dos 

países e de aperfeiçoamento do sistema de pagamentos. Anteriormente a 1900, as 

análises econômicas do papel de bancos centrais eram concentradas na centralização da 

emissão de notas conversíveis. Depois de estabelecidos, sua posição no sistema, seu 

poder político como banco do governo, seu comando sobre a maior parte das reservas 

nacionais e a possibilidade de fornecer aos banqueiros fundos adicionais tornaram-no o 

banco dos banqueiros. Seu poder político era proveniente da capacidade de prover caixa 

adicional aos governos e aos banqueiros, para tanto desenvolveram suas funções com 

base em suas relações com o sistema. Por sua habilidade na conversão de notas em 

ouro, sua posição como banco do governo e como centralizador de reservas do sistema 

bancário, bancos centrais desenvolveram capacidades de gerenciamento monetário. Esse 
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gerenciamento, desde suas origens, tinha dois aspectos: suas funções macro, 

relacionadas às condições monetárias; e suas funções micro, relacionadas à saúde e ao 

bem-estar dos membros do sistema.  

Até 1914, o gerenciamento envolvia manter as necessidades do padrão ouro 

como padrão monetário para a estabilidade do sistema internacional. Os bancos 

comerciais, voluntariamente ou compulsoriamente, depositavam seus excedentes de 

liquidez em bancos centrais, e era admitida a conversibilidade de suas notas em ouro ou 

prata. Entretanto, entre 1914 e 1944, houve a suspensão da conversibilidade do padrão 

ouro e uma ausência na convergência de percepções. As decisões sancionaram políticas 

monetárias e cambiais aleatórias e divergentes entre os países, o que alimentou a 

instabilidade no sistema financeiro internacional, alterada inicialmente pelo regime de 

Bretton Woods e, posteriormente, após o término de Bretton Woods. Bancos centrais 

foram reconhecidos como instituições necessárias à otimização do gerenciamento de 

moedas entre bancos, mesmo que em sua criação não considerassem relevante a 

supervisão bancária.109 

2.3.2 A propriedade de bancos centrais 

Alguns bancos centrais, em seu nascedouro, foram de propriedade privada, 

bancos comerciais, como o Bank of England e a Banca d’Itália, e alguns foram sujeitos 

à supervisão política desde sua origem, como o Banque de France e o Commonwealth 

Bank of Austrália. Bancos centrais públicos ou privados foram criados para assegurar o 

suporte adequado às atividades governamentais e bancárias e, em muitos casos, como o 

da Inglaterra, eram protegidos por legislação com favorecimentos ao financiamento 

público. Contudo, Siklos salienta que, depois da Segunda Guerra, a maioria se 

converteu em bancos públicos. Áustria, Itália e Suíça mantêm a propriedade pública e 

privada. O Banco Central Europeu é de propriedade dos bancos centrais nacionais 

europeus, o FED é de propriedade de bancos americanos, e o Banco Central do Brasil e 

o do Chile são constituídos por capital público. 

2.3.3 As políticas de bancos centrais 

 As motivações iniciais de banqueiros centrais foram o financiamento de guerras 

e o gerenciamento da dívida pública. Em seguida, a promoção do crescimento 

econômico, a restauração da estabilidade e, após crises bancárias, a reformulação da 
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supervisão. Posteriormente, ocorreram a consolidação da autoridade, a eliminação de 

competição na emissão de moeda, a criação de uma única autoridade monetária e a 

criação de um lender of last resort. Recentemente, acomodaram a política monetária da 

União Européia e a estabilidade financeira após a crise da Ásia. 110 

Bancos centrais e suas políticas, após o fim da Guerra Fria, atuaram de forma 

isolada de governos, mesmo quando bancos centrais não eram autônomos, e esta 

separação tem gerado tensões com relação às preferências de atores políticos eleitos. 

A história de bancos centrais após a Segunda Guerra foi a da evolução da 

autonomia da política monetária, em que fatores institucionais desempenharam papel 

relevante, tais como a personalidade de presidentes de bancos centrais, ao longo do 

conflito entre a autoridade monetária e o governo, o que produziu uma maior abertura e 

maior accountability.111  

Os objetivos da política monetária em vários países foram desde a 

experimentação de políticas monetárias para crescimento econômico até a autonomia 

com a accountability e a transparência em várias décadas estudadas. No estudo de 

Siklos, na década de 1960, o crescimento econômico era maior quando bancos centrais 

eram menos autônomos; na de 1980, a correlação entre autonomia e crescimento era 

inversa; e na de 1990 não apresenta correlação. Na relação entre o desemprego e a 

independência de bancos centrais na década de 1990, bancos centrais autônomos 

estavam associados, na média, a taxas de desemprego menores. Na década de 1990, 

com base em médias móveis de cinco anos de taxa de inflação, os países que 

perseguiram metas inflacionárias (Austrália, Canadá, Finlândia, Nova Zelândia e 

Suécia) na média obtiveram as mais baixas taxas de inflação, menores até que as dos 

Estados Unidos, que dispunha de uma autonomia de fato e construíram uma reputação 

de inflação moderada. Entre as forças que influíram sobre as mudanças em bancos 

centrais, fatores institucionais, legislação e personalidade de seus dirigentes no conflito 

entre autoridades monetárias e governos desempenharam papel relevante. No entanto, 

Siklos reconheceu também o conhecimento insuficiente sobre como as instituições 

influenciam os bancos centrais e a atividade econômica e como a legislação sozinha não 
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elimina a tensão entre autoridades políticas e monetárias e propõe a variável 

institucional para explicar a persistência inflacionária.112  

2.4 As inovações e os limites de bancos centrais 

Esta seção analisa algumas inovações tecnológicas e financeiras que interferem 

nas oscilações da demanda de moeda, portanto na credibilidade da política monetária e, 

conseqüentemente, na reputação de reguladores, justificando a autonomia a bancos 

centrais e reguladores e uma visão prospectiva. Portanto, a excelência e a aprendizagem 

contínua e a visão prospectiva são fundamentais para assegurar a sustentabilidade da 

reputação institucional. 

As inovações tecnológicas ─ tais como interligação entre sistemas de 

pagamentos internacionais e domésticos por fibras óticas, terminais eletrônicos de 

atendimento, cartões de débito e de crédito, inclusive no exterior  e as oscilações na 

demanda por moedas fortes, além das depreciações monetárias aceleradas em crises 

econômicas modificaram a estabilidade da velocidade de circulação da moeda.  

As inovações financeiras, tais como a emissão de títulos com juros, derivativos e 

a securitização limitam a capacidade de controle de bancos centrais sobre juros 

privados. As inovações tecnológicas e financeiras podem aumentar ou diminuir a 

incerteza tanto nos sistema de pagamentos quanto no verdadeiro valor de ativos, valor 

nominal de depósitos, em corridas bancárias. As incertezas operacionais expandem-se 

pela velocidade de ação e de reação na presença de desequilíbrios microeconômicos. 

Além disso, a história demonstrou que o dano causado por crises e falências bancárias 

pode reduzir rapidamente a riqueza de depositantes e promover deslocamentos intensos 

em sistemas de pagamentos e aumentar a probabilidade de insolvências. O aumento 

desta probabilidade é inerente à atividade e pode ser multiplicado quando a instabilidade 

proveniente da desconfiança de depositantes estimular o comportamento “salve-se quem 

puder”, pois o contágio é imanente à atividade. A incerteza no mercado necessita ser 

regulada por normas de bancos centrais, por um percentual de reserva de bancos 

segregados elevados, e o fornecimento de liquidez por bancos centrais pode prover uma 

maior segurança e restringir a evolução do contágio.  

Quando os bancos centrais detinham o monopólio de emissão, este garantia 

receitas de senhoriagem ao monopolista, o que representava uma proporção 
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significativa das receitas tributárias, inclusive incidindo sobre atividades ilegais.113 

Além disso, moedas e títulos não incluíam juros, porém, posteriormente, os títulos de 

renda fixa passaram a incluí-los. Tempos depois, outros agentes bancários passaram a 

emitir depósitos a prazo com juros inclusos. Posteriormente, o desenvolvimento do 

mercado de opções facultou ao financiador obter rendimento equivalente ao título de 

renda fixa mediante contrato de opções de compra e venda.  

Se o banco central é o único emissor de títulos com juros, bancos comerciais os 

mantêm como reserva de caixa e, nesse caso, o controle das autoridades monetárias 

sobre as taxas de juros é mais imediato.114 Em fins da década de 1980, com a 

globalização, o problema da credibilidade dos bancos centrais agrava-se em virtude das 

dificuldades de previsão da velocidade de circulação da moeda e da instabilidade nas 

relações entre o crescimento monetário e a inflação, pois a emissão de depósitos a prazo 

assegurou a agentes privados influência na curva de juros. Essas relações monetárias 

deterioraram-se na década de 1980 em muitos países.115 Além disso, a expansão da 

incerteza provocada pelas inter-relações financeiras dentro e fora do sistema bancário, a 

expansão das economias de escala no sistema de pagamentos e as câmaras de 

compensação induzem outros atores a compartilhar papéis entre o banco central e o 

setor privado para a redução da incerteza.  

Essas inovações e inter-relações financeiras estimulam mudanças em 

instrumentos assim como mudanças político-institucionais em bancos centrais com 

independência e ou autonomia crescente. No entanto, a independência ou a autonomia 

interferem nessas escolhas. Países como Venezuela, Chile, Nova Zelândia e África do 

Sul têm bancos centrais legalmente independentes, assim como o Banco Central 

Europeu, planejado segundo critérios estabelecidos pelo Bundesbank, um dos mais 

independentes bancos centrais.116 Contudo, mesmo entre os países desenvolvidos essa 

autonomia é uma conquista gradual. A autonomia do Banco da Inglaterra só foi 

alcançada em 1997, no governo Blair. Em países democráticos, a explicação é dada 

pelas prioridades, pelas percepções e pelas crenças do público sobre benefícios de um 

banco central autônomo. 
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Portanto, a principal conclusão desta seção é que as inovações e as inter-relações 

financeiras interferiram na capacidade de controle do banco central sobre a inflação 

futura e que a visão prospectiva substituiu a retrospectiva. As soluções sugeridas pela 

literatura acadêmica são a autonomia e uma regra para o futuro para ancorar as 

expectativas dos agentes. Todavia, a autonomia da política monetária depende de 

escolhas prévias sobre a política cambial. Para tanto, incluímos uma síntese de políticas 

cambiais para melhor compreensão. 

2.5 O marco histórico das políticas cambiais 

A autonomia de bancos centrais depende de escolha política prévia, o câmbio 

flutuante, gerenciado pelas forças impessoais do mercado, primeiramente adotado em 

países desenvolvidos e posteriormente nos em desenvolvimento. 

A partir de 1973, coexistem dois regimes cambiais: o de taxas flexíveis e o de 

taxas administradas, com comportamentos diferenciados entre países mais e menos 

desenvolvidos. Entre 1973 e 1985, países desenvolvidos enfrentavam a instabilidade de 

taxas flexíveis, os menos desenvolvidos, até o período de globalização, adotaram as 

taxas administradas, e o Sistema Monetário Europeu, com um acordo de cooperação 

para a estabilização regional européia a partir de 1979, faz uso de um regime regional de 

taxas fixas reajustável, encerrado em 1992. 

Entretanto, entre 1981 e 1985, o mau funcionamento nas transações externas 

norte-americanas e seus desequilíbrios em balanços de pagamentos provocaram um 

desalinhamento extremo do dólar, período em que o FED e o Banco da Inglaterra 

proviam um ao outro dólares e libras, entre swaps cambiais.117 No sistema multipolar, 

em 1985, os ministros de finanças do G5,118 em acordo cooperativo entre Estados 

Unidos, Japão e Alemanha, acordaram uma intervenção coordenada para reduzir a 

desvalorização do dólar. 

No entanto, a crise cambial de 1992 na Inglaterra ilustrou os limites para os 

bancos centrais dos países desenvolvidos e para a path dependence no sistema 

financeiro internacional, encerrando o regime regional de cooperação no sistema 

europeu. As mudanças nas relações financeiras e o aumento do poder relacional das 

forças econômicas, evidenciado quando investidores privados retiraram montantes 

significativos da moeda inglesa daquele mercado, clarificaram tais limites. As origens 
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desse desequilíbrio residiram na interação entre o comportamento do Federal Reserve e 

o do Banco da Inglaterra. O FED reduziu as taxas de juros em 1992 para estimular a 

economia norte-americana  um esforço britânico inútil para proteger sua moeda. Esse 

desequilíbrio cambial entre dois países com poder estrutural no mercado internacional 

foi resolvido pela impessoalidade das forças de mercado  ações coletivas de 

operadores  , que inutilizaram as ações deliberadas de Estados poderosos. Essa 

dinâmica desestruturou um acordo de coalizão de Estados europeus, o ERM.  

Em 1984, as taxas de câmbio fixas e reajustáveis vigoravam em 62,5% dos 148 

países estudados pelo Fundo Monetário Internacional, das quais somente 6,1% tinham 

flutuação independente, e 13,5%, flutuação administrada. Em 1994, entre os 178 países 

estudados, 38,9% tinham taxas fixas reajustáveis, 32,6% tinham flutuação independente 

e 18% tinham flutuação administrada. A flutuação independente ampliou-se na América 

Latina, posteriormente à flutuação administrada com bandas cambiais e o currency 

board na Argentina. 

A instabilidade do câmbio flutuante no fim do século XX induziu países a 

reduzirem os desequilíbrios macro e microeconômicos e a adotarem padrões na política 

de supervisão bancária. Em bancos centrais de países da América Latina com pequeno 

poder estrutural, as mudanças caminharam na direção de taxas flexíveis de câmbio, 

estabilidade monetária e fortalecimento da supervisão bancária em economias 

globalizadas. A evolução da política de supervisão é apresentada na seção seguinte. 

2.6 O marco histórico para a política de supervisão 

A partir do século XIX, as atividades de regulação e de supervisão dos bancos 

centrais acompanham a evolução dos mercados financeiros.119 Entretanto, a primeira 

formalização das inter-relações entre as funções macro e micro de bancos centrais, 

segundo Goodhart, foram descritas em 1983 pelo Federal Reserve em Federal Reserve 

Position on Restructuring of Financial Regulations Responsabilities. Neste documento 

salientavam-se as delegações outorgadas à instituição ao longo dos últimos setenta anos, 

tais como: 

a) maior participante do sistema de pagamentos; e 

b) emprestador de última instância, lend of last resource, regulador e supervisor de 

mercado financeiro nacional e internacional, além das funções monetárias nas operações 
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de mercado aberto e de câmbio, onde as funções monetárias estão inseridas nas funções 

de supervisão, e não o inverso. 

Nos primeiros anos da década de 1980, período de interdependência, os bancos 

comerciais internacionais vivenciaram tempos difíceis. Competição acelerada, débitos 

insolventes de países latino-americanos, política monetária com altas taxas de juros 

nominais para controlar a inflação nos Estados Unidos promoveram perda de 

lucratividade. 

Este cenário estimulou o aprimoramento na supervisão bancária e acordos de 

cooperação voluntária. A primeira tentativa foi o Acordo de Basiléia sobre o risco de 

crédito, baseado em estudos de Cooke em 1988.120 Este acordo tem sido constantemente 

revisado e tem incluído os novos riscos provenientes da inovação financeira, das 

condições operacionais, dos sistemas de pagamentos, da volatilidade no valor dos 

intermediários financeiros. Em 1996, foi detectada a necessidade de os bancos alocarem 

capital para cobrir a volatilidade dos preços de mercado, e em 2004 foi produzido um 

conjunto de propostas sobre padrões de capital para bancos internacionais chamado de 

Basiléia II, com três pilares. O primeiro pilar mínimo considerado foi requerimentos de 

capital, 8% para risco de crédito, risco operacional e risco de preço de moedas 

internacionais; no segundo eixo, a revisão do processo regulatório; e no terceiro pilar a 

disciplina de mercado. 

Acordos de cooperação formal ou voluntária, códigos de conduta e padrões para 

a disciplina de mercado foram as alternativas para reduzir incerteza e riscos. Alguns 

países transferiram as atividades de regulação para outras organizações autônomas que 

não bancos centrais, e existe ainda uma discussão teórica sobre a segregação ou não 

dessas atividades de supervisão bancária.  

A inovação institucional em reguladores bancários incorporou: políticas de 

metas de inflação; fortalecimento e monitoramento da supervisão bancária; 

reformulação de base legal; autonomia crescente; construção e monitoramento da 

reputação de reguladores pela ética de governança com controle político difuso. Esta foi 

uma conquista das democracias em economias globalizadas. Mesmo os reguladores 

internacionais buscaram inovações institucionais e introduziram instrumentos de 

                                                 
120 COOKE. International convergence of capital adequacy measurement and standards. In GARDENER, E. P. P. 
(Ed.). The Future of Financial Systems and Services: Essays In Honour of Jack Revell. New York: St. Martin’s Press, 
1990. 



 71

sinalização para promover uma maior estabilidade financeira internacional. Os 

instrumentos de comando e controle centralizado foram substituídos pelos de 

sinalização de compromissos para com o futuro, pelos padrões de governança global e 

pela disciplina de mercado. 

2.7 Bancos centrais em países em desenvolvimento 

Bancos centrais de 44 países em desenvolvimento estudados por Fry, Goodhart, 

e Almeida (1996) constrastam com os de países da OCDE, países desenvolvidos. Os de 

países em desenvolvimento tendem a dominar o setor financeiro, em vez de atuarem 

como primus inter pares. Nesses países, bancos centrais ditaram os termos e as 

condições nas quais as instituições financeiras podem operar e assumiram 

responsabilidade no desenvolvimento estrutural do sistema financeiro. Em sua análise 

para o período de 1973-1993, Fry, Goodhart, e Almeida constataram que enquanto a 

inflação média anual nos países da OCDE era de 7,3%, a dos países em 

desenvolvimento era de 29,4%, e concluíram que em países em desenvolvimento 

governos tomam emprestado de bancos centrais e do sistema bancário como um todo. 

Enquanto as reservas bancárias em relação aos depósitos (R/D) eram de 5,7%, nos 

países da OCDE, nos países em desenvolvimento eram de 28,6%. É conveniente 

comentar que, em fins de 2005, as reservas bancárias no Brasil eram de 45% sobre os 

depósitos à vista, enquanto no Chile eram de 6%.121  

Nos países estudados pelos citados autores, a taxa de crescimento econômico era 

negativamente relacionada com déficits governamentais, com a dívida externa e com a 

taxa de inflação. Em suas estimativas em modelos de cross section, quando a inflação se 

aproxima de zero, o crescimento do produto aproxima-se de 6%, e quando se aproxima 

de 225%, a taxa de crescimento tende a zero. Verificaram também que nos últimos 25 

anos, em um grande número de governos, bancos centrais desempenharam atividades 

quase-fiscais, tais como subsídios às atividades agrícolas, às exportações e ao 

desenvolvimento de instituições financeiras mediante políticas de crédito seletivo com 

custos explícitos ou implícitos, principalmente bailing out insolvências financeiras. Este 

tipo de banco central com atividades quase-fiscais não pode ser independente de 

governos.  
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Além disso, Fry, Goodhart, e Almeida comentaram que, mesmo os bancos 

centrais mais independentes eram limitados por escolhas prévias, políticas fiscais e 

regimes cambiais. Finalmente, para esses autores, o nível elevado de reservas bancárias 

esteve relacionado com fontes de financiamento de receita pública, pois permitiram 

empréstimos a governos sem custos financeiros, a taxas de juro zero. 

As influências ideológicas produziram diversificada literatura acadêmica 

contrária à independência dos Bancos Centrais. Mollo discute essa independência 

analisando os argumentos das teorias monetárias heterodoxas que se posicionaram 

contrárias a ela. Ela desconsidera as seguintes características que fundamentam a 

independência do Banco Central: a neutralidade da moeda e a exogenidade de sua 

criação- pressupostos da Teoria Quantitativa da Moeda, de tal modo que a moeda não 

tem efeitos permanentes sobre a atividade produtiva real. Na concepção marxista, a 

moeda é entendida como relação social.122 

Na seção subseqüente apresentam-se exemplos de bancos centrais em 

democracias cujos representantes políticos têm pretensão de legitimidade. 

2.8 A autoridade política de reguladores nacionais: FED, Bundesbank, 

Banco Central Europeu. 

Apresentam-se exemplos de três autoridades monetárias com reputação, 

legitimidade política e ética de governança comprometida com os direitos de 

propriedade nos mercados financeiros dando tratamento igualitários às gerações 

presentes e futuras em horizontes temporais extensos, além de inflação e taxas de juros 

baixas. 

Procura-se demonstrar com esses exemplos que o compromisso institucional 

para com a estabilidade, explícita ou implícita, em horizontes temporais extensos 

decorrem da ética de governança com controle político difuso do Banco Central. A 

estabilidade é explícita quando se usam instrumentos como meta de inflação explícita 

ou implícita, quando se usam sistemas híbridos, metas de inflação e agregados 

monetários. Supomos que a legitimidade é assegurada pela imagem de governança 

corporativa percebida por sistemas cognitivos, pois é a congruência entre objetivos e 

ações para gerações presentes e futuras e a estabilidade com consistência temporal de 
                                                 
122 MOLLO, Maria De Lourdes R. Revista de Economia Contemporanea, v.2, n.7, p333-358, jul/dez.2003. 

 



 73

compromissos que promovem a confiança, assim como um sistema de comunicação 

claro explícito que também interfere na reputação, pois a imprecisão em mensagens é 

fonte de erros de avaliação. 

Ao observar diferenças em políticas monetárias, cambiais e de regulação, em sua 

independência e autonomia, foram selecionadas as seguintes autoridades monetárias: o 

Federal Reserva (FED), o Bundesbank e o Banco Central Europeu. Os critérios de 

seleção foram instituições reguladoras com legitimidade e confiança interna e reputação 

externa. 

2.8.1 FED 

O FED tem como acionistas bancos, ou seja, menor controle público no direito 

de propriedade. Seu presidente tem mandato de quatro anos e não adota metas de 

inflação como instrumento de política monetária. A composição do Federal Open 

Market Committee é de sete governadores e 12 presidentes dos bancos regionais do 

Federal Reserve e qualquer momento apenas cinco têm direito a voto, decidem por 

maioria e o seu presidente é eleito anualmente.123 Segundo as estimativas de Siklos 

(2002), seu desempenho no controle de inflação, entre 1969 e 1999, apresenta taxas de 

inflação baixas, ligeiramente superiores à dos países que adotaram posteriormente metas 

de inflação, a saber, Austrália, Canadá, Finlândia, Nova Zelândia, Suécia e Inglaterra, 

bancos de propriedade pública. Não goza autonomia de jure, mas goza autonomia de 

fato. Para Siklos, a autonomia estatutária é menos relevante que elementos-chave da 

posição legal de bancos centrais. Anteriormente à década de 1990, havia maiores 

divergências entre as duas formas de independência.  

O FED, na década de 1980, adotou metas para agregados monetários associado a 

outros caminhos desenhados gradualmente para eliminar a inflação. Apesar de os 

relatórios do FED enviados ao Congresso citarem “intervalos de crescimento e dívida 

agregada”, sua leitura, segundo Mccallum (1989), indica que tais intervalos não 

constituíam os valores especificados.124  

O sucesso da filosofia de Volcker-Greenspan deve-se a um policy making 

similar a inflation target: inflação baixa e estável no longo prazo para explicar as ações 
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correntes. Porém, a meta não era explícita, mas a sua percepção desempenhava um 

papel relevante.  

A percepção das escolhas de Volcker e Greespan é a da sustentabilidade 

temporal de objetivos em horizonte temporal extenso com transparência, sua 

comunicação e o reconhecimento dos seus benefícios na formação de preferências 

políticas.125 O mandato de quatro anos para o seu presidente e de quatorze anos para a 

diretoria auxilia a sustentabilidade temporal de objetivos. Seus objetivos comprometem-

se primeiramente com a estabilidade monetária, mas também com o crescimento.  

Entre 1999 e 2000, as taxas dos Fundos Federais foram elevadas de 4,75% para 

6,5% para enxugar a liquidez injetada no sistema durante a crise financeira em busca de 

um pouso suave. Em 2002, o crescimento do PIB real foi de 1,6%, e o desemprego em 

fins de 2000 subira de quatro% para 6%; em outubro de 2002, a taxa dos fundos 

federais era de 1,25, e nunca haviam estado tão baixos. Mas Greespan, na obra Na era 

da turbulência: as aventuras em u m mundo novo, comprova que a excelência em 

resultados é também produto de aprendizagem contínua, e a responsabilidade 

intertemporal dissociada de interesses políticos de curto prazo, mas associada à 

qualidade da comunicação, ou seja, a ética de governança e a legitimidade com controle 

político difuso, assegurou reputação ao FED. 

2.8.2 Bundesbank 

Já o reconhecimento do desempenho institucional do Bundesbank é anterior, tem 

origem nos efeitos da hiperinflação de 1920, que conferiu ao banco poderes sobre a 

regulamentação do sistema financeiro, bem como a supervisão monetária e bancária. 

Desde 1957 é de propriedade pública e não monitora a supervisão bancária. Bernake e 

Mishin126descrevem a estratégia do Bundesbank como uma “estratégia híbrida”, com 

metas de inflação e metas monetárias, ao anunciarem anualmente a taxa para o 

crescimento de agregados monetários como uma âncora nominal para a política 

monetária, modelando as expectativas inflacionárias dos agentes. Meta monetária é uma 

política flexível para promover a convergência da inflação de curto prazo para a de 

longo prazo, um compromisso institucional com a estabilidade de preços, com inflação 

superior a zero. O regime demonstrou forte compromisso com a comunicação da 

                                                 
125 BERNAKE et al., op. cit. p. 310. 
126 BERNAKE, Ben; ILLIAN, Mishov. What does Bundesbank Target. European Economic Review, 41, (6), p. 
1.025-53, 1997. 
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estratégia para com o público, com origens em 1974, após o término de Bretton Woods 

e a perda da âncora cambial.  

O compromisso do Bundesbank com a estabilidade de preços tem origens em 

1957, no artigo terceiro de sua base legal, e mesmo após o choque do petróleo a 

instituição manteve uma política monetária restritiva, explicitando a direção do futuro. 

A partir de 1988 usou a taxa de crescimento de M3,127 definida como moeda em 

circulação mais depósitos a prazo até quatro anos e poupança até três meses. Sua 

estratégia é adotar a transparência e a comunicação por meio de relatórios mensais e 

anuais, mas dispõe de algumas restrições a accountability, pois os artigos em relatórios 

mensais não são assinados. O mandato do presidente e de seus diretores é de oito anos 

de extensão superior ao ciclo político. Ou seja, de maneira semelhante ao FED, é a 

credibilidade da ética de governança, a sustentabilidade temporal dos objetivos em 

horizontes temporais extensos e o reconhecimento dos seus benefícios com controle 

político difuso que asseguram essa sustentabilidade intertemporal. 

2.8.3 Banco Central Europeu 

O Banco Central Europeu (BCE) representa um modelo institucional entre 

Estados, um novo contrato social para a definição da autoridade. O Tratado de 

Maastricht definiu como compromisso institucional a estabilidade de preços. Em 1997, 

o Instituto Monetário Europeu forneceu os princípios para a estratégia monetária: 

efetividade, accountability, transparência, objetivos de médio prazo, continuidade, 

consistência, consistentes com as metas praticadas pelo Bundesbank e posteriormente 

executadas pelo BCE. 

O (BCE) integra o Sistema Europeu de Bancos Centrais, (SEBC), é de 

propriedade de bancos centrais nacionais desde 1999 e executa a política monetária do 

euro na eurozona, constituída por países que renunciaram a moedas nacionais e 

adotaram a moeda única. O mandato de seus dirigentes é de oito anos. Suas 

responsabilidades são: a política monetária, as operações com divisas, a posse e a gestão 

de reservas oficiais de divisas de Estados-Membros e a promoção do sistema de 

pagamentos.  

O BCE toma as decisões políticas de acordo com a norma européia para manter 

a estabilidade de preços na eurozona. A legislação comunitária dispõe ao BCE e ao 

                                                 
127 M3 - moeda em circulação mais depósitos a prazo e poupança. Países definem critérios de prazo diferenciados. 
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SEBC uma série de potestades e prerrogativas, tais como poderes regulatórios, de 

inspeção e de sanções por não-cumprimento de decisões, além de poder tomar decisões 

orçamentárias e manter um alto grau de confidencialidade sobre suas deliberações.  

A estratégia da política monetária é a que era mantida pelo Bundesbank 

anteriormente a 2002, e outras estratégias mais novas, como as metas de inflação, são 

perseguidas pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco da Espanha. A partir daí, o BCE 

definiu uma estratégia baseada em dois pilares: o crescimento da oferta monetária  

agregado monetário conhecido por M3  e a aplicação de taxas de juros para as metas 

de inflação. Seus instrumentos próprios são os que afetam a gestão de liquidez de 

entidades de crédito, operações de crédito de longo prazo, ajuste de liquidez, depósitos 

compulsórios. Seus principais instrumentos são a taxa de juros e o tipo de câmbio. Para 

a gestão das taxas de juros, colocou em funcionamento o Target, sistema de 

transferência de pagamentos que interliga os 15 sistemas de pagamentos nacionais com 

os mecanismos do BCE para reduzir o tempo de transferência do dinheiro entre países 

da União Européia.  

A independência do BCE é uma garantia de credibilidade, e para tanto ele 

constrói sua reputação buscando sua credibilidade ao não permitir a interferência dos 

poderes públicos. Sua independência é assegurada por garantias institucionais de 

proteção legal: proibição de receber, solicitar ou emitir instruções de órgãos externos ao 

BCE, proibição de conceder créditos a organismos públicos e de comprar dívida pública 

primária. Também dispõe de privilégios e imunidades tais como: o sigilo profissional; 

garantias pessoais; garantias de autonomia no mandato de oito anos. Sua autonomia é 

garantida por condições materiais e financeiras e por um sistema próprio de controle de 

gestão de proposta orçamentária do Comitê Executivo ao Conselho de Governo.  

Concluímos que o FED, de propriedade privada, dispõe de autoridade política de 

facto, tem credibilidade e adota um sistema de meta monetária, e, recentemente no 

período Volcker Greenspan, adota um sistema similar a inflation target não explícito e 

mandato de diretores superior aos ciclos políticos. Entre 1987 e 1996, a inflação média 

foi de 3,7%, segundo dados de Adolph.128 

O Bundesbank adota um sistema híbrido de meta para inflação e para agregados 

monetários, e o BCE, de propriedade de bancos centrais europeus, iniciou adotando 

                                                 
128 ADOLPH, Christopher. Three simple tests of career influences on monetary policy. Seattle: University of 
Washington, 2005. p. 16. www.chrisadolph.com,cadolph@u.washington.edu. 
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meta para agregados monetários e persegue atualmente meta inflacionária. Todos esses 

reguladores procuraram obter convergência nas expectativas dos acionistas e dos 

agentes em relação à estabilidade de preços e financeira em extensos horizontes 

temporais, assegurada por mandato de seus diretores superior ao ciclo político. 

A conclusão desta seção é que a reputação é produto da autoridade e que a 

legitimidade política não são asseguradas pela independência, pela autonomia legal ou 

pela estrutura de propriedade, mas pelo compromisso institucional com a estabilidade 

de preços entre gerações presentes e futuras. Estabilidade de preços explícita com o uso 

de instrumentos como inflation target ou implícita com sistemas híbridos entre metas 

para inflação com agregados monetários com um sistema da comunicação claro e 

explícito seja instituição pública ou privada. Essa estabilidade tem origens na 

estabilidade de preferências políticas com apoio político de maiorias, o que define a 

consistência temporal da estabilidade de preços como uma política de Estado, ou seja, a 

existência de uma ética de governança incorporada em preferências políticas e 

individuais com controle político difuso. 

Além dos instrumentos, decidimos incluir uma seção sobre as inovações 

tecnológicas e financeiras neste amplo espectro por identificarmos que as inovações em 

visão prospectiva podem também interferir na incerteza e, conseqüentemente, na 

reputação de instituições como bancos centrais.  

Supomos que o desenho diferenciado dessas instituições na América Latina 

tiveram origens históricas e vinculações políticas provenientes de escolhas 

fundamentadas no conflito de idéias entre o liberalismo econômico e o 

intervencionismo, portanto apresentamos no capítulo subseqüente o marco histórico dos 

bancos centrais do Brasil e do Chile.



CAPÍTULO 3 

MARCO HISTÓRICO DOS BANCOS CENTRAIS DO 

BRASIL E DO CHILE 

Este capítulo é composto por três seções e trata do marco histórico dos Bancos 

Centrais do Brasil e do Chile. A primeira seção sintetiza a criação e a evolução dos dois 

Bancos Centrais. Na segunda seção estão expostas as mudanças institucionais no Chile, 

e na terceira, as mudanças institucionais no Brasil, segmentadas em períodos definidos 

pela pesquisa, considerando-se políticas monetárias, cambiais e de supervisão bancária. 

3.1 Criação e evolução dos Bancos Centrais do Brasil e do Chile 

O Banco Central do Chile (BCC) foi criado em 1925, e o Banco Central do 

Brasil (BCB), em 1965, pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Este foi antecedido 

pela Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), criada no final de 1921. 

O BCC foi regido até o presente por cinco legislações. A primeira foi de 1925 a 

1953, a segunda, de 1953 a 1960, período no qual o Banco expande suas funções e 

passa a desempenhar papel ativo no desenvolvimento do país, com ênfase no pleno 

emprego, sendo-lhe permitido conceder créditos ao Tesouro e a organismos estatais. 

Nesse período, a sua diretoria incluía quatro representantes do Parlamento. A terceira, 

de 1960 até 1975, iniciou-se com as mesmas funções, porém houve a criação do Comitê 

Executivo, formado pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo gerente-geral, com 

responsabilidades administrativas em relação ao controle de crédito e à fixação de 

encaixes. A quarta, com início em 1975, subordina sua atuação pela criação do 

Conselho Monetário em âmbito ministerial, encarregado de fixar a política monetária, 

de crédito, de mercado de capitais, tarifária, cambial e a de poupança. Finalmente, a 

atual Lei Orgânica tem origens na Constituição de 1980, referendada por plebiscito 

popular, que limita o financiamento fiscal e reforça a autonomia. A atual Lei Orgânica 

foi aprovada em 1989 e concebe o Banco como órgão autônomo, de caráter técnico. 

Suas principais funções são zelar pela estabilidade da moeda e pelo funcionamento 

normal dos pagamentos internos e externos. A supervisão bancária é exercida por outra 

instituição, também autônoma, a Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras.  

Já no Brasil, as funções de Banco Central foram exercidas por três instituições: 

pelo Banco do Brasil, entre 1921 e 1986, com a delegação pelo Tesouro Nacional das 
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funções de emissão de papel-moeda e de redesconto até a extinção da Conta 

Movimento; pela Sumoc, entre 1945 e 1965, criada em decorrência de compromissos 

assumidos pelo Brasil em Bretton-Woods, exercendo essas funções desde sua instalação 

até a criação do Banco Central; e a partir de 1965 pelo BCB. A supervisão e a 

fiscalização bancária são de responsabilidade do Banco Central. Essa multiplicidade de 

órgãos exercendo as funções de Banco Central até a extinção da Conta Movimento do 

Banco Central no Banco do Brasil, além de outros problemas institucionais, dificultou a 

execução da política monetária e de supervisão brasileira. Em 1988 é extinta a Conta 

Movimento, mas somente em 1995, com a intervenção e a liquidação dos bancos 

estaduais, o Banco Central do Brasil inicia a construção de sua autoridade política, 

ainda não concluída em 2008. As dificuldades institucionais brasileiras têm origens 

históricas e são descritas na seção 5.2.1 do capítulo 5.  

Em 1974, as escolhas políticas dos dois países foram diferenciadas. O Chile 

priorizou a liberalização financeira, a restauração da estabilidade e a reestruturação 

econômica desde 1973, com endividamento privado externo, enquanto o Brasil optou 

pela promoção do crescimento econômico com endividamento público externo. No 

governo militar de Figueredo, após as primeiras dificuldades na balança de pagamentos, 

o governo brasileiro assinou sete cartas de intenção enviadas ao Fundo Monetário 

Internacional e, no entanto não cumpriu os compromissos que buscavam reduzir a 

demanda interna. Na crise da dívida, durante governo militar, o Chile contrata vários 

programas com o Fundo Monetário Internacional, e o Brasil, durante o governo Sarney, 

primeiro governo da transição democrática resiste ao priorizar o crescimento e não o 

ajuste fiscal e as políticas recessivas impostas pelo Fundo por condicionalidades 

visando a equilibrar a balança de pagamentos. Os empréstimos necessários eram feitos 

por bancos. A reestruturação da dívida externa brasileira é concluída somente em 1993, 

com Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, após o início da reforma 

estrutural e da liberalização de mercados, segundo as chamadas condicionalidades 

ampliadas do Fundo Monetário Internacional. 

As sucessivas mudanças organizacionais brasileiras podem ser explicadas pela 

aprendizagem na resolução de problemas, como a crise da dívida, e pelas novas 

mudanças institucionais negociadas em sistemas políticos sob a pressão de grupos de 

interesse. O processo de aprendizagem iniciou-se em 1982, com a contribuição do 

Fundo Monetário Internacional, na definição dos critérios de mensuração das 
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“Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP)” e no processo de 

verificação do cumprimento das metas de redução do déficit público assumidas pelo 

país com o próprio FMI,129 seguida por mudanças institucionais após a democratização. 

Finalmente, após um longo processo de reorganização, ação e reação de grupos 

de interesses com relação à organização institucional, dá-se o encerramento da Conta 

Movimento em 1988 e desvincula-se das atividades de fomento do Banco do Brasil. 

Porém, persiste na Federação a fragmentação de autoridade compartilhada com 

estados brasileiros. Governos estaduais autorizavam a criação de bancos estaduais que 

financiavam atividades públicas com endividamento excessivo, sem capacidade de 

pagamento, expandiam crédito sem controle do Banco Central até 1995. Essas 

dificuldades políticas persistem até 2005, não assegurando autonomia de jure. A 

autonomia do Banco Central e a regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal 

de 1988 não têm sido prioridade, ou seja, aguardam maior consenso político.  

A autoridade política interna do Banco Central do Brasil começa a ser 

reconstruída pelo consentimento político de governadores a partir de 1995. Esse 

consentimento de governadores permitiu a intervenção e posterior privatização, 

liquidação e transformação dos bancos estaduais e a federalização das dívidas estaduais. 

Esta autoridade é reforçada em 1999 por decreto presidencial que institui a meta 

inflacionária como instrumento de política monetária, e em 2000, pela definição de 

limites no endividamento público - a Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, não 

existe coesão política para uma nova institucionalização do Banco Central do Brasil e 

reformulação da Lei nº 4595, que o criou. Até o final de 2005, nenhum projeto de lei 

sobre uma nova institucionalidade do Banco Central foi discutido no Congresso 

Nacional brasileiro. 

3.2 Mudanças institucionais no Chile 

As reformas institucionais no Chile são anteriores às do Brasil: iniciam-se em 

1973. O objetivo do novo governo era a normalização financeira com o exterior e a 

reforma liberal. Até a crise política do governo Allende, o sistema financeiro chileno 

desempenhava a função de transferência de renda mediante subsídios de crédito. As 

transferências de renda, a isenção de impostos e as baixas taxas de juros tornavam 

opacas as relações financeiras internas, e as com o exterior haviam sido interrompidas. 
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Em 1973, o país abandonou o câmbio múltiplo, desvalorizou sucessivamente o câmbio 

real, rebaixou gradualmente a estrutura tarifária e privatizou empresas públicas. O 

câmbio foi multiplicado por dez, e a política cambial envolvia de duas a três 

desvalorizações ao mês, ajustando-o ao índice de preços ao consumidor. A liberalização 

das operações de intermediação financeira e dos créditos direcionados inicia-se também 

em 1973. No início do governo Pinochet, o setor público concentrava 50% da produção 

de bens e serviços e 75% do investimento global, a administração de preços havia 

provocado distorção nos preços relativos e o surgimento de mercado negro para bens e 

serviços. 

3.2.1 O ajuste internacional externo - 1974-1979 

Os militares chilenos assumiram o poder em 1973 por meio de um golpe. 

Entretanto, as reformas liberais foram aceleradas posteriormente a 1975. Entre 1974 e 

1975, os preços e as taxas de juros para captação e aplicações foram liberados, o 

câmbio, desvalorizado, os subsídios, eliminados, e os bancos autorizados a captar 

depósitos a prazo em moeda estrangeira, com taxas de juros livremente pactuadas a 

pessoas naturais e jurídicas, sem nenhum requisito de supervisão. Enquanto em 1973 o 

limite de endividamento externo em moeda estrangeira de bancos comerciais não 

poderia exceder duas vezes o capital e as reservas, seis anos mais tarde esse limite foi 

eliminado. Em 1980, só permaneceu o limite em relação à dívida/capital, mas persistia o 

déficit fiscal e o de empresas públicas.  

O controle monetário foi realizado por depósitos compulsórios sobre os 

depósitos: de 80% sobre os à vista e 40% sobre os a prazo. Em junho de 1975, atingiram 

100% sobre os depósitos à vista na margem. Entretanto, posteriormente, em abril de 

1977, foram sendo sucessivamente reduzidos. Em dezembro de 1980 atingiram 10% 

sobre os depósitos à vista e 4% sobre os depósitos a prazo para captações por trinta dias.  

O investimento direto se expande, e pelo Decreto-Lei nº 600 outorgaram-se 

certificados de inscrição nominativos e intransferíveis quando em divisas. O mercado de 

capitais foi liberalizado, e as taxas de juros reais aumentaram, assim como os temores à 

entrada de capitais em massa.  

As modificações legais modernizaram as normas financeiras, eliminaram-se 

distorções e a repressão financeira foi reduzida. Eliminaram-se controles de taxas de 

juros, e a correção monetária foi autorizada após noventa dias. As mudanças permitiam 
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às instituições bancárias, aos importadores e aos exportadores realizar empréstimos em 

moeda estrangeira a taxas de juros livres. Além disso, a reforma do Estado, entre 1974 e 

1989, reduziu o papel do Estado e privatizou 550 empresas públicas.130 

Em 1975, os câmbios de exportação e de importação foram unificados, e uma 

repressão cambial de 53,15% foi imposta sobre o câmbio turista. As quotas de 

importação foram liberalizadas. A estrutura tributária alterou-se, foram introduzidos o 

IVA e o imposto de renda. Uma nova lei de fomento foi aprovada, e os créditos 

bancários seletivos foram eliminados, assim como outras discricionariedades 

administrativas ao desenvolvimento.  

Desde 1975 a conta de capitais era quase que totalmente aberta aos não-

residentes.131 Entre 1975-1976, as inúmeras insolvências em empresas formais e 

informais deram início ao fim desse experimento de free banking.132  

Em meados de 1976, as autoridades, ao julgarem a política monetária 

insuficiente para controlar a inflação, utilizaram-se da política cambial para ancorar as 

expectativas futuras da variação nos níveis de preços futuros, com desvalorizações 

diárias indexadas para compensar a inflação do período passado. Até junho de 1976 se 

adotou um câmbio sinuoso, com um ou quatro reajustes ao mês. A partir de então, 

desvalorizações diárias eram anunciadas, em combinação com desvalorizações abruptas. 

O programa econômico de 1977 almejava a estabilidade interna e externa, maior 

crescimento econômico, aperfeiçoamento do sistema tributário, equilíbrio fiscal, 

equilíbrio de balanço de pagamentos, redução no custo da intermediação financeira e 

redução dos efeitos das operações de câmbio sobre as emissões de moeda. Em 1979, o 

enfoque monetário era o de economia aberta, com substancial desvalorização cambial 

mantida fixa, até 1982, em  

$ 39 pesos por dólar. A compra de divisas pelo Banco Central do Chile foi a principal 

fonte de expansão monetária no triênio 1978-1980, o que representou mais de 100% das 

emissões. 

Posteriormente a 1979, estabeleceu-se um enfoque monetário de economia 

aberta, congelou-se o câmbio nominal e buscou-se uma política monetária “neutra”, 
                                                 
130 LUDERS, Rolf. Massive divestiture and privatization: lessons from Chile. Contemporary Policy Issues, v. 9, 
October, 1991. 
131 VALDES-PRIETO. Financial liberalization and the capital account: Chile 1974-1984. .In: CAPRIO, G.; ATIYAS, 
I.; Hanson, J. (Ed.). Financial reform: theory and experience. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
132 FFRENCH-DAVIS, Ricardo; STALLINGS, Bárbara. Reformas, crescimiento y políticas sociales em Chile desde 
1973. Santiago de Chile: Cepal. 2001. p. 23-60 
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sistema interrompido com uma grande desvalorização - 18%, mantida fixa até 1982. As 

variações em reservas internacionais foram determinantes automáticas da liquidez da 

economia. 

Foram instituídas base legal para oferta pública de títulos, nova lei para 

companhias de seguro, revisão da Lei das Sociedades Anônimas, complementação da 

base legal para sociedades de investimento e uma nova lei para garantias. A supervisão 

bancária era realizada pela Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras, 

desvinculada do Banco Central.  

O primeiro ciclo dos fluxos de capitais coincidiu com reduzidas taxas de 

investimento e de poupança interna e substituição da poupança interna pela externa, 

câmbio valorizado e taxas de juros extremamente elevadas, o que não favoreceu 

investimentos produtivos. Portanto, o crescimento do PIB foi decorrência do aumento 

da utilização de capacidade instalada.  

Nesse primeiro período de abertura comercial, a participação da soma de 

importações e exportações no produto interno oscila em torno de 37%, atingindo 

volumes de 43% em 1975 e 32% em 1977, a participação de investimentos externos 

diretos assim como as aplicações em portfólio eram desprezíveis.  

No entanto, essa abertura acelerada produziu a primeira crise, analisada na seção 

subseqüente. 

3.2.2 O gerenciamento da crise ─ 1980-1983 

Essa liberalização acelerada produziu a crise de 1981. No front externo, o 

aumento do endividamento tornou a economia vulnerável às mudanças externas, e em 

1981 o déficit em conta corrente era de 14,5% do PIB a preços correntes e 21% com o 

dólar normalizado, o que levou o país à crise da dívida de 1982, apesar do aumento no 

capital bancário mínimo exigível. Para fortalecer a solvência, aumentou-se em diversas 

ocasiões, entre 1974-1981, o requisito de capital mínimo exigível a bancos e a 

sociedades financeiras. Em setembro de 1980, estabilizou-se em US$ 10 milhões o 

capital mínimo para bancos comerciais e US$ 5 milhões para sociedades financeiras. 

A crise financeira entre 1981-1986 levou a uma intervenção em massa da 

Superintendência de Bancos em inúmeras instituições e sociedades financeiras, e em 

1983 num dos principais bancos privados, equivalendo a 56% do sistema. Dos 26 
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bancos privados do país, 14 sofreram intervenção, sendo oito liquidados, assim como 

sofreram intervenção todas as oito sociedades financeiras.  

Em dezembro de 1982, exceto quanto ao limite de “máximo”, as taxas de juros 

eram determinadas livremente pelo mercado.  

A conseqüência da crise foi a estatização de parcela da estrutura bancária 

anteriormente privatizada. O custo do resgate de bancos e devedores locais foi estimado 

em 35% do PIB anual, segundo as estimativas de Sanhueza.133 O custo do saneamento 

envolveu câmbio preferencial para devedores em dólares, compra da carteira vencida 

dos bancos com compromisso de recompra e linhas de crédito com taxas subsidiadas 

pelo Banco Central para o setor financeiro, entre outros. 

A crise chilena não resultou simplesmente de uma contração no mercado 

internacional, que se inicia em 1981, mas da inação da equipe econômica ante essa 

recessão. Foi resultado “da aventura ideológica da equipe de economistas de 

Chicago”.134 Apesar de a dívida pública externa ter crescido pouco no período e de os 

indicadores macroeconômicos serem positivos ─ superávit fiscal ─, o endividamento 

externo privado cresceu de US$ 2 bilhões em 1978 para US$ 14 bilhões em 1982, com 

taxas fixas de câmbio em $ 39 pesos por dólar. Como o problema foi diagnosticado pelo 

governo como uma questão privada, nada foi feito para saná-lo.  

Durante a crise, o Banco Central do Chile perdeu 45% de suas reservas, o PIB 

declinou em 15%, o desemprego atingiu 30% em 1983 e a equipe de Chicago afastou- 

se do governo. Os principais instrumentos administrados para as políticas monetárias, 

cambiais e de supervisão são descritos na seção seguinte. 

Nesse período de gerenciamento da crise reduziu-se o grau de abertura, soma 

participação das exportações e importações no produto interno, de 0,40 em 1975 a 29% 

em 1980, retornando a patamares superiores a 30% em 1982 e 1983. A participação dos 

investimentos diretos no produto interno expandiu-se e os investimentos em carteira 

ainda eram baixos oscilavam entre 1 a 2%. Realizou-se a primeira reforma 

constitucional em 1980, até então se governava por decretos.  

                                                 
133 SANHUEZA, G. La crisis financiera em los anos ochenta em Chile: analisis de sus soluciones y su costo. 
Economia Chilena. v. 2. n. 1. Banco Central do Chile, 1999. 
134VALDEZ, op. cit., p. 27. 
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3.2.3 Política monetária, cambial e de supervisão – 1980-1983 

As taxas de inflação e de juros eram significativamente elevadas; as taxas de 

inflação atingiam 35% em 1980, reduzindo-se em 1981 e 1982 e retomando taxas de 

32% em 1983, enquanto instrumentos financeiros, títulos descontáveis no Banco 

Central em 1983 eram de 2,08% ao mês. 

Durante certos lapsos de tempo, utilizaram-se restrições diretas à entrada de 

capitais como instrumento de programação monetária ─ limitar o montante de recursos 

passíveis de serem convertidos no Banco Central do Chile mensalmente─, com 

sucessivas modificações em pontos de máximos.135  

Em julho de 1980, os primeiros sinais de dificuldade foram emitidos pelo Banco 

Central, ao reduzir as taxas de encaixe para empréstimos de 24 meses, exceto para 

créditos comerciais─ decisão infrutífera.136  

Entre 1980 e 1982, prevaleceu o enfoque monetário do balanço de pagamentos, 

com política monetária neutra, tipo padrão dólar. Seu ajuste foi desastroso para o 

emprego e a produção nacional (ARELLANO; CORTAZAR, 1982; FFRENCH-

DAVIS, 1999). Posteriormente, anunciou-se uma tabela de desvalorizações, 

rapidamente substituída por um sistema de câmbio livre de vida curta, seguido do 

retorno ao câmbio sinuoso. O ingresso de recursos externos foi crucial para possibilitar 

o manejo do câmbio oficial com objetivos diferentes ao uso dos recursos.137 

Os instrumentos administrados para vincular os preços externos aos internos 

entre 1979 e 1982 resultaram em inflação menor, porém a apreciação significativa do 

câmbio real, 45% entre 1975 e 1981, somada à redução tarifária de 94% para 10% em 

média e à recuperação da atividade econômica causou imenso déficit em conta corrente, 

agravado inclusive pela redução nos preços internacionais do cobre.  

O endividamento externo excessivo possibilitou um boom no crédito interno. A 

disponibilidade global de crédito expandiu-se com créditos externos intermediados por 

bancos locais e créditos em moeda nacional pela liquidez gerada pelas operações de 

câmbio. A expansão creditícia desenvolveu-se em um ambiente de supervisão 

prudencial frouxa, os créditos a partes relacionadas foram crescendo aceleradamente, 
                                                 
135 FFRENCH-DAVIS; ARELLANO. Apertura financiera externa: la experiencia chilena en 1973-1980. Colección 
Estudios Cieplan 5, jul. 1981. 
136 VALDÉS-PRIETO. Financial liberalization and the capital account: Chile. 1974-1984.In: CAPRIO, G; HANSON, 
J. (Ed.). Financial reform: theory and experience. Cambridge University Press, 1994. 
137 FFRENCH-DAVIS, Ricardo; STALLINGS, Bárbara. op. cit. 
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sem garantias ou com garantias fictícias. Para iludir as normas vigentes, recorreu-se a 

créditos cruzados e a empresas de papel ─ instituições off shore. A carteira vencida 

parecia ser pequena com rendimentos elevados, no entanto as dívidas eram renovadas. 

Os créditos eram garantidos por títulos, ações ou propriedades imobiliárias com preços 

inflados pelo boom financeiro e pela expectativa de que a economia chilena cresceria 

em 8%. As provisões bancárias eram escassas, tanto globais quanto individuais.  

Após a explosão da crise bancária, em fins de 1982, os 19% das aplicações a 

partes relacionadas representavam 249% do capital e reservas de todos os bancos 

privados. A profundidade da debilidade do sistema financeiro resultante das reformas 

neoliberais redundou em um enorme custo fiscal (HELD; JIMENEZ, 2000; 

SANHUEZA, 1999). Como 40% dos créditos externos a agentes privados se realizavam 

diretamente entre devedores e credores privados externos, mesmo uma supervisão 

bancária eficiente não teria evitado o desequilíbrio macroeconômico baseado no boom 

da oferta de fundos externos (VALDÉS-PRIETO, 1994). 

3.2.4 A transição para a globalização ─ 1984-1989 

Nessa transição, a partir de 1984 a política cambial foi baseada inicialmente 

numa paridade móvel, com uma banda sinuosa ampliada até mais ou menos 5% em 

1989. O câmbio oficial desvalorizava-se diariamente, segundo uma expectativa de 

inflação líquida (diferencial entre a inflação externa e a interna). Em algumas ocasiões 

agregaram-se desvalorizações nominais discretas que lograram grandes desvalorizações 

da taxa real ─ 130% entre 1982 e 1988─, e desde meados da década de 1980 o principal 

instrumento da política monetária era a inflação passada indexada à taxa de juros. As 

taxas médias de inflação eram de 26,6%, e as taxas médias de juros aproximavam-se de 

21,74% em papéis do Banco Central do Chile de noventa dias. Esses títulos com prazos 

de noventa dias vigoraram de 1985 a 1995. 

Essa transição para a globalização foi apoiada por um plebiscito em 1988 

assegurando a democracia, uma reforma constitucional e quatro eleitorais o que permite 

a participação de seis partidos eleitos em 1989 no Congresso.  

A abertura comercial (soma de importações e exportações no produto interno) 

retornou a patamares superiores a 40%, atingindo 48% em 1989 e expandiu-se a 

participação de investimentos estrangeiros direto no produto. No entanto as taxas de 
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inflação continuam elevadas, 19,89% em 1984, atingindo 29,46 em 1985, reduzindo-se 

gradativamente a partir de 1986. 

3.2.5 O fortalecimento institucional da supervisão bancária após a crise 

Entre essas mudanças em organizações, o fortalecimento institucional da 

supervisão bancária teve início após crises bancárias. Segundo Ffrench-Davis (2001), a 

crise bancária chilena no período de 1981-1986 forneceu as lições reconhecidas na 

alteração da legislação chilena (DIAZ-ALEJANDRO, 1985; HELD; JIMENEZ, 2000; 

VALDÉS-PRIETO, 1994). Alguns elementos de supervisão prudencial foram adotados, 

compreendendo: monitoramento contínuo da qualidade dos ativos bancários; limites 

restritos na concessão de empréstimos a empresas relacionadas; mecanismos 

automáticos de ajuste de capital bancário, quando o valor de mercado cai abaixo dos 

limites exigidos pelos reguladores; e disposições para congelar operações bancárias e 

impedir que os bancos com problemas transferissem fundos a terceiros e restringissem o 

pagamento de dividendos a instituições financeiras que não atendessem às exigências 

suficientes de capital. Os mercados financeiros adquiriram profundidade, o que lhes 

permitiu a entrada de novos fundos, de maneira que a retirada não afetasse a qualidade 

de suas carteiras bancárias (ANINAT; LARRAIN, 1996; LARRAIN, 1997). O 

equilíbrio macroeconômico sustentável foi acompanhado por uma supervisão prudencial 

sustentável, com controle crescentemente difuso.  

3.2.6 A globalização ─ 1990-2005 

No período subseqüente, essa globalização financeira na presença de pequenos 

desequilíbrios macro e microeconômicos, de segurança jurídica adequada, de controle 

sobre as entradas de capital facultou ao país enfrentar crises externas suavemente e 

assegurou maior estabilidade na entrada de fluxos financeiros. Os fluxos financeiros 

líquidos da capital, entre 1991 e 1997, atingiram aproximadamente 27% do PIB,138 e em 

2003 a participação do estoque de investimentos diretos no PIB no Chile era de 63%, 

muito superior à brasileira, de 25,8% do PIB.139 Entre 1974 e 2004, o país captou 

investimentos diretos de US$ 74,6 bilhões, sendo 88,5% dos ingressos depois dos anos 

1990. A maioria dos investidores optou por ingressar fazendo uso do Decreto-Lei nº 

600: contrato entre o investidor direto e o Estado, e em contraparte recebendo um 

                                                 
138 COWAN, Kevin; DE GREGORIO, Jose. International Borrowing, Capital and Exchange Rate: Lessons from 
Chile. Documentos de Trabajo, n. 322, maio 2005, Santiago. Banco Central do Chile. 2005. 
139. World Investment Report. Annual Report. Unctad ─ United Nations Conference on Trade and Development. 
United Nations, 2005. 
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conjunto específico formal de garantias à transferência de capital ─ 78,6% dos ingressos 

usaram tal mecanismo. O investidor externo somente cumpre com procedimentos de 

registro disponíveis, inclusive na internet. Entre 1997 e 2001, fusões e aquisições na 

área de specific-assets, serviços de eletricidade, comunicações e setores de 

abastecimento forneceram um estímulo adicional a esse investimento direto.  

 A segurança jurídica de direitos de propriedade e rentabilidade esperada foi 

assegurada por arcabouço legal ─ o Estatuto do Investidor Externo, o Decreto-Lei nº 

600. Esse Estatuto definiu formalmente os direitos dos investidores estrangeiros em 

relação à conversão de moedas; bens tangíveis; tecnologia e capitalização de lucros e 

assegurou aos investidores a invariabilidade de um regime de tributação de renda por 

dez anos e a invariabilidade de impostos indiretos, além de alguns regimes especiais 

para grandes projetos.  

Outro instrumento administrado foi o controle sobre a entrada de capital em 

1991. Os estudos sobre esse controle de capital concluem que se reduziu a participação 

do capital de curto prazo e se modificou a maturity dos capitais (DE GREGÓRIO et al., 

2000; EDWARDS, 1999a; LÊ FORT; LEHMAN, 2000; SCHIMIDT-HEBBEL et al., 

1999).  

As exportações explicam o dinamismo no crescimento chileno e entre os 

exportáveis o cobre assegurou 70% das receitas chilenas na década de 1970 decrescendo 

para 40% na década de 1990. A exploração do cobre era realizado pela Corporación 

Nacional del Cobre de Chile-CODELCO uma das poucas empresas públicas não 

privatizadas. Além disso, o cobre proporciona receitas fiscais pois o imposto ad 

valorem de 10 por cento das exportações de cobre e de seus subprodutos se constitue em 

receita pública. Assim sendo, ganhos nas relações de troca implicam em benefícios 

fiscais diretos. 

Essas políticas chilenas ante os enormes fluxos de capitais externos possuem 

algumas características comuns em três períodos: o primeiro período ─ anos 1970 até a 

crise da dívida; o segundo inicia-se no começo dos anos 1990 e vai até a crise mexicana; 

e o terceiro antecede a crise da Ásia. Os traços comuns identificados são: i) oferta 

abundante de fundos externos acompanhada de choques positivos e negativos de menor 

força que o do auge; ii) canalização de fundos ao setor privado; iii) destacada imagem 

de país bem-sucedido no exterior, baseada em fundamentos econômicos sólidos e 
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superávit fiscal; e iv) a chegada de uma crise internacional no auge financeiro.140 O 

primeiro qüinqüênio dos anos 1990 revelou o efeito desse aprendizado chileno: 

crescimento do PIB marcado por altas taxas de poupança e investimento e resistência a 

choques externos. 

A inflação se acelerou em 1990 retornando a 26% em 1990. Em 1992, a 

mudança da paridade peso-dolar substituída para a paridade peso em relação a uma 

cesta de moedas implicou em desvalorização real. Essa resistência foi comprovada nas 

sucessivas crises. Durante a crise mexicana, o Banco Central chileno manteve um 

controle cuidadoso do déficit em conta corrente e aplicou políticas para evitar 

valorização excessiva do câmbio, sendo pouco afetado pelo contágio externo. O terceiro 

período foi quase incólume ao contágio do efeito tequila, a economia trabalhou com 

plena capacidade, com fundamentos internos sólidos, bem avaliados 

internacionalmente. No entanto, o problema gerado no front externo por um atraso na 

correção cambial e déficit crescente em conta corrente em 1996-1997 tornou a 

economia vulnerável a choques externos. Em 1998, o Banco Central chileno sofreu três 

rodadas de ataques especulativos, que resultaram em grandes intervenções no mercado 

de câmbio. Em 1999─o quarto ciclo ─, o ajuste macroeconômico ocasionou uma 

recessão, queda moderada do PIB, de 1%, sem que o Chile enfrentasse uma crise 

financeira em mercados com abertura e integração financeira crescente.141 

Esses ciclos referem-se à transição para a abertura gradual da conta de capitais 

até 2001, aberta integralmente, com limites às aplicações de fundos de pensão. Além 

disso, o país mantém a possibilidade de uso da política de encaixe sobre entrada de 

capital em condições especificadas no Tratado de Livre Comércio com os Estados 

Unidos e o Canadá.  

Nesse período de globalização, 1990 a 2005, a integração comercial e financeira 

prosseguiu, expandindo-se a abertura comercial, os fluxos de investimento estrangeiro 

direto e as aplicações em portfólio. O país realizou inúmeras alterações legais na 

constituição de 1980 referendada em plebiscito, inúmeras reformas contitucionais em 

1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001 e 2003, e a fragmentação político partidária elevou 

para sete o número de partidos com representação no Congresso no período de 

globalização. Desde 2000, a coalizão política denominada La Concertacion controla o 
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Executivo. As taxas de inflação foram reduzindo-se de 26% em 1990 a 3,8% em 1999, 

durante o ajuste monetário manteve as taxas de juros nominais em níveis superiores a 

dois dígitos.  

3.2.7 A política monetária, cambial e de supervisão na globalização 

Os instrumentos administrados pelo Banco Central na primeira metade dos anos 

1990 envolveram um maior pragmatismo no manejo macroeconômico, regulação ativa 

das entradas de capital entre 1990-1995 após o retorno do capital privado externo, banda 

cambial, com intervenções do Banco Central para atenuar a apreciação do câmbio ante o 

volume dos fluxos e proteger a estratégia de desenvolvimento que privilegiava a 

diversificação das exportações e fortalecimento institucional da supervisão bancária 

previamente.  

Diante da oferta massiva de capitais, decidiu-se moderar as entradas de capital 

de curto prazo e manter a abertura para os fluxos de longo prazo. Elevou-se o custo de 

transação da entrada de curto prazo mediante um encaixe, não remunerado, em conta no 

Banco Central do Chile em 1991. Inicialmente o encaixe foi fixado em 20% do fluxo de 

entrada, para um período de três a doze meses, dependendo do vencimento e da natureza 

do crédito. Créditos comerciais foram excluídos. Esses fundos deveriam ser creditados 

em uma conta no Banco Central por noventa dias até um máximo de um ano, segundo o 

prazo da operação, e desde 1991 procurou- se facilitar as saídas para aliviar as pressões 

sobre encaixe (FFRENCH-DAVIS; AGOSTÍN; UTHOFF, 1995). Entre 1992 e 1995, a 

base foi ampliada para incluir depósitos em moeda estrangeira, chegando a atingir 30% 

para o período de um ano, conforme os tipos de crédito. O custo financeiro marginal do 

encaixe era zero para os saldos de empréstimos de mais de um ano, era oneroso aos 

fluxos de curto prazo e, inclusive, foi estendido a compras de ações.142 Em julho de 

1995, o encaixe foi estendido para as compras de ações chilenas (ADRs secundários) 

por não residentes e ampliou-se o prazo de permanência do encaixe depositado por um 

ano, independentemente do prazo de vencimento do empréstimo.  

No entanto, a inversão em capital de risco, investimento direto, era isenta, mas 

as autoridades passaram a analisar as solicitações de investimento direto. A isenção era 

negada quando se identificava entrada de capital financeiro disfarçado de investimento 

direto. Neste caso, os investidores deveriam registrar seus fundos como investidores 
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financeiros, sujeitos ao encaixe. Além disso, em 1995, permitiu-se aos fundos de 

pensões chilenos investirem no exterior até 6% de seus ativos totais para a 

diversificação do risco cambial. Também se concedeu acesso ao mercado de divisas 

para residentes investirem no exterior. Essa medida foi efetiva para estimular aquisições 

de empresas em países vizinhos por empresas chilenas (CALDERON; GRIFFITH 

JONES, 1995). Como as taxas internas de juros e a valorização do peso eram elevadas, 

o efeito foi contrário ao desejado, como demonstrado por vários autores, dentre eles 

Labán e Larrain (1997). O mercado aproveitou fortemente as oportunidades para 

movimentar divisas quando as expectativas de valorização eram substituídas pela 

depreciação, período em que a economia era mais sujeita a ataques especulativos. 

Posteriormente, o encaixe foi reduzido para 10% em 1998, como uma calibração para os 

diferenciais durante as ondas de fluxos externos, durante certo período, a taxa requerida 

foi mantida em zero, e finalmente o encaixe foi eliminado em 1998. 

Duas foram as estratégias escolhidas para a política monetária: a taxa de juros 

foi indexada segundo um lag de vinte dias, e em 1995 uma taxa real de overnight foi 

indexada para o mercado interbancário, papéis com opção de recompra, modificada em 

1999.143 Sobre o crédito interno foi colocado um imposto de 1,2% sobre as operações 

com um ano de prazo, estendido também aos créditos externos. Entre 1990 e 1999, a 

política monetária fazia uso de metas de inflação anuais, porém o câmbio não era 

flutuante, o que limitava a autonomia da política monetária 

Após a crise da Ásia, entre os inúmeros estudos para avaliar os efeitos da 

política de encaixe, concluiu-se que a legislação financeira e o regime cambial estavam 

no centro da entrada de capitais e da vulnerabilidade financeira. 144  

A política cambial de bandas foi administrada; banda reduzida nos momentos de 

grande incerteza e posteriormente aumentada. Em janeiro de 1992, a banda de flutuação 

cambial foi ampliada para mais ou menos 10% da taxa de acordo. Além disso, o Banco 

Central recuperava relativamente sua capacidade de condução ante variáveis de longo 

prazo na determinação do câmbio. Em 1995, a taxa cambial ficou próxima à banda 

inferior até fins de 1997, quando a banda de flutuação foi ampliada para 12,5%. Os 

ajustes contraditórios na ponderação de cada moeda, transparecendo a redução na 
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credibilidade da cesta de moedas.145 O centro da banda foi ajustado nos períodos de 

crise: 1992, 1994 e 1997. Em meados de 1998, o Banco Central reduziu a amplitude da 

banda nos momentos de grande incerteza e elevou as taxas de juros, indicando que não 

cederia às pressões por desvalorização do mercado. Após a crise da Ásia, a banda foi 

reduzida por temores de flutuação,146 e finalmente o regime foi modificado em 

dezembro de 1999, com a introdução do regime de câmbio flutuante. Até 1999, as 

autoridades chilenas buscaram impedir o desalinhamento excessivo na taxa de câmbio 

real (TCR) em relação à tendência de médio prazo. Procurava-se manter os 

fundamentos macroeconômicos de médio prazo sobre os de curto prazo. O horizonte de 

curto prazo dos mercados financeiros poderia produzir taxas de câmbio inconsistentes 

com as de médio prazo, afetando negativamente as decisões do setor produtivo 

(FFRENCH- DAVIS, 1999; FFRENCH-DAVIS; OCAMPO, 2001). Em 1999, ocorre a 

mudança no regime cambial para o de taxas de câmbio flutuante, suspende-se a banda 

cambial e, a partir de então, é fixado o intervalo entre 2%-4% para a meta de inflação 

para um horizonte de tempo indefinido. Em 2000, é anunciada uma meta anual de 3,5% 

para horizonte de tempo indefinido. 

A dinâmica dos fluxos de financeiros chilenos mostrou que apesar da redução 

dos graus de liberdade para a política monetária, ainda foi possível ao Chile manter 

objetivos nacionais com a globalização, mesmo diante da crise externa, quando um país 

pequeno se fragiliza ante os movimentos bruscos em fluxos de capitais. O país 

desenvolveu capacidades mais adequadas para transitar com menor volatilidade e de 

maneira mais permanente durante as instabilidades no sistema financeiro internacional. 

Essa resistência foi comprovada nas sucessivas crises, com controle cuidadoso do 

déficit em conta corrente ─ quase incólume ao contágio ─ e a economia funcionando 

com plena capacidade, calcada em fundamentos internos sólidos, bem avaliados 

internacionalmente. Essa dinâmica é produto da reputação do país e de seu Banco 

Central. 

A observação do comportamento dos agentes internos e externos pelos efeitos da 

crise do México (1994), da Ásia (1997) e da Rússia (1998) indica a coesão social da 

estabilidade de preços e financeira como um bem público. O Banco Central do Chile 

parece ter adquirido autoridade política pela aprendizagem e pela capacidade 
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institucional, pela congruência entre o discurso político de seus dirigentes e suas ações, 

pelo aumento na cognição de atores em mercados financeiros internos e externos, pela 

extensão dos canais de comunicação e pela aceitação política de sua autonomia, ou seja, 

pelo controle político difuso. A autonomia presente no discurso político de 1980 é 

formalmente obtida em 1989, é assegurada pelo mandato de cinco anos para o 

presidente e de quinze anos para diretores, pela alocação de recursos orçamentários 

independente do governo, é socialmente reconhecida em 1999 pela introdução e 

manutenção do câmbio flutuante com as baixas metas de inflação crescentemente 

alcançadas.  

Em 2000, deu-se o acordo político, assim como três reformas constitucionais 

adicionais. A abertura comercial atingiu participação superior a 50%, a integração 

financeira prosseguiu tanto de investimentos estrangeiros diretos, com a participação 

superior a 8% do produto interno, quanto de aplicações em carteira superiores a 5%. A 

mudança no regime cambial em 1999 e o anúncio e cumprimento de meta de inflação 

anual de 3,5 % para horizontes indefinidos, mantidas baixas as taxas de juros, elevou a 

reputação institucional do Banco Central.  

Além disso, o Banco Central do Chile tem consciência de que é necessário 

promover e monitorar a reputação institucional e que as pessoas e a cultura podem 

constituir barreiras ao aperfeiçoamento institucional. A inovação monitora o risco de 

reputação institucional, adota instrumentos de gestão e capacitação e de 

desenvolvimento de habilidades, pois entende que pessoas e cultura podem compor o 

risco de reputação de uma instituição e que a flexibilidade e o conhecimento são 

fundamentais para o ajuste.  

3.3 As mudanças institucionais no Brasil 

As reformas institucionais políticas e econômicas no Brasil iniciam-se em 1964, 

no governo militar, tais como a criação do Banco Central. A redemocratização política 

inicia-se com a reforma constitucional de 1988, e as reformas estruturais tais como a 

liberalização comercial em 1990, a financeira, em 1994 e início da cambial, em 1999, 

posteriores às do Chile. A reforma institucional no Banco Central é posterior a 1994. 

De 1964 até 1995, o Banco Central do Brasil não dispunha de autoridade 

política efetiva em razão da dispersão, ou seja, da existência de várias autoridades 
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monetárias: duas federais e inúmeras estaduais, pois governadores expandiam crédito 

por meio de bancos estaduais, sem respeitar normas e sem serem penalizados por isso.  

ALMEIDA (1992) em sua tese de doutoramento apresentou vários ensaios. Um 

deles ilustrou o funcionamento da tomada de decisões em instituições monetárias no 

Brasil de 1965-1988, quando a atuação do Tesouro, na ausência de independência e de 

credibilidade das autoridades monetárias, prejudicava o gerenciamento monetário. Em 

outro, discutiu a programação monetária entre 1964-1984, quando as autoridades 

monetárias eram compostas por duas diferentes instituições cujo conjunto de atividades 

eram dissociadas das funções de banco centrais. Finalmente concluiu que o mal 

entendimento de instrumentos monetários e o conflito legal influenciavam a política 

monetária.147 

Entre 1971 e 1988, as duas autoridades monetárias federais, o Banco Central do 

Brasil e o Banco do Brasil, eram subordinadas ao Conselho Monetário Nacional. A 

política monetária envolvia discricionariedades: de taxas de juros; de diferenças de 

recolhimentos compulsórios regionais; de administração de depósitos em moeda 

estrangeira a bancos autorizados; de retenção de empréstimos no exterior por prazo 

determinado; de prazos mínimos elevados ─ cinco anos para operações de crédito 

externo; de definição de poupanças compulsórias (FGTS, PIS, PASEP), que persistem 

até o presente momento; e de administração de preços no mercado financeiro, tais como 

anuidade às Bolsas de Valores por sociedades que integrem fundos direcionados (Finor, 

Finam, Fiset)148 e outros tipos de corretagem. Em 1988 a Conta Movimento foi 

substituída pela Conta Única do Tesouro no Banco Central. 

A comunicação veiculada em suas institucionais, a política monetária era 

orientada a metas de crescimento para os agregados monetários ─ M1,149 M2,150 M3,151 

ou M4 ─, raramente alcançadas, por causa das inter-relações entre as duas autoridades 

monetárias federais e as estaduais e a expansão de crédito, financiados pelo Banco do 

Brasil.  

                                                 
147 ALMEIDA, Jose Roberto Novaes. Essays on Brazilian Monetary Policies and History, 1945-1988. Phd 
Dissertation George Washington University, 1992.  
148 FGTS─ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; PIS ─ Programa de Integração Social; PASEP ─ Programa de 
Formação do Servidor Público; Finor─ Fundo de Investimentos do Nordeste; Finam ─ Fundo de Investimentos da 
Amazônia; Fiset ─Fundo de Investimento Setorial para Reflorestamento. 
149 M1─ meios de pagamento: moedas de metal e papel- moeda em poder do público mais depósitos à vista. 
150 M2─ meios de pagamento acrescidos de depósitos a prazo, poupança, fundos de aplicação do mercado monetário. 
151 M3 ou M4─- base monetária ampliada.  
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A política cambial era inicialmente administrada pela fixação do câmbio 

centralizado e pelas restrições administrativas, tais como licenças e autorizações. O 

mercado externo era fonte de receitas fiscais: impostos sobre exportações e importações 

e retenção de créditos externos. Na transição para a globalização, principalmente após 

1999, a liberalização cambial ainda incompleta adota e monitora instrumentos similares 

aos chilenos. Entretanto, este controle centralizado sobre as operações de câmbio é 

assegurado por base legal do Estado Novo, nela a obrigatoriedade de contrato de câmbio 

no Decreto n◦ 23.258 de 1933 a as definições das operações de câmbio ilegítimas 

limitam o alcance dessa liberalização, segmentando mercados, pois mesmo 

posteriormente a unificação cambial e sua liberalização em 1999, manteve o câmbio 

turismo e a obrigatoriedade em prazos para a internalização de divisas oriundas de 

exportações. Essa unificação se dá somente em 1999, sendo consolidadas as normas 

cambiais em 2005 e parcialmente concluídas, mas com limitações legais para sua 

ampliação.  

 Desequilíbrios macro e microeconômicos, frouxa supervisão bancária, base 

legal insuficiente, susceptibilidade a crises sucessivas, déficit em conta corrente, 

economia com baixo crescimento sem fundamentos econômicos internos sólidos, 

inflação elevada e excessivo endividamento público afetavam a reputação do país. No 

entanto, a reputação do Brasil e de seu Banco Central é aprimorada após a crescente 

globalização de mercados financeiros.  

3.3.1 A opção pelo não-ajuste internacional externo ─ 1974-1979 

As reformas institucionais brasileiras são graduais, lentas e tardias. A crise do 

petróleo, a partir de 1974, agravou profundamente as contas externas brasileiras, e o 

déficit na balança de comércio expandiu-se. Pela tradição, medidas administrativas para 

a redução nos gastos de importação por órgãos públicos e importações governamentais 

de insumos básicos foram insuficientes para reequilibrar o choque externo. Em 1974 as 

escolhas políticas eram resistentes ao ajuste fiscal e contração de demanda para 

reequilibrar a balança de pagamentos. Em 1979, algum esforço foi empreendido via 

política cambial: o câmbio foi desvalorizado em 30%, houve redução de créditos fiscais 

de Imposto de Produtos Industrializados (IPI) nas exportações; foram reduzidos os 

subsídios ao financiamento das exportações e foi aumentado o prazo de capital retido 

por empréstimos externos. Essas medidas, insuficientes para a administração da crise e 

do déficit comercial, foram financiadas por superávit de US$ 6,2 bilhões na conta de 
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capitais, proveniente da captação de empréstimos externos por estatais. A dívida pública 

externa em 1973 era de US$ 6 bilhões, e em 1979 atingia aproximadamente US$ 40 

bilhões, devido ao segundo choque do petróleo, elevação das taxas de juros externas e 

captação externa de estatais. O financiamento do déficit comercial com captação de 

empréstimos externos manteve o desequilíbrio e transferiu o ajuste para o futuro. A 

filosofia de comando e controle centralizados era predominante. Assim, foi criada a 

Secretaria para Controle de Empresas Estatais (Sest) e permaneceram as políticas 

discricionárias de direcionamento de crédito, com alguma restrição nos prazos de 

financiamento de empréstimos.  

A opção foi o controle direto sobre importações, algumas medidas pontuais 

restritivas ao crédito e o aumento de depósitos compulsórios, medidas discricionárias ao 

invés de ortodoxas, como a redução de gastos. Conseqüentemente, a inflação muda de 

patamar e alcança mais de 30% ao ano. No entanto, Paul Vocker, presidente do Federal 

Reserve, no combate à inflação norte-americana elevou as taxas de juros naquele país e 

adicionou o choque de juros ao choque do petróleo, provocando a insolvência nos 

pagamentos de dívidas soberanas. 

3.3.2 O gerenciamento da crise ─ 1980-1989 

A resistência interna ao ajuste estrutural e à negociação com o Fundo Monetário 

Internacional proporcionou um processo negocial extenso e fragmentado para o 

gerenciamento da crise externa brasileira, concluído somente em 1993, com o acordo 

firmado entre o Brasil e os credores privados internacionais, no contexto do Plano 

Brady. Essa negociação, na pesquisa de Ceres Cerqueira,152 envolveu cinco fases, bem 

como negociação com os credores privados e com os credores oficiais do Clube de 

Paris.  

Na primeira fase, até 1983, o déficit do setor público foi reduzido de 6% para 

3,5%, com redução nos investimentos de estatais, reajustamento de taxas de juros, 

eliminação gradual dos subsídios agrícolas e minidesvalorizações cambiais à taxa de 1% 

superior à inflação brasileira, medidas que reduziram a taxa de crescimento. Contudo, a 

negociação envolveu somente o horizonte de curto prazo, pois o país realizou 

empréstimos de curto prazo insuficientes para a resolução da crise. 

                                                 
152 CERQUEIRA, Ceres Aires. Dívida externa brasileira. 2 ed., revisada e ampliada. Brasília: Banco Central do 
Brasil, 2003. 
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De maneira análoga, ocorreu a negociação da fase dois, em 1984, e a da fase 

três, em 1985. A proposta frustrada da fase três pretendia reestruturar as dívidas 

vincendas entre 1985 e 1991 e reduzir o serviço conforme a capacidade de pagamento 

do país. Somente em 1985 foi institucionalizado o componente administrativo interno 

para a resolução do endividamento externo, quando foi criada no Banco Central do 

Brasil a Diretoria da Dívida Externa. Essa Diretoria, com autoridade política, alcançou a 

conclusão do acordo com credores privados em 1986. O governo Sarney resistiu a 

solicitar apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional que implicasse medidas 

recessivas, conseqüentemente, entre 1985 e 1986, os acordos foram transitórios, com 

alguma renovação das linhas de crédito de médio e longo prazos. Na fase quatro, uma 

primeira tentativa de securitização da dívida externa foi desconsiderada, e empréstimos- 

ponte foram negociados para o pagamento dos juros em atraso.  

Somente no primeiro semestre de 1988 as remessas dos juros devidos ao exterior 

foram efetuadas. Além disso, foi firmado um novo acordo, com quatro contratos, e foi 

acordada uma alternativa de dinheiro novo. A fase cinco na negociação da dívida consta 

de duas etapas: a primeira entre 1989 e 1990 e a segunda entre 1991 e 1994, quando é 

finalizada.  

Na área cambial a abertura inicia-se em fins de 1988, com a introdução do 

câmbio flutuante. A atuação do Banco Central zerava diariamente as posições 

compradas e vendidas restringindo a atuação do mercado paralelo, abrindo caminho 

para a liberalização cambial. 

No período de gerenciamento da crise, 1980-1989, a opção pelo crescimento 

com investimento público, endividamento externo e inflação crescente colocou o país 

numa encruzilhada, com dívida e déficits em transações correntes crescentes. A resposta 

ao desequilíbrio externo foi a manutenção de uma política desenvolvimentista, com 

crescente endividamento público de estatais, interrompido na crise da dívida.  

Os problemas em bancos estaduais começaram a emergir em 1982, e inúmeras 

foram as intervenções do Banco Central.153 Esses bancos foram utilizados para financiar 

eleições estaduais e municipais e excederam muitas vezes os limites da diversificação 

de risco definidos em normas do Banco Central, que era chamado a financiar seus 

                                                 
153 CARNEIRO, Dionísio Dias; WERNECK, Rogério Furquim; GARCIA, Márcio Gomes Pinto. Strengthening the 
Financial Sector in the Brazilian Economy. Texto para Discussão n◦. 307. Departamento de Economia, PUC-Rio, 
1993. 
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déficits. De maneira análoga, observa-se a resistência ao ajuste na política de supervisão 

bancária. Desde 1986, 19 das 23 intervenções foram em bancos estaduais. Em uma 

situação de regulação bancária insuficiente e com seu não-cumprimento por bancos 

estaduais, qualquer tentativa de estabilização falharia.  

Na transição para a globalização, entre 1984 e 1989, a política monetária foi 

conduzida por operações de open market, ou seja, venda de títulos de curto prazo, bônus 

do Banco Central. Esses bônus de desconto eram vendidos com maturity de quatro a 

seis semanas. Esse processo converteu o sistema bancário de ofertante de crédito em 

gestor de substituto de moeda, captando o imposto inflacionário, perpetuando assim o 

mecanismo inflacionário. O sucesso de o sistema financeiro operar em condições de 

inflação elevada gerou distorções em relação ao gerenciamento de caixa. A substituição 

de moedas, a indexação de contratos e a nova base para ancorar os valores nominais 

facilitaram a mudança do patamar de inflação de 40% em fins dos anos 1970, para 

100% em 1980-1982 e para 200% em 1983-1985. A alta inflação transformou-se em 

megainflação.  

Nesse período, o país realiza várias experiências monetárias, planos heterodoxos 

insuficientes para a estabilização: o Plano Cruzado em 1986, o Plano Bresser em 1987, 

o Plano Verão em 1989 e os dois Planos Collor. No início dos anos 1990, o Plano 

Collor tenta obter uma desaceleração nas taxas de inflação pela intervenção pública 

compulsória em valores de contratos privados. 

O Gráfico 1 mostra a indisciplina econômica, principalmente no fim do governo 

Sarney. Em fins de 1989, a desordem e a indisciplina econômica e institucional podem 

ser observadas primeiramente pela escala nos dados logarítmicos das taxas médias 

nominais Selic anualizadas, que atingiram valores de 49.023,37 e 43.8769,68 em janeiro 

e fevereiro de 1990 e os das taxas médias de inflação. Em períodos de explosão 

inflacionária, instabilidade monetária e tolerância a essa inflação, observa-se política 

monetária frouxa, taxas de juros Selic nominais abaixo de taxa de inflação, ou seja juros 

reais negativos, estimulando demanda agregada.  
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Gráfico 3.1 

 Brasil ─a indisciplina econômica  

1986-1989  

 

3.3.3 A globalização ─1990-2005 

Na globalização, países relaxaram controles de câmbio, desregulamentaram 

mercados financeiros e removeram barreiras aos movimentos de capitais. Esse processo 

brasileiro, iniciado com a redução de barreiras comerciais, é lento e está inconcluso, 

encontrando-se ainda em curso, pois as tarifas externas ainda são elevadas e ainda 

existem barreiras a serviços financeiros e alguns limites aos movimentos de capitais por 

investidores institucionais. 

A redução tarifária anunciada em março de 1990 durante o governo Collor 

diminuiu as tarifas de importação em média para 25% e atingiram 14% em 1994. As 

restrições administrativas no mercado de câmbio foram gradualmente removidas no 

governo de Itamar Franco. Entretanto a sobrevalorização cambial do governo 

subseqüente, o de Fernando Henrique Cardoso, desempenhou até 1999 um incentivo 

equivalente a uma redução em tarifas externas, mantendo preços relativos 
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interno/externo distorcidos, corrigidos posteriormente com o câmbio flutuante. A 

desregulamentação brasileira de taxas de juros sobre ativos e passivos bancários evolui, 

mas persiste a repressão financeira, o crédito direcionado e depósitos compulsórios 

elevados. 

A abertura financeira inicia-se em 1990, quando em março o mercado de taxas 

administradas foi substituído por um de taxas livres, mantendo-se o de taxas flutuantes 

para o dólar turismo. Em 1991, as aplicações de investidores institucionais foram 

autorizadas a participar nas bolsas e liberaliza-se relativamente a captação externa de 

bancos nacionais com capital nacional. E dispensa-se autorização prévia do BCB 

importações financiadas. Em 1992, investidores institucionais estrangeiros foram 

autorizados a operar no mercado de opções e futuros. 

O acordo da dívida externa e os juros atrasados de 1989 a 1990 só foram 

renegociados em 1993. Foi um acordo de reestruturação do estoque da dívida externa de 

médio e longo prazos do setor público brasileiro, após a indicação de Pedro Malan para 

a presidência do Banco Central em 1993 e de André Lara Resende como negociador-

chefe, nos moldes do Plano Brady mexicano de 1989, da Venezuela de 1990 e da 

Argentina de 1992.  

A partir de 1995, o governo brasileiro voltou ao mercado internacional de 

capitais vendendo bônus de responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, e a 

responsabilidade pela administração do passivo externo foi transferida ao Tesouro. Em 

1997, realizaram-se operações de troca de títulos da dívida por novos papéis, e o Banco 

Central, até 2005, executou a administração da dívida na qualidade de agente do 

Tesouro Nacional. 

3..3.4 A política cambial, monetária e de supervisão na globalização ─1990-

2005 

No Brasil, a liberalização do mercado de câmbio inicia-se em 1990, com a 

eliminação de controles administrativos sobre importações, processo que prosseguiu até 

1994, sendo interrompido durante a crise do México. As medidas foram discricionárias 

e inconsistentes: encarecer a entrada e a saída de divisas e posteriormente estimular a 

saída de divisas, distorcendo preços relativos.  

Na política cambial na transição para a estabilidade macroeconômica, o Banco 

Central do Brasil atuava nos limites inferior e superior do sistema de bandas cambiais, 
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que equiparava gradualmente o real ao dólar e, posteriormente, operava um sistema de 

leilões de compra e venda de câmbio simultâneos entre o próprio Banco Central e 

instituições autorizadas a operar com câmbio, os leilões de spread, e mantinha ainda 

controles administrativos. No entanto, inúmeras vezes o Banco Central também atuou 

intrabandas, principalmente durante crises. Os controles administrativos incidiam sobre 

prazos máximos de captações, administração sobre o imposto sobre operações 

financeiras, tratamento especial a empréstimos externos ao setor público e 

desregulamentação crescente de restrições. Em 2000, o investidor estrangeiro é 

equiparado ao investidor residente. 

O imposto IOF sobre empréstimos em moeda estrangeira foi de 3% em 1993 e 

elevou-se para 7% em outubro de 1994 e de 5% para 9% no caso de aplicações 

direcionadas a renda fixa e de zero a 1% no caso de investimentos em títulos e valores 

mobiliários. O mecanismo de autorização prévia automática se o Banco Central não 

opinasse em cinco dias foi suspenso. Os prazos mínimos de empréstimos de 36 meses 

foram prorrogados para 96 meses em operações novas. Porém, a entrada excessiva de 

divisas induziu algumas medidas para reduzir a oferta, tais como: proibição de 

transformar operações de adiantamento de câmbio ACC em pagamento antecipado de 

exportações de curto prazo; aumento de 360 para 720 dias do prazo mínimo de 

operações de pagamento antecipado de exportações; suspensão por 90 dias do ingresso 

externo para aumento de capital; suspensão por 90 dias de empréstimos ao setor 

público. Expande-se de R$ 10 para R$ 50 milhões a posição comprada no segmento de 

taxas livres, sem depósitos na autoridade monetária. As medidas para estimular a 

demanda de divisas foram: autorização da constituição de fundos de investimento no 

exterior e adoção de medidas para desestimular a contratação de câmbio para 

exportação; restrição dos pagamentos antecipados de câmbio a terceiros e instituição do 

recolhimento compulsório de 15% sobre ACC e de 30% sobre contratos de assunção de 

obrigações do importador. São instituídas outras medidas administrativas para frear o 

repasse interno de recursos estabelecido pela Resolução 63 e autorizações prévias para 

internalização de recursos pelo Departamento de Capitais Estrangeiros (Firce). O 

mercado ajusta o câmbio entre R$ 0,91 e R$ 0,97 por dólar no segundo semestre de 

1995. No entanto, essa correção gradual acelerada pelas crises mexicana e asiática 

alcança o valor de R$ 1,21 em dezembro de 1998.          
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Todavia, os desequilíbrios internos macro e microeconômicos e os efeitos da 

ação coletiva dos agentes pelo contágio das crises mexicana, asiática e russa expuseram 

a fragilidade do limite do regime cambial brasileiro e a insuficiência das medidas 

administrativas de ajuste para frear a ação coletiva de racionar crédito e retirar fundos. 

Assim sendo, em 1999, foi institucionalizado o regime de flutuação livre de câmbio.  

Os choques externos foram defendidos pela atuação do Banco Central com 

vistas a manter o regime cambial vigente mediante a elevação nas taxas de juros para 

41,58% a.a. em outubro de 1998, 43,25 a.a em março de 1999 com vistas a assegurar a 

paridade de taxas de juros não–coberta proveniente do prêmio de risco decorrente das 

expectativas dos agentes. No entanto os juros nominais no Brasil são sistematicamente 

elevados, na média superiores aos países aqui estudados conforme demonstrado na 

tabela 8.3 no capítulo 8, como resultado do endividamento público, dominância fiscal e 

repressão financeira. 

Para estimular fontes externas, foi autorizada a captação externa para livre 

aplicação no mercado financeiro doméstico, sem a permanência de prazo mínimo do 

depósito junto à autoridade monetária. Também foram eliminados os prazos mínimos 

para amortização, renovação e prorrogação de empréstimos. Foi reduzida a tributação 

sobre fundos de capital estrangeiro e sobre o imposto sobre operações financeiras (IOF), 

que foi reduzido de 2% para 0,5%. Ao mesmo tempo, aumentou-se o imposto de renda 

sobre essas aplicações de 0 para 15%, que foi modificado em 2006. As restrições 

administrativas foram mudadas: foram unificadas as posições compradas e vendidas nos 

dois segmentos, livre e flutuante; foram dobrados os limites para a posição vendida; 

expandiu-se o limite para 120% do PLA, patrimônio líquido ajustado dos bancos 

habilitados; foi extinto o limite sobre aquela posição; foram consolidadas as normas de 

posição comprada. As compras com cartão de crédito passaram a ser passíveis de 

financiamento; elevou-se o percentual das cotas de participação dos títulos da dívida 

externa (Fiex), de 60% para 80%; autorizou-se a contratação de compra e venda a termo 

no mercado interbancário com prazo de 360 dias para liquidação; eliminou-se o prazo 

mínimo para instituições financeiras captarem no exterior para livre aplicação. Essas 

regras e a redução na repressão financeira permitiram redução em distorções em custos 

de transações internos ─ externos e desvalorização do câmbio. 
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O livre câmbio flutuante, tema constante na agenda da diretoria do Banco 

Central desde 1990, no governo Collor, que padecia da falta de consenso interno para 

sua liberação, foi finalmente implantado em 1999. 

A ação coletiva dos operadores em mercados financeiros relativamente 

liberalizados forçou a liberalização cambial e uma melhor disciplina em políticas 

monetárias e cambiais. 

No Brasil, a estabilização macroeconômica iniciada em 1994 provocou uma 

repressão financeira elevada e um longo período de transição para o ajuste da política 

monetária. Os depósitos compulsórios na margem sobre depósitos à vista foram 

elevados em até 100%, incidindo até mesmo em 15% sobre as operações de crédito 

ativas, ao longo de um processo em que se elevava a demanda por papel-moeda e por 

depósitos à vista. A política monetária continha metas com limites de emissão, e a partir 

de 1995 sua programação foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) foi criado em 1996, e a TBC, taxa 

básica, e a TBAN, taxa de assistência financeira, foram os novos instrumentos de 

gerenciamento monetário, além da taxa Over/Selic. Em agosto de 1996, a política 

operacional de redesconto foi aprimorada, com a troca da TBC, taxa básica mínima, e 

houve redução dos canais de financiamento de posições compradas de moeda 

estrangeira, financiadas por assistência financeira, que foram substituídos pela TBAN, 

taxa máxima. Esses instrumentos, as taxas de juros administradas - TBAN e TBC, 

foram unificados em 1999, concomitantemente à adoção do regime de metas de 

inflação.  

A partir de então, a taxa Selic, taxa básica ajustada por intervenções 

consistentes, buscava assegurar a meta anunciada pelo Copom, passando a ser 

efetivamente administrada pelo Banco Central e não mais por instituições financeiras. A 

meta de inflação de 8% foi anunciada para 1999, 6% para 2000 e 4% para 2001, assim 

como também foi anunciado um ajuste fiscal, o superávit primário de 3,1%, elevado no 

governo subseqüente. Esse compromisso de estabilização de preços não foi atingido 

plenamente até 2005, mas foi mantida repressão financeira no mercado de crédito. O 

fato de os depósitos compulsórios, os tributos, o risco de inadimplência e as margens de 

lucro dos bancos, etc. serem elevados pressiona o spread bancário, persistindo ainda 

uma política de crédito direcionado. 
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Nessa evolução enquanto em 1975 o indicador brasileiro de abertura de 

comercial era da ordem de 10% do produto interno bruto, em 1979 atingia a 17,3% e no 

período de gerenciamento da crise, esforço adicional o elevou para 20,8% em 1983, 

retornando a patamares de 13% em 1989. A partir de 1991, inicia-se um processo lento 

e gradual de abertura crescente, oscilando em torno de 14%. No entanto somente após a 

introdução do câmbio flexível e o ajuste nos preços relativos internos-externos, o grau 

de abertura atinge percentuais em torno de 30%.  

Para compreender a influência da negociação política no desenho institucional 

de bancos centrais incluímos no capítulo 1, no modelo teórico, os diversos níveis de 

análise com vistas a identificar pontos de inflexão na negociação política a influir em 

objetivos e desenho institucional. As estruturas sociais são construídas a partir do 

conhecimento compartilhado de recursos materiais e de práticas onde significados 

coletivos constituem as estruturas que organizam as ações, onde a difusão e aceitação de 

idéias e de valores podem se constituir em significados coletivos. 

A reforma constitucional, produto dessa negociação política, é produto da 

aceitação da democracia representativa como um significado coletivo e a estabilidade 

no valor da moeda, como um dos resultados de reformas institucionais em bancos 

centrais de democracias representativas. No Brasil, as reformas constitucionais que 

asseguram a democracia iniciam-se em 1988 e as eleitorais posteriores a 1990. Essas 

reformas eleitorais definem regras e processos que interferem nessa representatividade. 

No entanto as raízes estatistas presentes numa economia mista com interesses 

nacionalistas e limitavam a inserção do capital internacional em determinadas atividades 

são mantidas nessa reforma constitucional. O processo sucessivo de ajuste aos novos 

tempos de globalização é lento e gradual, eliminando a característica de empresa 

nacional e algumas reservas de mercados. A Constituição de 1988 destruiu o regime 

fiscal anterior centralizado e descentralizou, pois aumentou as transferências para 

Estados e Municípios, e os benefícios fiscais sem avaliar e definir fontes financeiras 

compatíveis.  

As reformas eleitorais, de maneira análoga, são posteriores a 1990, duas durante 

o período de 1990-1994, duas entre 1995-1999 e duas entre 2000-2005. As reformas 

políticas dependem de estruturas sociais construídas a partir do conhecimento 

compartilhado de recursos materiais e práticas onde significados coletivos constituem as 

estruturas que organizam as ações. Neste sentido difusão e aceitação de idéias e de 
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valores somente quando se constituem significados coletivos podem assegurar a 

legítima representatividade política de interesses coletivos, quando mobilizam grupos 

de interesse a atuar sobre as preferências políticas e promover reformas políticas que 

assegurem benefícios a maiorias. 

A discussão da reforma política tem sido tema de discussões no Congresso 

brasileiro, porém os progressos tem sido pequenos. O processo de fragmentação 

político-partidária avança a partir de 1989. Enquanto no período de 1974-1979 dois 

eram os principais partidos. No período subseqüente elevam-se para 5. Nos períodos 

subseqüentes, até 1999, eram 10 os partidos políticos com representação no Congresso 

Nacional brasileiro. Finalmente no período de 2000 a 2005 atingem o montante de 21, 

com inúmeros problemas de representatividade política.  

A inflação crescente atinge picos de hiperinflação em 1990, processo alterado 

significativamente a partir da introdução do Plano Real em 1994 e apresenta picos de 

recrudescimento em 2000, inflação média anual atinge 7,04%, 8,45% em 2002 e 14,7% 

em 2003, no entanto, em patamares significativamente inferiores, reduzindo-se 

gradualmente em 2004. A inflação estabiliza-se em torno de média anual de 6,88% em 

2005, acima da meta de inflação almejada. A estabilização da inflação levou-nos a 

definir hipóteses sobre a reputação de bancos centrais associada à abertura comercial e 

financeira, ao aprimoramento da representatividade política em democracias recentes e 

ao controle da inflação mediante a utilização de políticas monetárias, posto que a 

inflação incide mais intensamente sobre as classes de renda mais baixa. A intolerância a 

inflação pode ser um fenômeno político associado à difusão de poder. Este processo 

levou nos a pesquisar outros países da América Latina, descritos no capitulo 5. 

3.3.5 O fortalecimento da supervisão bancária e a recuperação da autoridade 

política. 

 Analogamente ao Chile, o fortalecimento institucional brasileiro é precedido de 

crises. A ausência de autoridade política na supervisão pode ser explicada pelo sistema 

federativo e pela concentração de poder político nas mãos de governadores, 

ocasionando fragmentação política, ou seja, restrições internas e externas, além de base 

legal insuficiente. 

O fortalecimento institucional da supervisão bancária no Brasil é lento e envolve 

dois pilares: a negociação política e o aprimoramento da base legal e da base normativa. 
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As barreiras são internas e externas. As barreiras internas são as culturais e pessoais na 

área de normas e de supervisão. As barreiras institucionais externas são a base legal 

insuficiente, conhecimento e autoridade insuficiente pela ausência de autonomia e 

fragmentação político-partidária.  

 As preferências políticas nos anos 1970 procuravam estimular a concentração 

bancária e reduzir o custo de capital, pois inúmeras eram as barreiras de entrada. No 

entanto as preferências dos anos 1980 estimulavam o crescimento no número de bancos. 

A Constituição de 1988 eliminou as barreiras de entrada e permitiu que entre 1988 e 

1990 o número de bancos quase dobrasse. Além disso, essa redução de barreiras 

propiciou uma diversidade de estratégias bancárias com efeito inflacionário 

diferenciado. A estabilização ─ redução da inflação mensal de 40% ao mês para 2% ao 

ano ─, a reforma financeira no Brasil154 e políticas bancárias inadequadas explicam as 

três ondas de crises bancárias. Troster (2003) supõe uma curva de Laffer, em forma de 

U invertido, dependente do nível de inflação. A redução da inflação pode aumentar o 

lucro de uns e diminuir o de outros. Idéias enraizadas em instituições interferem no 

desenho dessas instituições, dão conformidade ao conhecimento compartilhado. 

Conseqüentemente, a política de reduzir intencionalmente o número de bancos 

explicaria a primeira onda de crises, com a exclusão de alguns por meio de restrições 

como requerimentos de capital, aumento no capital mínimo para instituições financeiras 

e imposição de pequeno intervalo de tempo para o ajuste. Para Troster, essas são as 

razões para 11 bancos terem sido liquidados. A segunda onda é explicada pela redução 

na liquidez entre julho de 1994 e 1998, e a terceira onda pelo atraso em ações 

prudenciais, como no caso do Econômico, do Bamerindus e do Nacional. Esses 

problemas induziram a abertura do sistema a bancos internacionais e a abertura de 

mercados brasileiros a investidores internacionais. A partir de 1995, bancos estrangeiros 

foram sendo autorizados a ingressar no país: Rabobank Nederlands, Banco Comercial 

do Uruguai, o Hong Shangai Banking Corporation (HSBC), Bilbao Vizcaya, Santander 

e ABN Amro, que adquiriu o Banco Real.  

Outros aspectos do fortalecimento institucional: a introdução do Plano Contábil 

do Sistema Financeiro (Cosif) em 1988, a resolução da CVM que criou os chamados 

bancos múltiplos, e em 1994 a Resolução nº 2.099, em consonância com o Acordo de 

                                                 
154 TROSTER, Roberto Luis. Price Stabilization, the Banking Crisis and Financial Reform In: The International 
Handbook on Financial Reform. (Ed.) Maximilian Hall. Cheltenham. Edward Elgar. UK. 2003. 
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Basiléia e alterações legais. Essas alterações incentivam a incorporação de instituições 

financeiras e ampliam poderes do Banco Central para realizar ações preventivas e 

sanear o sistema financeiro por meio de fusão, incorporação ou cisão. 155  

O fortalecimento institucional da supervisão bancária é crescentemente 

aprimorado após 1994, quando a assistência financeira para liquidez de bancos, no 

montante de R$ 4,6 bilhões, foi a principal fonte de emissão da base monetária, com as 

crises bancárias ocorrendo intensamente em 1995 e em 1999, alimentando incertezas. A 

negociação política com governadores em 1996 envolveu a criação de uma linha de 

crédito, o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estatal na Atividade 

Bancária (Proes), com fundos para bancos estaduais. A partir de então, 16 bancos foram 

convertidos em agências de desenvolvimento, dez, liquidados, sete, privatizados, seis 

ainda estão sob intervenção do Banco Central e cinco foram reestruturados pelos 

estados. O Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro (Proer) teve início em 

1998, e após os efeitos da crise asiática o Banco Central realizava leilões diários de 

operações compromissadas para atender à demanda por liquidez elevada.  

O aprimoramento da regulação prudencial foi ampliado, adequando as 

instituições bancárias ao Acordo de Basiléia, de 1988, e adotado em 1998, juntamente 

com a simultânea reestruturação societária da atividade bancária e a entrada de bancos 

estrangeiros. 

O aprimoramento da base legal facultou ao Banco Central desapropriar ações do 

controlador de um grupo financeiro e posteriormente efetuar a venda por meio de oferta 

pública, também estendeu ao acionista controlador a responsabilidade solidária com os 

administradores no caso de instituições com problemas. Além disso, o Proer, o Proes e o 

Fundo Garantidor de Créditos contribuíram para o saneamento e o fortalecimento da 

supervisão bancária e o restabelecimento da autoridade política centralizada no Banco 

Central. Em 1996, o Banco Central instituiu a responsabilidade das empresas de 

auditoria contábil e de auditores contábeis independentes no caso de irregularidades. 

Nesse mesmo ano, bancos com participações no exterior deveriam apurar limites 

operacionais segundo a Resolução nº 2.099. Em 1997, o capital mínimo exigido foi 

elevado para 10% dos ativos ponderados pelo risco, e em 1998 foi permitido a bancos 

vender parte ou toda carteira de crédito às companhias de securitização. Finalmente, o 
                                                 
155 PUGA, Fernando Pimentel. Sistema financeiro brasileiro: reestruturação recente, comparações internacionais e 
vulnerabilidade à crise cambial em economia brasileira nos anos 90. GIAMBIAGI, F.; MOREIRA, M.M. (Org.). 
Rio de Janeiro: BNDES, 1999. 
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Banco Central estabeleceu um programa de implantação de um sistema de controles 

internos em concordância com o Comitê de Basiléia, e Basiléia II está sendo 

implantado.  

3.4 Conclusão  

Esta narrativa histórica mostra como a abertura a mercados externos, a reforma 

do Estado e o fortalecimento institucional da política monetária e da supervisão 

bancária, além da adoção de meta de inflação com taxas de câmbio flutuantes, 

ocorreram no Chile e no Brasil, destacando a convergência desses processos nos dois 

países. O Chile foi o primeiro país a fazer a reforma do Estado, em 1973, no governo 

Pinochet, implantando a liberalização comercial e financeira, da conta de capital, a 

privatização e a reforma tributária. O Brasil inicia essa reforma na década de 1990, que 

permanece incompleta até os dias de hoje. 

As escolhas divergentes de Brasil e Chile no período inicial tornam-se 

convergentes após a crise da Ásia. Os fatos ilustram que dois movimentos atuam sobre a 

estabilização monetária e financeira e o fortalecimento da supervisão bancária. 

Internamente, a transição democrática e a aprendizagem política da relevância da 

estabilidade monetária em ambiente de controle político difuso. O segundo movimento 

está associado às forças dos mercados financeiros internacionais para disciplinar 

políticas macroeconômicas domésticas em ambiente de direitos de propriedades sobre 

ativos financeiros em mercados globais com controle político difuso.  

Como as estruturas sociais são construídas a partir do conhecimento 

compartilhado de recursos materiais e de práticas onde os significados coletivos 

constituem as estruturas que organizam as ações, a difusão e aceitação dessas idéias de 

liberalização econômica e financeira e de valores republicanos individuais podem se 

constituir em significados coletivos e interferir no desenho institucional de bancos 

centrais em democracias e conseqüentemente na estabilidade do valor da moeda e no 

aprimoramento da reputação de bancos centrais. 

No entanto, perguntas adicionais sobre o comportamento de outros países na 

América Latina levaram-nos a desenvolver o Capítulo 5, no qual se verificam essas 

semelhanças, respostas a crises bancárias e financeiras.



CAPÍTULO 4 

A TERAPIA INSTITUCIONAL DAS CRISES E AS 

DIFICULDADES INSTITUCIONAIS NA AMÉRICA 

LATINA 

No Capítulo 2, observamos a história das mudanças na ordem global 

internacional e em bancos centrais, e no Capítulo 3, a evolução de políticas monetárias, 

cambiais e de supervisão bancária específicas no Brasil e no Chile, o aumento na 

disciplina macroeconômica e o fortalecimento institucional do Banco Central e da 

supervisão bancária. Este capítulo amplia a descrição dessa evolução político-

institucional para países selecionados da América Latina e mostra eventos que ilustram 

as respostas políticas às crises financeiras e bancárias com origens em racionamento ou 

reversão de fundos financeiros internacionais e supervisão bancária frouxa para apoiar 

esse diálogo metodológico entre o método histórico e a generalização estatística do 

Capítulo 7. 

Essas evidências históricas do percurso dessa evolução institucional como 

respostas domésticas às mudanças na ordem internacional e às resoluções de crises 

financeiras e bancárias procuram responder segundo o modelo teórico do Capítulo 2 às 

seguintes perguntas: 

1) Qual o papel da interrupção ou da reversão dos fluxos financeiros privados 

internacionais no cronograma do aprimoramento institucional doméstico?  

2) Serão as reformas político-institucionais em reguladores bancários na América Latina, 

ou seja, a disciplina em políticas monetária e de supervisão bancária, e a governança com 

controle político difuso uma conquista de democracias e uma tendência da globalização?  

3) Será a governança com controle político difuso em reguladores financeiros o reflexo de 

consensos políticos e ideacionais ante a aversão a riscos e a incertezas em políticas 

macroeconômicas e de regulação bancária?  

4) O que explica as dificuldades institucionais para o ajuste na América Latina? 

Este capítulo contém, em três seções, os eventos selecionados sobre as 

evidências históricas das reformas estruturais e financeiras nos seguintes países: Chile, 

Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e México, países com experiências prévias de 
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economias mistas na América Latina e que serão considerados na generalização 

estatística do capítulo 7. A seleção dos países levou em consideração a vivência de 

crises financeiras ou bancárias, o objetivo institucional do banco central de manter o 

poder de compra da moeda, a autonomia de jure ou de facto e adoção de a metas de 

inflação. A base legal da Argentina assegura independência, no entanto não adota metas 

de inflação, portanto é o caso desviante. 

A pergunta dois será respondida no modelo empírico do capítulo oito posto que 

aquela generalização estatística considera países que disciplinaram suas políticas 

monetárias e de supervisão bancária, adotaram metas de inflação com governança com 

controle político crescentemente difuso após a crise da Asia, exceto a Argentina. Todos 

os seis países enfrentaram fragmentação político partidária crescente após a 

redemocratização, no entanto no Chile e no México formaram-se coalizões políticas 

com representação no Congresso Nacional no início de governo relativamente estáveis e 

a Argentina apesar da fragmentação política crescente, a dominância política centrada 

em partido único com dominância no Congresso persiste. 

Uma crise representa um ponto de inflexão, pois modifica a dinâmica do trajeto. 

Após as crises, em visão retrospectiva, percebem-se as deficiências de cognição dos elos 

causais, ex-ante, e as estimativas incorretas de benefícios e custos. Além disso, elas 

produzem novos perdedores, os penalizados pela instabilidade, os quais reestruturam 

grupos de interesse, atuam sobre as regras definidas em instituições e forçam o sistema 

a se transformar pelos altos custos sociais, econômicos e políticos percebidos pela 

postergação do ajustamento, induzindo bancos centrais e reguladores bancários a 

recuperar sua reputação institucional, a redefinir novas regras e a recuperar sua 

legitimidade. A dinâmica na resolução das crises, a oportunidade e a seqüência temporal 

de escolhas institucionais foram diferenciadas, entretanto os processos são 

convergentes.  

 Krugman nomeia as várias gerações de crises.156 A primeira geração de crises, a 

de Bretton Woods, inicia-se na estrutura macro do sistema internacional e propaga-se ao 

nível micro dos Estados, que por sua vez reconstroem instituições nacionais que 

interagem na reconstrução do nível macro do sistema internacional. Na primeira crise 

monetária internacional, o ataque especulativo de Estados desenvolvidos, 

                                                 
156 KRUGMAN, Paul. Crises: The Next Generations? Draft for the Razin Conference. Tel Aviv University, March, 
2001. 
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principalmente a França ante os Estados Unidos, para a conversão de dólares em ouro, 

envolve a atuação de Estados nacionais num sistema anárquico centrado em Estados 

com atores soberanos. Essa foi a causa da queda do regime de Bretton Woods, em 1971, 

e do Acordo Smithsoniano, em 1973, sistemas inconsistentes com regimes democráticos 

e políticas keynesianas.157  

O novo regime, pós-Bretton Woods, o de taxas de câmbio flutuantes em países 

desenvolvidos, contribuiu para modificar a estrutura do sistema monetário internacional, 

do unipolar para o multipolar, e a dinâmica nas relações financeiras internacionais. 

A segunda geração de crises, a da dívida, ocorreu na América Latina, com 

origens na inconsistência temporal de políticas de governos e de empresas estatais, 

quando seus Bancos Centrais tentaram controlar o câmbio fixo ou fixo reajustável em 

economias mistas relativamente fechadas, com setor público excessivamente endividado 

no exterior: Argentina, Brasil, Colômbia, Bolívia, México e Peru. No entanto, a crise do 

Chile é mais semelhante à da década seguinte, pois tem origem em contratos de 

empréstimos privados com taxas de juros flexíveis, insolvência em instituições 

financeiras após a liberação financeira, acelerada por entradas excessivas de capitais 

externos em sistema bancário pouco robusto. A conseqüência da segunda geração de 

crises foi a reforma estrutural e a liberalização econômica, comercial e financeira nos 

países com economias mistas, e no Chile acrescenta-se o fortalecimento institucional da 

supervisão bancária e a autonomia do Banco Central e da supervisão. 

Na segunda geração de crises, a elevação nas taxas de juros norte-americanas em 

fins da década de 1970 e início da de 1980 para sanear desequilíbrios internos, a estag-

inflação e o esforço dos países devedores em manter suas taxas fixas de câmbio diante 

de ataques especulativos sem reconhecer sua fragilidade financeira tornaram visíveis os 

custos dos desequilíbrios latentes, segundo modelos de Bernanke e Gertler.158 Bancos 

internacionais, de maneira multicêntrica, realizaram empréstimos em demasia a países 

em desenvolvimento e sustentaram desequilíbrios na atuação do Estado e de empresas 

em países emergentes. Assim, vivenciaram ameaças de perdas patrimoniais definitivas 

após a elevação nas taxas de juros norte-americanas, no período de interdependência, o 
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que tornou insolventes Estados devedores, ameaçando a estrutura bancária, 

principalmente a norte-americana. 

A terceira geração de crises foi representada pelo pânico de credores e 

investidores internacionais em sistemas financeiros domésticos pouco robustos ante o 

risco político, o cambial e o de regulação. Perante a percepção do risco político e 

cambial, o racionamento de crédito externo e a reversão de fundos internacionais 

associados a políticas domésticas insustentáveis no tempo afetaram países como 

México, Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, e em menor intensidade o Chile. Na 

interpretação teórica de Krugman, a existência de múltiplos equilíbrios econômicos, 

sendo um bom e outros ruins, requer uma política de estabilização financeira para 

redirecionar as variáveis na direção do equilíbrio bom, inclusive com controle de 

capital. 

A América Latina tem tido por extensos períodos a reputação de região propensa 

a crises.159 Nessa região, as duas gerações de crises incluem o México em 1976, 1982 e 

1994; o Chile em 1982; o Brasil em 1983 e 1999; a Argentina em1980-1982, 1989 e 

2001; Colômbia em 1998, o Uruguai em 1980-1982, e em 2002. O Peru enfrentou 

depreciação do câmbio e recessão em 1983. A segunda geração de crises nessa região, a 

da dívida, contribuiu para o início de reformas estruturais, reduzindo o papel do Estado 

em economias mistas, enquanto a terceira contribuiu para as reformas cambiais, 

financeiras e bancárias e para o fortalecimento institucional e a autonomia da supervisão 

bancária e de Bancos Centrais, após a crise cambial do México em 1994 e a da Ásia 

entre 1997 e 1998. 

A crise da Ásia, os eventos sucessivos na Tailândia, na Indonésia e na Coréia em 

1997, e os da Rússia em 1998 tiveram início a partir da pressão sobre moedas em países 

de câmbio fixo reajustável, quando Bancos Centrais procuraram sustentar internamente 

o valor de sua moeda, seguido do comportamento de “rebanho eletrônico”─ o pânico de 

investidores─, a esgotar as reservas internacionais do Banco Central, tudo isso 

associado ao racionamento de crédito ou liquidez no sistema bancário.  

Esses eventos nos mostraram que quando um país é interligado ao sistema 

financeiro internacional, a existência de desequilíbrios econômicos e financeiros e de 

riscos internos crescentes, reais ou potenciais, tanto econômicos quanto de regulação ou 
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políticos, provenientes de políticas insustentáveis no tempo, a ação coletiva de 

investidores externos força o ajuste doméstico, que se previamente postergado, 

apresenta enormes custos sociais.  

Na terceira geração de crises, a América Latina enfrentou vários processos 

comuns: a liberalização financeira prévia, as crises financeiras e os transtornos 

transferidos para a economia pelo aumento da dívida pública pela assunção de dívidas 

privadas. Porém, mesmo com políticas monetárias mais convergentes, países latino-

americano vivenciaram crises cambiais, bancárias e financeiras em 1994, 1995, 1998, 

1999, 2001 e 2002. Mesmo o Chile com bons fundamentos macroeconômicos e regime 

cambial com bandas administradas apresentou uma ligeira retração de produto de 1% 

em 1999. A percepção, fragmentação política e a aversão ao risco político crescente 

postergaram ajustes e dificultaram a formação de consensos políticos e de acordos para 

cooperação previamente às crises. As políticas de câmbio fixo reajustável e o currency 

board, quando insustentáveis no tempo, em sistemas bancários pouco robustos e 

endividados no exterior, com falhas nos sistemas de supervisão bancária e descontrole 

financeiro, sob ameaça de riscos precipitaram as crises de solvência.  

As conseqüências dessas crises bancárias nos anos 1990 promoveram maior 

disciplina macroeconômica, a adequação crescente do marco regulatório doméstico a 

padrões internacionais, maior autonomia para a regulação e para a supervisão bancária, 

melhor competência e eficiência nos mercados de crédito e de capital para preservar a 

solvência.160 Além desses, incluiu-se nos compromissos institucionais de Bancos 

Centrais a estabilidade financeira e do valor da moeda. 

Ou seja, as dinâmicas do comportamento difuso dos agentes econômicos─ tais 

como a captura do Estado por grupos políticos; a instabilidade provocada pelas crises 

políticas; as ações coletivas de investidores internacionais e domésticos produziram 

respostas políticas. 

As diversas crises da dívida, do México e da Ásia, produziram as seguintes 

respostas institucionais: aprimoramento institucional; substituição de instrumentos de 

comando e controle por sinalizações de compromissos; adoção de padrões de 
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governança que apoiassem e monitorassem as escolhas descentralizadas e reduzissem 

incertezas e riscos econômicos e regulatórios. 

O Chile, o precursor, realiza a reforma no papel do Estado, liberaliza e 

aprofunda as relações interfinanceiras internacionais, o controle monetário e o de 

solvência. Por algum tempo o Brasil resiste, mas a dinâmica é convergente após a crise 

da Ásia. A Colômbia segue o modelo chileno a partir de meados da década de 1980. O 

México, outro exemplo de país resistente, nacionaliza bancos insolventes e 

posteriormente os privatiza, e finalmente, na crise da Ásia, assume a carteira vencida e 

vende esses bancos a grupos estrangeiros, sendo a Argentina o caso desviante ─ a 

inflação é crescente, com independência legal do seu Banco Central, e perdas 

financeiras são transferidas a detentores de títulos indexados pela inflação administrada. 

Portanto, nesses países a regulação financeira permanece como uma área política na 

qual os incentivos eleitorais desempenham papel importante.161 

4.1 As reformas estruturais e financeiras 

A opção política de insulamento econômico interno e de uso de financiamentos 

públicos externos excessivos na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no México e no 

Peru bem como a liberalização e o endividamento privado chileno foram processos 

inconsistentes no tempo, interrompidos pela incapacidade de pagar as dívidas e de 

promover reformas estruturais. 

Entende-se como reforma estrutural ajustes na política fiscal, na propriedade de 

empresas públicas, na política monetária, na liberalização dos sistemas financeiros 

domésticos, assim como a desregulamentação do direcionamento de crédito, as reformas 

comerciais pela redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, a redução nas distorções 

em preços relativos, e também os acertos nas políticas de administração de preços, na 

desregulamentação e na liberalização de regimes e controles cambiais e na liberalização 

do mercado de trabalho. A reforma estrutural incentiva o incremento nas relações 

interfinanceiras internacionais desses países e acelera a entrada de fluxos de 

investimento direto do exterior nessa região. No período de 1980-1981, o volume médio 

anual de investimentos diretos na América Latina foi de US$ 6 bilhões, segundo 
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estimativas de Moguillansky e Bielschowsky; na década de 1990, de cerca de US$ 12,1 

bilhões entre 1990-1994 e de US$ 42 bilhões entre 1995-1998. 

Alguns países da América Latina iniciaram a primeira fase das reformas 

estruturais antes da década de 1990: o Chile em 1974, a Bolívia em 1985, o México em 

1986. Já a segunda fase das reformas, a da década de 1990, foi iniciada em países como 

Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, mas muitas reformas ainda não estão concluídas, ou 

seja, o “choque de capitalismo”162 não foi plenamente absorvido pelas economias e 

pelas sociedades. Ainda persistem em alguns desses países tarifas externas elevadas, 

créditos direcionados, restrições ao movimento de capitais e administração de preços 

públicos e privados. 163 No comparativo de indicadores sobre a reforma estrutural de 17 

países da América Latina, até 1995 o Brasil sistematicamente se encontrava abaixo da 

média latino-americana, enquanto o Chile sistematicamente ficava acima da média 

latino-americana.164 

Reformas democráticas para a América Latina foram analisadas por Haggard,165 

que usa a economia política para explicar a escolha de política, em termos de timing, 

mostra o conteúdo das políticas quando iniciadas e o sucesso de governos ao implantar 

e sustentar reformas ao longo do tempo em dois clusters de políticas: os ajustamentos 

nas políticas fiscal e monetária e as reformas comerciais e de regimes cambiais; e as 

seqüências de políticas: as econômicas e as da reforma. Conclui que os novos governos 

exploraram as vantagens políticas associadas à transição, às mudanças nas organizações 

burocráticas, às influências internacionais no processo. 

4.1.1 Chile 

O Chile foi o precursor das reformas citadas anteriormente, vivenciando a 

primeira reforma estrutural na década de 1970, quando se encontrava sob governo 

militar forte; sua primeira crise financeira ocorreu após a liberalização do governo 

Pinochet em 1982. A partir de então, implantou inovações institucionais e seguiu por 

uma rota de desenvolvimento econômico sustentável, enquanto outros países como 

Brasil, México, Argentina, Equador e Uruguai não usufruíram, até 2005, de um 

                                                 
162 Termo utilizado no Brasil pelo candidato à presidência, Mario Covas.  
163 BIELSCHOWSKY; MOGUILLANSKI, Graciela. Investment and Economic Reform in Latin America Chile. 
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desenvolvimento consistente no tempo, sendo suas reformas financeiras posteriores e 

sucessivas a crises.  

As reformas chilenas abrangiam reformas comercial e tributária, iniciadas em 

meados da década de 1970; reformas financeiras e na conta de capitais e as 

privatizações, na década de 1980; e por fim a reforma trabalhista, na década de 1990. 

Esta última eliminou a proteção aos contratos individuais de trabalho e a repressão 

sindical, pois admitiu a possibilidade de constituir sindicatos transitórios em qualquer 

atividade econômica e pequeno número de filiados para a sua constituição em pequenas 

empresas, implantou a livre negociação salarial e admitiu mecanismos para a resolução 

de conflitos. Essa reforma gradual iniciou-se em 1979, quando se estabeleceram as 

negociações coletivas e a possibilidade de demissão sem justa causa. Em 1981, 

restringiu-se a indenização de um mês por ano de trabalho ao máximo de cinco anos. A 

legislação de 1990 outorgou grande autonomia aos empregadores para ajustar o número 

de empregados em situações de crise, a negociação coletiva por empresa ou por um 

conjunto de empresas, o acordo voluntário, mediação e arbitragem para a resolução de 

conflitos. Na política salarial a única regulação que persiste é a fixação de reajustes para 

o setor público e o salário mínimo. 

A nova institucionalidade de regulação bancária foi produto da crise bancária 

entre 1981-1986, agravada pela redução nos fluxos de investimento direto em 1983 e 

1984, quando se reduzem de 434 milhões de dólares em 1982 para 132 milhões de 

dólares em 1983 e 47 milhões de dólares em 1984 e o seu fortalecimento institucional. 

É comentado no item 3.2.5. 

Para dar sustentação e consolidar a reforma monetária chilena iniciada no 

governo militar durante a transição democrática, insular a política monetária em Bancos 

Centrais e em burocracias foi a estratégia adotada, portanto a independência ou 

autonomia em Bancos Centrais e as metas de inflação foram as alternativas encontradas 

em 1989. 166 O acordo político chileno em 1989 foi possibilitado pelo temor de seguir 

com o ambiente político imposto”manus militari”. 

Essa nova institucionalidade após a autonomia do Banco Central, apoiada por 

grupos de interesse e negociada no sistema político em país unitário de estrutura 

produtiva de propriedade familiar concentrada, produziu estabilidade de preços e 
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crescimento econômico per capita médio de 4,79% entre 1990-2000, controle de gastos 

públicos, eficiência da gestão pública, investimentos em infra-estrutura e em educação. 

No período de 1986 a 1998, a taxa de variação do produto per capita foi sempre 

positiva, no mínimo de 2% em 1990 a 10,4 % em 1992. O índice de preços ao 

consumidor de 12,7% em 1992 reduziu-se sistemática e constantemente na década de 

1990 alcançando 0,1% em 2000.  

A crise da Ásia afetou diferentemente o Chile: seu mercado mais aberto, mais 

interligado ao sistema financeiro internacional, com maior volume de comércio com 

países asiáticos e com disciplina macroeconômica pró-cíclica foi afetado de forma 

diversa em comparação aos demais países observados. Nos anos de 1997, 1998 e 2000 o 

crescimento de produto per capita permaneceu positivo, foi de 7,7% em 1997, 5,5% em 

1998 e 4,0% em 2000, somente em 1999 o produto per capita declina em 2,4%. 

Segundo o estudo de Cowan e De Gregório, em 1998, com câmbio com bandas 

cambiais, integração financeira e comercial mais intensa e maior estabilidade 

macroeconômica, a ação coletiva foi diversa. A valorização do câmbio não foi explicada 

pela interrupção dos fluxos de entrada, mas pelo aumento nos fluxos de saída dos 

fundos de pensão chilenos e dos ativos dos portfólios de bancos chilenos. Enquanto os 

fundos de pensão detinham 1% do PIB em aplicações externas em 1997, essa 

participação elevou-se a 10% do PIB em 1999. De modo análogo, os bancos chilenos 

elevaram sua participação em ativos externos de 1% em 1997 para 6% em 1999. No 

entanto, os investimentos diretos continuaram a fluir ao mercado chileno. 

4.1.2 Brasil  

No Brasil, as reformas institucionais são tardias, lentas e graduais. Inicia-se em 

1988, com a nova Constituição Federal. Entretanto, uma Constituição instável, 

mantendo políticas próprias de economias mistas, foi modificada inúmeras vezes. Em 

fevereiro de 2006 incluía um adicional de 59 emendas constitucionais. A reforma 

tributária, com uma maior descentralização de receitas, inicia-se em 1989, mas é ainda 

concentrada no âmbito federal. A reforma do papel do Estado e a integração comercial 

da economia brasileira aos mercados internacionais são posteriores, tendo início no 

começo da década de 1990. No entanto, persistem tarifas externas elevadas. A 

privatização de empresas brasileiras inicia-se em 1991, com o leilão da Usiminas, e 

segue até 1999, com os leilões de telecomunicações. A privatização ainda é incompleta 

até 2008, as empresas de água e de saneamento e as distribuidoras de energia não foram 
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privatizadas. A liberalização financeira inicia-se em meados da década de 1990, mas 

ainda existem vinculações de crédito e repressão financeira. O Brasil, ao longo dos 

últimos vinte anos, vem experimentando crises financeiras internas e internacionais 

sucessivas, em 1983, 1987, 1994, 1997, 1999, 2001, até 2004 ainda não havia alcançado 

uma rota de crescimento elevado sustentável, e a reforma para promover maior 

flexibilidade no mercado de trabalho pouco avançou até 2006.  

As tensões internas brasileiras postergam o ajuste, mesmo durante a crise da 

dívida, a resistência do governo Figueredo e Sarney em adotar políticas impostas pelas 

condicionalidades do Fundo Monetário Internacional para equilibrar balanço de 

pagamentos e posteriormente as condicionalidades ampliadas. Na transição realizam-se 

experiências heterodoxas de política monetária entre 1986-1990. O país enfrenta crises 

cambiais em 1979, 1983, 1987, 1994, e o default da dívida externa em 1983 só é 

resolvido em 1993. As primeiras crises bancárias originam-se em 1983, ocorrendo 

outras em 1995 e 1999, e, analogamente aos demais países, a carteira vencida de bancos 

insolventes representou ônus fiscal, dívidas assumidas pelo Banco Central ao honrar 

pagamentos no sistema de pagamentos na presença de reservas bancárias negativas e 

nos subsídios implícitos na negociação das dívidas dos estados associadas ao PROES.  

A experimentação em políticas monetárias e cambiais dominou o período de 

ajuste estrutural até 1994. No Brasil, somente em 1999 o regime de metas de inflação 

foi institucionalizado, por decreto presidencial, facilmente modificável, em razão de 

uma autoridade política frágil. 

No entanto, apesar da maior liberalização comercial, as tarifas médias de 

importação ainda são significativamente superiores às chilenas, além de algumas 

correntes teóricas e grupos de interesses internos ainda acreditarem na capacidade de o 

Estado realizar políticas industriais com os instrumentos utilizados no período 

desenvolvimentista intervencionista como solução adequada.  

Relembramos, conforme o capítulo 4, que se administrava o câmbio com bandas 

cambiais até 1999. Mesmo em 1998, quando os sinais de desalinhamento de moedas já 

existiam, por exemplo, entre agosto e setembro de 1998, quando as reservas brasileiras 

reduziram-se de US$ 75 bilhões para US$ 45 bilhões, as taxas de juros foram elevadas 

em setembro, em outubro e novembro de 1998 e os ajustes graduais na política cambial 

foram mantidos. Em novembro de 1998, o FMI divulgou um pacote de ajuda de US$ 

41,5 bilhões. Porém, apesar da redução nas taxas de juros tanto nos Estados Unidos 
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quanto na Europa incentivar aplicações em renda fixa no Brasil, o pacote brasileiro 

fracassou, pois não foi capaz de reverter a saída de fluxo financeiro. Uma das 

explicações para isso foi a interpretação pelo mercado das declarações de Itamar 

Franco, em janeiro de 1999, anunciando a suspensão pelo seu governo do pagamento de 

dívida de Minas Gerais ao governo federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal 

assegurando ao governo do Rio Grande do Sul a suspensão do pagamento de R$ 31,2 

milhões também ao governo federal. Mesmo com a alteração no ritmo de 

desvalorização prevista na banda cambial, a confiança dos investidores ruiu por causa 

do risco político e não se recuperou, mesmo com a nomeação de um novo presidente 

para o Banco Central, que propôs desvalorizações controladas. O real foi desvalorizado 

em 35% em janeiro de 1999, foram introduzidos o câmbio flutuante e a meta 

inflacionária, e o presidente do Banco Central foi substituído. 

No Brasil as taxas de juros representam risco elevado, são significativamente 

superiores aos demais países, explicadas pela dimensão da dívida pública e dominância 

fiscal.167 Essa dimensão da dívida pública parcialmente atrelada a correções do câmbio 

representava risco e incerteza elevado uma vez que no período da crise da Ásia 

representava do produto interno bruto. 

A inovação institucional brasileira segue um modelo diferenciado, com reforma 

lenta e gradual. Este país federativo apresenta fragmentação político-partidária 

crescente, 21 partidos em fins da década de 1990. As crenças ideológicas na capacidade 

de o Estado prover soluções superiores às obtidas por intermédio do mercado conforme 

comentado nas reformas constitucionais. A distribuição de renda desigual, mercado 

interno grande, com diversidade na estrutura produtiva industrial e agrícola 

alimentavam o conflito político. A ausência de instituições para a mediação 

representativa e consensual de acordos frente a intensidade do conflito político pois os 

veto-players168 são muitos, retarda o ajuste. As escolhas políticas produziram baixo 

crescimento econômico, 1,46% per capita entre 1990-2000 e pequena melhoria na 

desigual distribuição de renda. 
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4.1.3 Argentina 

A seqüência de eventos na Argentina é diversa e apresenta instabilidades. A 

liberalização inicia-se em 1976, é instável e apresenta reversão durante a Guerra das 

Malvinas, em 1982. Inicia-se em 1976, antes da segunda geração de crises ─ a da dívida 

─, com pequena abertura comercial, a liberação de cotas e controles. A reversão, se dá 

durante a Guerra das Malvinas. Em 1976, o grau de abertura era de 0,20 crescendo para 

0,23 em 1977, reduzindo-se a 0,11 em 1980. A supressão de autorizações do Banco 

Central a créditos externos e a redução de alguns controles cambiais têm início em 

1977, estendendo-se até 1978. A liberalização de taxas de juros se dá a partir de 1978, e 

a entrada de bancos estrangeiros é administrada entre 1979 e 1981. Os depósitos com 

garantias legais públicas tornam-se explícitos desde 1979, e as crises bancárias 

emergem entre 1980-1984.  

A moratória mexicana, a reversão de fundos externos e a elevação de taxas de 

juros externas aceleram os problemas domésticos de solvência bancária. Assim sendo, 

em 1984 ocorre o primeiro default da dívida argentina, e o segundo, na terceira geração 

de crises, em 2001. 

De maneira análoga à brasileira, após o primeiro default, experimentos de 

política monetária heterodoxos são realizados em 1985, e os bancos provinciais, sofrem 

interferência política crescente, expandem créditos públicos, tornam-se insolventes e 

limitam a autoridade do Banco Central. Entre 1985 e 1990, 52 instituições financeiras 

foram liquidadas e 100 sofreram intervenções. Os estudos mostraram a existência de 

arbitragem regulatória entre bancos comerciais e bancos provinciais, pois os 

empréstimos do Banco Central financiavam 70% de todos os ativos de bancos 

provinciais,169 e quando comparado aos demais países pesquisados, o país em questão 

não adotou políticas monetárias convergentes.  

Na administração da crise, reduziram-se os requerimentos de reserva dos bancos 

e aprovou-se rapidamente a Lei de Instituições Financeiras e o Fundo Fiduciário para 

privatizar bancos municipais e provinciais de desenvolvimento, cortaram-se gastos, 

aumentaram-se impostos e foram vendidos títulos no mercado externo. O novo Fundo 

Fiduciário auxiliou bancos privados com problemas de liquidez, e o Fundo para 

Garantia de Depósitos reduziu a insegurança de depositantes. O término da crise 
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iniciou-se com a reeleição de Carlos Menem, com os depósitos retornando ao sistema 

bancário e as taxas de juros caindo.  

Carlos Menem, em 1989, procurou reduzir desequilíbrios fiscais e cambiais. Em 

1991, lança o Plano de Conversibilidade: fixação legal do câmbio nominal em 10.000 

austrais por dólar americano e proibição da emissão de moeda sem o respaldo de 100% 

de reservas. O aprimoramento institucional sucessivo, promovido pela Carta Orgânica 

do Banco Central argentino, de novembro de 1992, assegurou o status legal de 

independência e vedou empréstimos do Banco Central a governos provinciais e federais. 

Além disso, acelerou a regulação prudencial a partir de 1992, promoveu maior 

autonomia institucional para o Banco Central ─ modificada posteriormente de fato sem 

mudanças na base legal─, criou a Superintendência de Instituições Financeiras e 

procurou adotar os princípios da efetiva supervisão de Basiléia.  

No entanto, apesar do fortalecimento institucional, até a crise do México o 

sistema bancário argentino era notoriamente fraco, era o calcanhar de Aquiles da 

política financeira e assegurava arbitragem regulatória entre bancos provinciais e bancos 

comerciais. Após a crise, o sistema bancário foi rapidamente consolidado, e em fins de 

1996 80% dos depósitos argentinos concentravam-se em 25 grandes bancos, 170 com os 

fracos bancos provinciais sendo privatizados em massa.171 O contágio da crise mexicana 

na Argentina provocou a saída de US$ 8 bilhões, valor aproximado de 50% de todas as 

exportações anuais em 1994, afetando o setor bancário argentino, liberalizado na década 

de 1990. Mesmo com o regime cambial argentino de currency board desde 1991, a 

retirada de fundos externos após a desvalorização do peso mexicano em 15% em 

dezembro de 1994 promoveu o primeiro problema para a Lei de Conversibilidade.  

O fortalecimento institucional da supervisão bancária argentina é produto de dez 

medidas regulatórias estabelecidas entre 1991 e 1999: abolição do seguro de depósito, 

requerimentos de capital, provisionamento aos requerimentos, limites ao seguro de 

depósito em $20000 e posteriormente $30000, requerimentos de liquidez elevados para 

20% dos depósitos em 1997, requerimentos de risco de mercado em 1996, introdução 
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Basic (B = bonds; A = auditoria; S = supervisão; I = informação; C = credit rating) e 

requerimentos para risco de taxas de juros em 1999.172 

Essas reformas prévias permitiram ao sistema bancário argentino resistir à crise 

da Ásia e à do Brasil. As principais reformas foram: a política regulatória pós-crise 

mexicana, a liberalização financeira, a liberdade de entrada de bancos estrangeiros, os 

mecanismos de safety net, a crescente disciplina de mercado e os novos instrumentos de 

regulação nas crises posteriores. 

Entretanto, o desequilíbrio cambial após a crise mexicana gerou uma pressão 

cambial, e o ajuste interno recessivo retraiu o produto interno em 2,8% em 1995. 

Posteriormente à crise da Ásia e à liberalização cambial brasileira, a manutenção da 

paridade cambial legal da conversibilidade alimentou distorções internas no sistema de 

preços. As exportações argentinas perderam competitividade dada a concentração 

direcionada ao mercado brasileiro. O país vivenciou em 1999 deflação e sucessivas 

reduções no nível de atividade até 2002. As preferências políticas com suporte popular 

ao currency board inconsistente no tempo, mesmo diante do risco econômico e político 

crescente, diante do endividamento público excessivo e da arbitragem regulatória entre 

bancos provinciais e comerciais mergulharam o país na insolvência de 2001. A 

manutenção do currency board com o suporte popular de partidos de massa e com a 

patronagem fiscal não promoveu a sua correção previamente ao default. Além disso, a 

profundidade da crise limitou as escolhas políticas posteriores, pois a prioridade tem 

sido a recuperação do nível de atividade, a recomposição de reservas e sua monetização, 

e não o controle da inflação.  

O socorro aos bancos públicos e a pesificação da economia levaram à suspensão 

do câmbio duplo e ao congelamento de depósitos em dólar. No entanto, a Suprema 

Corte derrubou parcialmente o congelamento de depósitos em dólar, obrigando o 

governo a expandir a oferta de moeda e a pesificar a economia, desvalorizando o 

câmbio, estimulando a inflação e elevando as taxas de juros. 

A partir de 2002, iniciou-se o ajuste fiscal: as províncias limitaram os gastos a 

0,5% do PIB, interromperam a emissão de quase-moeda provincial e transferiram 

dívidas ao governo federal. O Banco Central passou a guiar-se por meta monetária, 
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liberalizou parcialmente os controles cambiais e saldos positivos em transações 

correntes foram obtidos taxando-se as exportações.  

A crise argentina mostrou que a paridade legal em currency board diante de 

problemas domésticos e de resistência política em aceitar leis econômicas não 

assegurou imunidade do país a crises externas. Além disso, o apoio popular restringiu as 

escolhas de autoridades monetárias e a autonomia legal do Banco Central não assegurou 

baixa inflação. Em 2002 após a correção do câmbio, a inflação atinge 25,87%, 13,44 em 

2003 e 4,4% em 2004. A recomposição de reservas pelo Banco Central e a sua 

monetização expande a base monetária. Entre os países analisados que constam da 

generalização estatística do capítulo 8, a Argentina, com Banco Central legalmente 

independente desde 1992, é o caso desviante, sua inflação é crescente e não adota meta 

inflacionária. Os problemas domésticos institucionais e políticos e as escolhas legais 

prévias inconsistentes com leis econômicas, mesmo com apoio popular, retardaram o 

ajuste interno, mesmo no período de globalização crescente, após crises sucessivas. 

4.1.4 Colômbia  

A Colômbia tem empreendido reformas institucionais e maior disciplina 

macroeconômica nos anos 1990. 

A Colômbia enfrentou recessão e crises bancárias durante a crise da dívida entre 

1982-1984. As crises bancárias foram explicadas por manejo inadequado de bancos 

comerciais, supervisão bancária insuficiente e ausência de normas prudenciais. Alguns 

bancos nacionalizados passaram ao controle governamental, sendo posteriormente 

privatizados. Além disso, os créditos de curto prazo outorgados pelo Estado ao sistema 

bancário promoveram grandes emissões monetárias.  

A abertura comercial inicia-se em 1985 ─ a tarifa externa atingia 12% em 1991. 

O fortalecimento institucional do sistema bancário tem início com a criação do Fundo 

de Garantias a Instituições Financeiras em 1985 e da base legal em 1989 para a cessão 

de ativos ao Banco Central e outras iniciativas. Prospera a partir de 1985, quando se 

elaboram projetos de lei fixando novas normas para o sistema financeiro. Os temas 

centrais eram o seguro de depósito, o Fundo de Garantias e a reprivatização de bancos 

sob intervenção durante a crise anterior. Essas escolhas refletem a captura do Estado por 

grupos políticos e econômicos para assegurar direitos de propriedade à elite econômica.  



 124

A liberalização financeira inicia-se em 1990, até então o sistema era fechado à 

entrada de bancos estrangeiros. A Colômbia, analogamente ao Peru, realiza as reformas 

estruturais e o ajuste no sistema financeiro previamente à crise mexicana. Em 1990, a 

participação dos bancos públicos no total de ativos do sistema bancário era significativa 

─ superior a 50% ─, e a partir de então o país inicia a fase das reformas liberais. 

Proibiu-se o financiamento ao governo, que ficou sujeito à decisão unânime da Junta 

Diretiva do Banco Central; introduziu-se um conjunto de medidas para redefinir a 

estrutura e a operação do sistema financeiro173 e implantou-se um conjunto de 

mudanças institucionais. Desde 1990, a Junta Monetária, presidida pelo ministro da 

Fazenda, definia as metas de inflação, assim como uma meta intermediária para M1. 

Entre 1990 e 1991, por três anos, a meta foi de 22%.  

A autonomia legal do Banco Central é de 1991, revertida temporariamente por 

decisão judicial em 1993, quando a corte judicial limita sua autonomia à obrigação de o 

Banco Central coordenar suas funções com outras atividades a cargo do governo. A 

autonomia, resultado das tensões políticas internas, deveria ser consistente com as 

políticas fiscal, salarial e de emprego, decisão esta modificada posteriormente. No 

entanto, apesar de a independência do Banco Central ser legal, era limitada, em razão da 

alta rotação de seus diretores e do viés ideológico do governo. 174  

A redefinição da nova base legal para o Banco Central é de 1992, e as atividades 

da Superintendência Bancária foram definidas em 1993. A nova base legal explicita 

inclusive que se o Banco tiver de escolher entre a estabilidade de preços e outros 

objetivos, deve optar pela primeira. 

O câmbio era administrado com fortes desvalorizações em regime de bandas 

cambiais em determinados períodos e prefixado em outros. As normas de câmbio 

asseguraram a liberdade de ter, possuir e negociar divisas, preservando ao governo os 

direitos para intervir no mercado cambial. O aprimoramento institucional em mercados 

financeiros era persistente. A reputação do país assegurava a classificação de investment 

grade à Colômbia desde 1995. A participação dos bancos estrangeiros no sistema 

financeiro era pequena, cerca de 10%, e a de bancos públicos, 25%.175 
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No entanto, a crise da Ásia na Colômbia em fins de 1998 atingiu fortemente o 

sistema financeiro. O governo declarou estado de emergência econômica para fortalecer 

a situação patrimonial do sistema financeiro e firmou acordo formal com o Fundo 

Monetário Internacional em 1999. Os efeitos cambiais da reversão de fundos 

promoveram intervenções em vários grandes banco, tais como Andino, Pacífico e 

Selfin, que foram liquidados, e as políticas públicas apoiaram fusões e consolidações 

bancárias. Contudo, no ano seguinte, em 2000, além das dificuldades financeiras, a 

incerteza jurídica alastra-se por decisões judiciais na área de crédito hipotecário quanto 

ao não-cumprimento de obrigações em conseqüência da elevação das taxas de juros. 

Manifestações públicas incitavam a desobediência civil ao pregar o não-pagamento, fato 

altamente presente na cultura colombiana. 176  

A saída da crise se deu em três vertentes: introdução de legislação, reforma 

financeira para aprimorar a atuação da Superintendência Bancária e do Fondo de 

Garantias de Instituiciones Financieras (Fogafin) para fazer frente à crise. Esta 

organização era especializada em administrar a crise, intervindo e liquidando 

instituições débeis, além de assegurar linhas de capitalização para fortalecer as 

entidades financeiras, reduzir e sanear bancos públicos e reformar o seguro de 

depósitos. 

O custo fiscal da crise, representado pelo apoio aos bancos públicos e 

cooperativos, atingiu 4,1% do PIB. 177 O Banco da República não tinha capacidade 

constitucional para fazer frente às necessidades, apesar dos avanços da década de 1990. 

A supervisão bancária ainda era precária, e apesar de serem adotados padrões 

similares aos internacionais, essa supervisão não era cumprida, pois havia uma grande 

distância entre as normas e sua observância. Em 1995, em razão da percepção incorreta 

das autoridades do risco do sistema, relaxaram-se os requerimentos de capital sobre 

ativos.178 A Superintendência Bancária contava com pouca autonomia, já que dependia 

do sistema político. Apesar de dispor de base legal satisfatória, a insuficiência 

originava-se no não-cumprimento de atribuições.  
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Na Colômbia as escolhas produziram baixo crescimento econômico, 0 ,87 per 

capita no período de 1990-2000.179 

4.1.5 Peru 

Este país é mais um exemplo de fraqueza institucional com incerteza e risco 

político, regulatório e econômico. Nele, políticas populistas inconsistentes no tempo 

persistiram até o governo de Fujimori, quando o processo de liberalização de mercados 

foi retomado de maneira efetiva. É um dos exemplos de países que apresentaram 

reversão em políticas econômicas durante o governo de Alan Garcia, em razão dos 

efeitos econômicos negativos da liberalização.  

No Peru, o sistema financeiro era altamente regulado, os requerimentos de 

reserva eram elevados, os controles de taxas de juros promoviam repressão financeira, e 

as altas tarifas externas cerceavam importações. O governo Belaunde (1980-1985), 

primeiro governo civil, deu início à liberalização comercial e financeira a partir de 

1981, pagando a dívida externa antecipadamente para reduzir o risco de crédito e 

estabilizar os fluxos financeiros, sem consegui-lo. A acelerada depreciação do câmbio 

em 1983 mergulhou a economia peruana em recessão, com declínio de 11,8% do PIB e 

aumento de empréstimos insolventes a partir de 1982, atingindo 18% dos ativos em 

1985. O país manteve restrições administrativas ao câmbio até 1985 e restrições à 

repatriação de lucros até 1986.  

O sucessor eleito de Belaunde, Alan Garcia, adotou políticas populistas e 

monetárias heterodoxas em 1985 ─ o Plano Inti, que fracassou. Elevou tarifas, congelou 

depósitos em dólares no sistema, o que administrativamente aumentou artificialmente as 

reservas internacionais, além de adotar políticas econômicas inconsistentes. Garcia 

apresentou proposta para a nacionalização de bancos em 1987, taxou todos os débitos 

em contas bancárias, inicialmente em 1% e posteriormente em 2%, e a inflação atingiu 

667% em 1988 e 3.398,6% em 1989.  

As eleições presidenciais em 1990 mudaram o curso das preferências políticas 

peruanas. O processo de liberalização foi retomado no governo Fujimori, com política 

monetária e fiscal ortodoxa, extinção de subsídios ao crédito e aos preços públicos, o 

câmbio foi unificado e posteriormente se tornou flutuante, com intervenções 
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esporádicas do Banco Central. As seguintes medidas foram adotadas: remoção das 

restrições à compra e à venda de moeda estrangeira; desvalorização cambial acelerada; 

redução na tarifa externa média de 66% até finalmente 17%; privatização de empresas 

públicas. A liberalização financeira peruana reinicia-se em 1991, com a liberalização de 

controles de capital e de depósitos em moeda estrangeira. No entanto, em 1992, a 

ruptura política e o fechamento do Congresso aumentam a incerteza política.  

A nova base legal para o Banco Central de Reserva do Peru ─ a Lei Orgânica 

em vigor desde 1993 e a Constituição ─ assegurava autonomia e caráter técnico para 

preservar a estabilidade monetária e regular a oferta de moeda. Vedava o financiamento 

ao setor público e definia pisos e tetos para taxas de juros em circunstâncias especiais, 

além de vedar câmbios múltiplos. Essa reforma institucional de 1992 do governo 

Fujimori implantou políticas para a estabilidade monetária e o direcionamento de 

créditos. E mais, privatizou 180 empresas públicas peruanas após a severa crise 

econômica caracterizada por hiperinflação, recessão e desequilíbrio fiscal.  

A base legal da supervisão foi modificada três vezes ─1991, 1993 e 1996 ─ e 

ampliou os poderes da Superintendência de Instituições Financeiras, e em 1992 todos os 

bancos regionais estaduais foram liquidados ou consolidados com o Banco Continental 

e privatizados. 

Desde 1994, o compromisso formal anunciado pelo Banco Central do Peru era o 

de meta de inflação, porém alguns autores questionam se é mesmo o objetivo, pois a 

banda cambial limitava o uso do instrumento, e definem 2002 como a data do 

envolvimento institucional com as metas de inflação.180  

Os efeitos da crise mexicana promoveram consolidações bancárias no Peru e a 

aquisição de bancos por grupos chilenos e pelo Banco de Boston e alimentaram tensões 

entre o Banco Central de Reserva do Peru e o Ministério de Economia, que desejava um 

papel mais ativo para o Banco Central quando da elevação das taxas de câmbio.181 

Na crise, o Banco Central, apesar de possuir reservas suficientes, enfrentou a 

saída de fluxos e os problemas de liquidez em bancos comerciais. O crédito dolarizado 

elevou o volume de empréstimos comerciais vencidos, mas as decisões anteriores, ─ a 
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reestruturação prévia e a entrada de bancos estrangeiros ─ permitiram um sistema 

financeiro mais estável.182 

Desde 1996, a supervisão bancária foi reforçada e as provisões para cobrir risco 

de crédito foram elevadas. Em 1997, é implantado o Acordo de Basiléia, com limites 

superiores. Além dessas medidas, também é reforçado o quadro de pessoal para 

posições de consultoria na Superintendência.183 Os padrões de supervisão bancária eram 

compatíveis com o acordo de Basiléia e os requerimentos de capital ponderado pelo 

risco eram superiores. Em 1998, foram adicionados os requerimentos de liquidez, e o 

regime de intervenção foi modificado. 

A crise da Ásia afetou o fluxo de reservas internacionais líquidas do Banco 

Central do Peru, tornando as reservas líquidas negativas, -986 milhões em 1998, - 780 

milhões em 1999 e -224 em 2000.  

Em 2000, tendo em vista empréstimos vencidos, o governo, de maneira análoga 

a outros países latino-americanos, desenvolveu um programa de consolidação com 

linhas de crédito para a reorganização, promovendo consolidações e fusões no sistema 

financeiro e entrada crescente de bancos estrangeiros. 

O crescimento econômico peruano per capita entre 1990-2000 foi de 2,47% 

indicador que mostra a inovação institucional com resultados consistentemente 

positivos no período.  

O estudo de fatos estilizados para a economia peruana com a abertura na década 

de 1990 e a adoção do regime de metas de inflação em 2002 constata a redução na 

volatilidade do ciclo econômico depois da abertura, maior capacidade de os agentes 

suavizar o consumo, mudança no comportamento padrão das exportações de 

contracíclico para pró-cíclico, maior relação entre as exportações, inversão privada e 

menor associação com o gasto público.184 

As escolhas políticas populistas peruanas, que apresentaram resultados 

econômicos negativos, afetaram a instabilidade política peruana. Entretanto, o estudo 

dos fatos estilizados após o fortalecimento institucional e o aprimoramento de base legal 
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mostra a relação entre a reputação do país, a abertura comercial e financeira e o regime 

de metas de inflação e a fragmentação política crescente. 

4.1.6 México 

O processo mexicano é semelhante ao dos demais países aqui analisados: as 

políticas econômicas eram semelhantes ─ insulavam as economias e restringiam a 

liberdade comercial e financeira ─ e o fortalecimento institucional e o da base legal são 

posteriores às crises econômico-financeiras em economias globalizadas. O controle 

político foi historicamente exercido por um partido único, entretanto a fragmentação 

político-partidária também foi crescente, com violência política em 1994 e acordo 

político em 2001. 

Para compreender a primeira crise financeira mexicana representada por uma 

desvalorização cambial de 57%, é fundamental comentar o aspecto político, pois o 

Partido Revolucionário Institucional (PRI) mantinha desde 1930 o controle político, 

mediante clientelismo e troca de favores materiais.185 Na década de 1970, observa-se a 

entrada do capital internacional para financiar a dívida pública. A crise econômica e 

financeira instala-se no governo Echeverria, com a confrontação dos interesses do 

Estado com os interesses dos segmentos de capital, crescimento da dívida pública e 

impossibilidade de aumento da carga fiscal.186 Em 1982, o déficit fiscal atingia 18% do 

PIB. Seu sucessor, Portillo, decretou a nacionalização dos bancos, implementou 

controles de câmbio estritos, como conseqüência das intensas saídas de capital. O 

instrumento usado para derrotar as iniciativas políticas que ameaçassem os interesses 

bancários era a influência política da Associação Mexicana de Bancos restringindo a 

autonomia do Estado mexicano pela dependência do crédito internacional.187  

A Constituição mexicana assegurava o direito de propriedade privada como uma 

criação do Estado, e não como um direito natural absoluto,188 argumento utilizado para 

a nacionalização dos bancos.  

O ajustamento ortodoxo ocorre posteriormente, mediante a redução das despesas 

públicas, o aumento da carga tributária e o controle do déficit em conta corrente. A 

liberalização financeira mexicana inicia-se em 1989, com o Plano Nacional de 
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Desenvolvimento, a modernização do sistema financeiro, a desregulamentação e a 

privatização dos bancos nacionalizados. Os bancos nacionalizados na crise anterior, 

controlados pelo Estado até 1991-1992, foram reprivatizados.  

No entanto, como o déficit fiscal foi reduzido no período, esses bancos mudaram 

rapidamente o perfil da carteira de empréstimos do setor público para o setor privado 

sem monitorar corretamente o risco de crédito, inclusive com endividamento externo, o 

que explica o resgate público bancário posterior na crise subseqüente, em 1994. 

A autonomia do Banco Central do México foi aprovada por emenda 

constitucional em 1993, antes disso seus instrumentos de policy making eram 

relativamente fracos. Essa reforma originou-se no início do governo de Salinas com 

Pedro Aspe, ministro de Finanças. Todavia, como o artigo 11 facultava ao Banco 

Central do México realizar empréstimos ao Poder Executivo, diretamente e 

indiretamente, com limites expressos, e o artigo 21 criava uma Comissão Política 

Cambial que limitava a capacidade de o Banco Central determinar a taxa de juros, estes 

artigos limitavam o cumprimento dos objetivos definidos na emenda constitucional.189 

Em 1993, previamente à crise, a inflação mexicana era relativamente elevada ─ 

8%─, o câmbio real em 1994 era temporalmente inconsistente e o risco político era 

crescente, o que precipitou o processo. A crise de 1994 no México tem um componente 

de risco econômico ─ déficit em conta corrente de 7% do PIB ─ e um componente de 

risco político ─ o assassinato do candidato presidencial do PRI. Essa incerteza provocou 

o pânico nos credores.190  

A essência da crise tem origem nas correntes hegemônicas de líderes públicos 

muito bem treinados em economia ignorarem questões políticas quando estas entravam 

em conflito com a doutrina da infalibilidade dos mercados. A desvalorização cambial, 

conseqüência do pânico dos credores e dos investidores, levou o México a uma severa 

crise bancária que acelerou o acordo Nafta, mostrou os limites da autonomia do Banco 

Central do México e propiciou a emissão excessiva de Tesobonos. Contudo, mostrou 

também a interdependência dos mercados financeiros, pois afetou outros países da 

América Latina. 191  
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O resgate bancário envolveu mudanças legais, como a criação do Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este Fundo fez uso de recursos fiscais 

para insolvências, legalizados pela Lei de Proteção à Poupança Bancária. Além dessas 

inovações, o Instituto para a Proteção da Poupança (Ipab) absorveu as dívidas do 

Fobaproa, e a liberalização dos limites à participação acionária de bancos estrangeiros 

permitiu que estes pudessem adquirir bancos mexicanos. A disciplina no mercado de 

crédito restringiu limites de crédito a partes relacionadas e a garantias aplicáveis e foi 

apoiada por meio do Fundo de Garantia de Depósitos (Fogade). O custo fiscal do apoio 

bancário aos devedores foi de 633,3 bilhões de pesos, sendo 72% provenientes do 

Banco do México, equivalente a 13,5% do PIB.192  

Em 1994 foi anunciada a adoção da meta de inflação mexicana como parte da 

disciplina monetária: de 6% para 1994, 4% para 1995 e 2% para 1996. Entretanto, só 

consideramos a entrada do México efetivamente no sistema de metas de inflação em 

2001, após a suspensão da banda cambial, pois só o câmbio flutuante assegura o 

cumprimento de metas inflacionárias. O crescimento eco0nômico mexicano percapita 

no período de 1990-2000 foi de 1,78% também demonstrando evolução institucional 

com resultados positivos.  

4.1.7 Conclusões  

Os eventos selecionados das escolhas políticas nos países escolhidos na América 

Latina ilustram as opções históricas diferenciadas, path dependent de crises e de 

escolhas políticas prévias, influenciadas pela pressão de grupos de interesse na definição 

das regras em instituições. Mas na evolução dos instrumentos, os discricionários e as 

restrições administrativas de comando e controle vão sendo substituídos por 

instrumentos de sinalização para as escolhas individuais: a meta de inflação com 

autonomia, transparência, eficiência e accountability crescente em reguladores. As 

políticas monetárias e de supervisão bancária com timing diferenciado apresentam 

trajetórias convergentes, juros e inflação declinante e maior estabilidade financeira.  

Essas lições latino-americanas nos ensinaram que quando havia ajuste prévio o 

dano era menor e o processo de adequação da supervisão e da estabilização monetária e 

financeira era convergente. A sucessão dos ajustes internos no policy making dá-se após 

sucessivas crises com as reformas: do Estado, na década de 1980; e monetária e 
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financeira, principalmente após a crise da Ásia. Observa-se que as preferências políticas 

quando as políticas econômicas são temporalmente inconsistentes tais como o suporte 

popular ao currency board na Argentina e as políticas desenvolvimentistas no Brasil em 

fins da década de 1970 sancionam rupturas institucionais com custos sociais elevados. 

Quando governos são capturados por interesses de uma elite, a cognição de maiorias 

sobre os custos sociais crescentes modificam a base legal de maneira a criar limites e 

restrições a esse processo de transferência de rendas. Entre esses exemplos de políticas 

temos as aquisições de bancos e socialização de dívidas bancárias privadas. 

 A estabilidade no valor da moeda administrada por bancos centrais é construída 

com o conhecimento econômico compartilhado por grupos de interesse atuando sobre as 

preferências políticas. O conflito político em sociedades muito desiguais pode ser 

observado pela instabilidade, pela reversão de políticas ou pela violência. 

A escolha política chilena após a primeira crise segue ajustamentos temporais 

sem rupturas, adaptando-se sucessivamente à economia de mercado, melhorando o bem 

estar da população e a coalizão política formada em 2000 tem-se mantido no poder. 

Enquanto nos demais países, as mudanças são aceleradas na presença de rupturas 

políticas e econômicas: rupturas políticas pelo voto de eleitores em países que adotaram 

políticas populistas insustentáveis no tempo como a de Alan Garcia no Peru, ou 

econômicas pelas crises financeiras na Argentina, Brasil e México e pela perda de 

legitimidade de atores políticos. Portanto, concluímos que o voto do eleitor, o 

conhecimento econômico e a fragmentação política têm influência significativa na 

estabilidade de preferências políticas. 

Os exemplos demonstraram também que nesses países latino-americanos como 

Argentina e Colômbia, a base legal não eliminou a incerteza e o risco, quando 

ambientes institucionais, judiciais e políticos instáveis interferiram no cumprimento dos 

objetivos das instituições. Uma das lições desse processo é que as estratégias altruístas 

de cooperação institucional são crescentemente adotadas quando o controle político 

tende a ser difuso, os mercados liberalizados e integrados a economia global em 

democracias sem dominância de partido único. A meta de inflação concomitante ao 

câmbio flutuante é crescentemente adotada: na Colômbia e no Chile no terceiro 

trimestre de 1999; no Brasil no segundo trimestre de 1999; no México em 2001 e no 

Peru no primeiro trimestre de 2002. Também crescem a transparência, a accountability 

e a disciplina macroeconômica, com juros decrescentes, assim como os princípios do 
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fortalecimento da supervisão bancária que agregam instrumentos de sinalização 

inclusive de terceiros, transparência, accountability da política monetária e a disciplina 

na política macroeconômica. A Argentina, que é o caso desviante. A independência do 

Banco Central não tem assegurado redução nas taxas de inflação, a política monetária é 

orientada para as metas de agregados monetários.  

 4.2 As dificuldades institucionais  

Nas novas democracias latino-americanas, observam-se diferenças entre as 

seqüências de reformas políticas e econômicas. Em alguns países estas reformas foram 

iniciadas, mas foram revertidas. Alguns governos militares falharam e outros 

democráticos vivenciaram crises econômicas. No Chile, essa seqüência foi iniciada 

pelas elites militares, que estabilizaram a economia e realizaram os ajustes estruturais 

anteriores à liberalização política. Em países como a Argentina e a Bolívia, os governos 

militares, assim como os civis, inclusive o Brasil, falharam em ajustar ou iniciar o 

ajuste, apesar dos múltiplos esforços para a estabilização. A análise comparativa sugere 

que alguns dos novos líderes democráticos, diante das crises de estabilização e do 

ajustamento estrutural, obtiveram ganhos ao realizar a transição, outros não. 193 194 195 

A consolidação das reformas depende do sucesso do programa econômico, das 

mudanças no processo eleitoral e do comportamento dos grupos de pressão que dão 

suporte à democracia, pois as reformas têm efeitos distributivos que reorganizam os 

grupos de interesse. As características institucionais imobilizam ou expandem os efeitos 

da pressão de grupos de interesses sobre os tomadores de decisão. 196 

Os atrasos nas reformas políticas podem ser explicados por modelos de 

racionalidade coletiva baseados em relações econômicas, segundo quatro tipos: 

a) atritos ante a distribuição incerta dos custos o que atrasa a estabilização; 

b) os conflitos de interesses em determinados grupos sociais, principalmente os 

proprietários de capital e de trabalho; 

                                                 
193HAGGARD, Stephan; WEBB, Steven. (Ed.) Voting for Reform Democracy, Political Liberalization and Economic 
Adjustment..Oxford: .Oxford University Press. 1994. p. 6-7 
194HAGGARD, Stephan; KAUFMAN, Robert.( ed.) .The Politics of Economic Adjustment:International Constraints, 
Distributive Conflicts and the State. Prince ton. New Jersey: Princeton University Press, 1992. 
195HAGGARD, Stephan; KAUFMAN, Robert. The Political Economy of Democratic Transitions. University of 
California San Diego. Processed. 1993. 
196GEDDES, Barbara. The Effect of Political Institutions on the Feasibility of Structural Adjustment. Background 
paper prepared for the World Bank project on the political economy of structural adjustment in new democracies. 
World Bank, 1992. Washington.D.C.  
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c) a incerteza quanto aos resultados da estabilização;  

d) a ênfase no papel de algumas instituições, como por exemplo, o grau de 

independência do Banco Central.197 

Países como o Peru e a Argentina dão alguns passos na direção da liberalização 

e de reformas orientadas para o mercado, mas posteriormente retrocedem como 

resultado de preferências políticas em governos populistas interessados em reduzir 

desigualdades ou superar crises sociais. No entanto, a insustentabilidade temporal das 

escolhas econômicas modifica a trajetória. 

Entendemos que os atrasos em reformas econômicas e no aprimoramento 

institucional em reguladores bancários podem ser explicados por modelos de 

racionalidade coletiva baseados em relações econômicas influenciadas por cinco tipos 

de modelos de preferências políticas: 

a) Preferências políticas influenciadas pelo corporativismo em reguladores para 

defender interesses da burocracia. 

b) Preferências políticas influenciadas pela burocracia capturada por grupos de 

interesse do sistema bancário. 

c) Preferências políticas influenciadas por ideologias e crenças na centralidade 

do Estado em ambiente político com elevado número de veto players. 

d) Preferências políticas formadas sem conhecimento suficiente de leis 

econômicas.  

e) Decisões judiciais tomadas sem conhecimento suficiente de leis econômicas.  

O sucesso da estabilização econômica e as mudanças no processo eleitoral e no 

comportamento dos grupos de pressão interferem em preferências políticas de 

atores aversos a risco político. 

A estabilização de expectativas econômicas e as políticas monetárias não são 

suficientes para a construção institucional, metas de maior transparência e 

accountability institucional também importam. A transparência explicita o conflito 

distributivo, e o gradualismo na negociação de conflitos pode ser uma forma mais eficaz 

de policy making.198Além disso, a insegurança jurídica e judicial ocorre em muitos 
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198WHITEHEAD, Laurence, op. cit. 
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países da América Latina, conforme indicadores do Banco Mundial199 e indicadores 

sobre a independência judicial.200 

Essas conquistas são características de democracias latino-americanas 

globalizadas que superam as dificuldades institucionais. 

4.2.1 As dificuldades institucionais brasileiras 

As dificuldades institucionais brasileiras estão associadas aos padrões de difusão 

do capitalismo brasileiro e à sua lentidão. Nas hipóteses de Gilda Portugal Gouvea: a) as 

instituições capitalistas geralmente encontram resistência das elites das sociedades não 

capitalistas, pela competição social política e econômica acirrada; b) as reformas 

capitalistas tendem a encontrar feroz resistência de elites políticas com fracas pretensões 

de legitimidade; c) as sociedades ameaçadas sofrem colapso interno em vez de 

aceitarem a reforma, e a ameaça externa leva à crise financeira, daí o colapso do poder 

político observado pela decomposição partidária em países como Brasil; d) a adoção de 

instituições capitalistas é favorecida por condições geográficas─ Estados costeiros 

próximos a sociedades capitalistas mediante rotas internacionais de comércio, etc.; e) 

finalmente, instituições capitalistas são favorecidas em sociedades vinculadas a 

mercados globais por conexões culturais. 201 202  

As dificuldades institucionais brasileiras em mercados financeiros têm origem 

na transferência das atribuições de emissão de papel-moeda e de redesconto ao Banco 

do Brasil pelo Decreto 4.182, de 13 de novembro de 1920, por meio da Carteira de 

Emissão e Redesconto (Cared) e da Caixa de Mobilização Bancária (Camob) e pela 

criação da Sumoc, entidade autônoma precursora do Banco Central, responsável pela 

regulação das emissões e dos pagamentos, operacionalizados pela Cared, e pela 

formulação das políticas bancária, cambial e de comércio exterior, operacionalizada 

pela Camob.  

Anteriormente à criação do Banco Central do Brasil, a Sumoc, dependente 

operacionalmente do Banco do Brasil, jamais pôde desempenhar todas as suas funções, 

sua atuação centrou-se mais nas áreas de normas e fiscalização de instituições 

financeiras, de registro de capitais estrangeiros, de aperfeiçoamento das estatísticas das 

instituições financeiras, de balanço de pagamentos e de estudos econômicos. Desde 
                                                 
199 World wide Governance Indicators. World Bank. 
200 Economic Freedom of the World. Annual Report, 2006. 
201LOUREIRO, Maria Rita. Os economistas no governo . FGV. 1997. 
202GOUVEA, Gilda Portugal . Burocracia e elites burocráticas no Brasil. São Paulo:Paulicéia, 1994. 
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1937, especialistas internacionais sugeriram ao governo brasileiro a criação de um 

banco central, mas somente em 1964 procurou-se institucionalizar um modelo clássico 

no Brasil, com controle de moeda, depósitos compulsórios sobre depósitos à vista, 

empréstimos de liquidez, operações de mercado aberto, operações cambiais, sem 

operações de fomento, fiscalizando instituições financeiras e extinguindo o orçamento 

monetário. Entretanto, dificuldades institucionais originais, apesar de irem se reduzindo, 

persistiram até 1995. A fundação do Banco Central no início da ditadura militar 

objetivava ordenar o projeto de desenvolvimento nacionalista assegurando fontes de 

financiamento público, pois era facultado ao Banco Central conceder créditos ao 

Tesouro, segundo critérios estabelecidos, vedando-se tal possibilidade em 1988.  

As inúmeras dificuldades financeiras ilustram os problemas de governança no 

funcionamento recente do Banco. O Tesouro gerava déficits, e o Banco do Brasil 

realizava a expansão primária de moedas para cobrir esses déficits, função de bancos 

centrais. Além disso, as funções do Banco do Brasil eram contraditórias, pois ele 

exercia simultaneamente a função de autoridade monetária e de banco comercial, já que 

em 1930 foi dado a ele o monopólio sobre as operações de câmbio e foi criada a 

Carteira de Emissão e Redesconto, funções de bancos centrais.  

As discussões sobre a reforma bancária e a criação de um Banco Central 

ortodoxo e a eliminação das características de autoridade monetária do Banco do Brasil 

vêm desde 1931, quando o diretor do Banco da Inglaterra, em visita ao país, fala sobre a 

necessidade de um “banco central de reserva”, independente e ortodoxo. Contudo, o 

Banco Central só foi institucionalizado em 1988.203 O Banco Central supria o Banco do 

Brasil de recursos, com volumes aplicados em políticas públicas agrícolas e industriais. 

Além disso, os depósitos voluntários estavam no Banco do Brasil, mantendo sua 

característica de autoridade monetária. Esse sistema híbrido de carteira de fomento no 

Banco Central foi criado por pressões do Congresso Nacional, que queria um Banco 

Rural ─ o jogo de interesses e as pressões eram imensos. Em seu depoimento, Nogueira 

cita a “trindade maldita”, denominação de congressistas para o trio formado por Dênio 

Nogueira, Roberto Campos e Octavio Gouvea de Bulhões, que recusaram a emissão de 

papel-moeda para socorrer o Banco do Estado de São Paulo. A Conta Movimento 

transformou-se numa fonte de recursos, com amplo uso político e ampliação de poder 

do Banco do Brasil. Entre 1965 e 1985, todo relacionamento financeiro do Banco 

                                                 
203GOUVEA, Gilda Portugal, op. cit. 
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Central e do Banco do Brasil foi feito por essa conta, que financiou a emissão de 

moeda, o aumento da dívida pública, as despesas com a conta trigo, os estoques 

reguladores, a política de preços mínimos e outros. O volume financeiro dessa conta não 

era explicitado ao Congresso. Desde 1964, o governo procurou institucionalizar um 

modelo clássico de Banco Central, com controle de moeda, depósitos compulsórios 

sobre depósitos à vista, empréstimos de liquidez, operações de mercado aberto, 

operações cambiais, ausência de operações de fomento, fiscalização de instituições 

financeiras e extinção do orçamento monetário. No entanto, as dificuldades 

institucionais, apesar de sua gradativa redução, persistiram até 1995, e as de fiscalização 

de instituições federais permaneceram até 1999. 204 

As crises são rupturas de época nas relações entre o Estado e a sociedade.205 As 

múltiplas autoridades ─ governos estaduais, setor financeiro privado e duas autoridades 

monetárias federais ─ propiciavam múltiplos atos de arbitragem calibrada pelo 

Executivo ante a existência de múltiplos atores com poder de veto. A corrosão da ordem 

monetária dava-se pelas forças centrífugas dos estados, centros de poder rival da 

autoridade monetária. Para Sola e Kugelmans, a construção institucional foi lenta, pois a 

fragilidade institucional e o federalismo eram pouco compatíveis com o controle fiscal e 

com o marco regulatório da autoridade política, assegurando transparência e 

accountability institucional. O Plano Real introduziu novos parâmetros para regular as 

relações entre o Estado e a sociedade.206A estabilidade econômica é uma construção 

política, e a desindexação eliminou a garantia de um mínimo de confiança em relações 

contratuais. O Plano Real aumentou o poder de barganha do Executivo com os 

governadores após a estabilização. A ajuda federal para a renegociação das dívidas dos 

estados e dos bancos estaduais foi condicionada a uma centralização política e ao 

reconhecimento da centralização da autoridade monetária e fiscal.207 Whitehead208 

afirma que entre 1980 e 1990 o Brasil representou um caso extremo de prática 

desordenada de Banco Central, e dentre as novas democracias da região também é o 

Brasil o retardatário na estabilidade econômica em ambiente político instável.209 

Adiciono aos exemplos de Whitehead, além do Brasil, o Peru, a Argentina, a Colômbia 
                                                 
204GOUVEA, Gilda Portugal, op. cit. 
205SOLA, Lourdes; KUGELMANS, Eduardo. Estabilidade econômica e o Plano Real─-uma construção política. 
206SOLA; KUGELMANS. op.cit. p85 
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208WHITEHEAD, Laurence. Models of central banking; how much convergence in neo democracies. Oxford. 
Nuffield College .Mimeo. p. 115. 1997. 
209WHITEHEAD, Laurence. On Reform of the state and regulations of market. World Development, 21.(8),.aug.1993, p. 
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e o México como retardatários na prática ortodoxa de políticas monetárias por Bancos 

Centrais. 

4.2.2 As dificuldades institucionais argentinas 

As dificuldades argentinas, além do componente político─a patronagem 

financeira de partidos de massa ─ tem um componente popular, ─ a inexistência de 

consenso popular quanto à aceitação da generalização de leis econômicas e o apoio 

popular ao currency board, mesmo quando inconsistente no tempo. Os elementos 

político e popular explicam a reversão de políticas econômicas. 

Apesar do fortalecimento da base legal, os bancos provinciais argentinos 

apresentavam fraquezas no setor financeiro semelhantes às do período pré-reforma. A 

segmentação e a arbitragem regulatória no setor bancário provincial são um dos poucos 

enclaves não liberais do governo Menem, com organização dominada por partido de 

massa com a patronagem fiscal. Essas restrições partidárias eram importantes no 

desenho das preferências regulatórias argentinas. O controle fiscal do governo central 

diferenciava-se do comportamento dos governos provinciais, financiando a dívida 

pública.  

A pesquisa na literatura fornece evidência empírica para o papel dos interesses 

eleitorais e partidários argentinos, a patronagem financeira de partidos de massa, nos 

resultados da regulação, um dos principais obstáculos à governança.210 Bancos 

provinciais concediam empréstimos a outros bancos provinciais, que por sua vez 

solicitavam redescontos ao Banco Central. Em 1991, 70% dos empréstimos do Banco 

Central financiavam 70% de todos os ativos de bancos provinciais.211 

Em 2002, um novo status legal assegura a independência do Banco Central e 

mandato a seus diretores, além de vedar garantias a bancos comerciais e a remuneração 

dos requerimentos de reserva. Contudo, se observarmos o comportamento da expansão 

inflacionária argentina, podemos verificar que o Banco Central argentino atende outros 

interesses de banqueiros centrais, que subordinam a política monetária a outros 

objetivos institucionais. A instituição está comprometida com a meta de agregados 

monetários e recuperação de reservas internacionais, não defende o interesse de 

maiorias, a manutenção do poder de compra da moeda, pois a inflação é crescente. 
                                                 
210CHOE, Wongi. Political Institutions and politics of financial patronage after liberalization: Argentina, Korea and 
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4.2.3 Outras dificuldades institucionais na América Latina 

A incerteza e o risco resultantes das dificuldades institucionais perpassam o 

sistema judicial. A proteção judicial a direitos adquiridos cerceia reformas e a 

capacidade de os Estados nacionais se modernizarem. Outros exemplos de dificuldades 

institucionais além da insegurança jurídica e judicial são: as fontes monetárias 

clandestinas, a socialização de perdas privadas e a violência, sintoma do risco de 

conflito social latente. 

Esses exemplos são encontrados em diversos países. No Brasil, a Conta 

Movimento teve sua extinção proposta pelo Conselho Monetário em 1984, mas essa 

decisão foi postergada por liminar judicial em ação popular movida por Elquisson 

Soares, o que retardou seu fechamento para 1988. Na Colômbia, a independência do 

Banco Central, assegurada pela Constituição de 1991, é revogada por decisão judicial 

em 1993, obrigando o governo a compensar 800 mil devedores e eliminando o mercado 

interbancário por alguns meses.212  

Em quase todos os países dívidas privadas foram socializadas. A estatização ou 

nacionalização de bancos, assunção de dívidas privadas de bancos insolventes pelo setor 

público, foram alternativas encontradas para resolver insolvências bancárias na 

Argentina, no Brasil, no México, no Chile, na Colômbia e no Peru antes do 

fortalecimento do sistema financeiro e de sua base legal, dá-se a privatização de bancos 

públicos e a entrada de bancos estrangeiros.  

Além disso, em países como Peru, Colômbia, Bolívia e México, fontes 

monetárias clandestinas provenientes dos narcodólares aumentam a complexidade dos 

problemas. Canales-Kriljenko,213 ao estudar a hiperinflação peruana em modelo 

econométrico, encontra duas raízes unitárias. Paralelamente, é claro nesses países o 

sintoma do conflito social, representado pelo confronto e pela violência. Em alguns 

países da América Latina, a insegurança e a violência representam dificuldades 

institucionais provocadas pela ilegitimidade de liderança e representatividade política na 

solução de interesses divergentes. O conflito e a violência são observados no Peru e na 

Colômbia pela presença de grupos guerrilheiros, e recentemente no México e no Brasil 

                                                 
212KALMANOVITZ, Salomon. Ensayos sobre Banca Central. Comportamento, Independencia e Historia .Bogota: 
Grupo Editorial Norma. 2003, p.17. 
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por meio de movimentos sociais. O custo social do conflito colombiano, o mais grave 

atualmente, é estimado em 4% do PIB entre 1990-1994.214 

Este capítulo ilustra as dificuldades de natureza político-institucional e o papel 

das crises na evolução institucional de bancos centrais e supervisores bancários. Foram 

inicialmente instituições capturadas por grupos de interesse e aperfeiçoadas de forma 

convergente com governança de controle político difuso, path dependent da crise da 

Ásia.  

Os países selecionados da América Latina trazem opções históricas 

diferenciadas, path dependent das escolhas políticas prévias. Mas na evolução 

institucional de bancos centrais e supervisores bancários, os instrumentos de policy 

making de suas políticas vão sendo substituídos por instrumentos de sinalização para as 

escolhas individuais. Assim, emergem a ética de governança, a autonomia, a 

transparência, a eficiência e a accountability crescente, enquanto declinam os juros e a 

inflação.  

Uma das lições ensinadas pelos países latino-americanos é que quanto antes for 

feito o ajustamento, menor é o dano causado pelas crises; quanto mais profunda a crise, 

mais intensa é a reforma institucional na supervisão e na estabilização monetária e 

financeira. As variáveis estruturais interferem no timing, na profundidade e na 

estabilidade da reforma institucional. Tomemos por exemplo o Chile, que implantou as 

reformas previamente, obtendo resultados econômicos positivos, mesmo em ditaduras, e 

reformas institucionais sem rupturas; já no Brasil e no México, em razão das 

dificuldades político-institucionais, a evolução é gradual, e a reforma apresenta rupturas 

e se encontra ainda incompleta. Na Colômbia e no Peru, a reforma é rápida, mas 

existem sinais de conflito social. Na Argentina, ela é instável e apresenta reversão.  

A sucessão dos ajustes internos no policy making dá-se após sucessivas crises, 

principalmente após a da Ásia. A influência política, o apoio popular em democracias e 

os interesses em governos capturados sancionam políticas temporalmente 

inconsistentes, com custos sociais elevados. A reforma chilena, após a primeira crise, 

segue ajustamento temporal sem rupturas, enquanto nos demais países mudanças são 

aceleradas mediante rupturas políticas, provenientes de eleições, ou econômicas 

oriundas de crises e da perda de legitimidade de atores políticos.  
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No entanto supomos que esses resultados econômicos transformaram crenças e 

valores sociais, aumentaram a coesão social interna sobre os rumos do modelo de 

desenvolvimento e tornaram possível o acordo político em 2001 no Chile e em no 

México. 

As inovações institucionais são convergentes: consolidações bancárias, 

fortalecimento institucional por direitos regulatórios, abertura de mercado a bancos 

estrangeiros, privatização de bancos públicos e estabilização monetária com 

compromissos explícitos. Crescem a transparência, a accountability e a disciplina 

macroeconômica, com juros decrescentes, à exceção da Argentina, o caso desviante. A 

autonomia torna transparente e accountable as decisões do board e do corporate level; 

na ausência desta, a meta de inflação torna transparente e accountable as decisões do 

board, com o aprimoramento da reputação, exceto na Argentina, onde a incerteza e a 

instabilidade são elevadas.
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“A crise consiste no fato de que o velho morreu 

 sem que o novo tenha tido ainda condições de nascer” 

Antonio Gramsci – filósofo italiano  
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CAPÍTULO 5 

A COMPARAÇÃO DO VALOR REPUTACIONAL: 

BRASIL E CHILE 

Este capítulo marca o início da Parte II deste trabalho, que é empírica. Foram 

realizados três estudos, a comparação do valor reputacional, os indicadores de 

percepção de bancos e a reputação de bancos centrais para comprovar que as variáveis 

político-institucionais influem na reputação e na evolução institucional. Dentre as 

diferentes metodologias, neste capítulo adotou-se a metodologia indutiva para a 

macroanálise no estudo comparativo de casos a partir de 24 entrevistas e da literatura.  

Nestes três estudos identificamos a reputação institucional com controle político 

difuso como o produto da evolução institucional em reguladores bancários e bancos 

centrais após a globalização e a democratização na América Latina. No capítulo 7 esta 

constatação é generalizada em modelo estatístico. 

Neste capítulo, os argumentos qualitativos relacionados a preferências políticas, 

valores e crenças que possam explicar a reputação chilena ser superior à brasileira são 

detalhados no estudo de caso das diferenças de capacidades entre o Chile e o Brasil. O 

foco são reguladores em mercados bancários e financeiros. Entretanto essas 

organizações estão imersas em arcabouços político-institucionais em países com 

características estruturais próprias que devem ser consideradas, segundo o modelo 

teórico do capítulo 1. 

Aqui se trata também das diferenças produzidas por preferências políticas, 

crenças, valores e habilidades para a comparação do valor reputacional. Este assunto 

está dividido em 17 seções, a saber: 1) a qualidade institucional de reguladores; 2) a 

nova institucionalização da supervisão bancária; 3) a credibilidade interna da política 

monetária e de supervisão; 4) a legitimidade política externa; 5) a institucionalidade dos 

canais de comunicação interna e externa; 6) a legitimidade política de seus dirigentes; 7) 

a legitimidade na política interna; 8) o aumento na eficiência e na redução de custos; 9) 

a credibilidade externa das relações contratuais e os direitos de credores; 10) a 

governança: o controle de reputação e gestão de riscos institucionais; 11) as percepções 

externas das mudanças institucionais; 12) a profundidade de valores republicanos 
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democráticos individuais na cultura política que favorece a institucionalização; 13) a 

negociação política ou o consenso em escolhas arriscadas; 14) e finalmente a conclusão. 

Os indicadores de percepção relativa indicam a superioridade institucional 

chilena. O Índice de Percepção de Corrupção215 em 2003, estimado pela Transparência 

Internacional informa que entre os 133 países avaliados o Chile ocupava a 20ª posição, 

e o Brasil, a 54ª, já sendo a posição brasileira deteriorada em 2005. Os indicadores de 

governança publicados pelo Banco Mundial, em trabalho desenvolvido por Daniel 

Kaufman, Aart Kraay e Massimo Mastruzzi, considerando voz e accountability, 

estabilidade política, efetividade governamental, qualidade regulatória, rule of law e 

controle de corrupção, também apontam a superioridade do Chile em relação ao Brasil.  

A percepção relativa de indicadores numéricos subjetivos sobre a garantia de 

transações financeiras no Chile, segundo a www.humandevelopment. bu.edu, em 2002 é 

de 8,55, enquanto o Brasil foi avaliado em 7,59 e os Estados Unidos em 7,94. A 

percepção da transparência de instituições financeiras no Chile é de 8,24, enquanto o 

Brasil é avaliado em 5,83 e os Estados Unidos em 8,06. A percepção de investidores 

externos adquirirem controle em empresas nacionais é de 9,53 no Chile, 7,54 no Brasil e 

8,53 nos Estados Unidos. Os índices de opacidade são de 61 no Brasil, 36 no Chile e 36 

nos Estados Unidos. O Índice de Direitos de Propriedade em 2003 é de 1 no Chile e nos 

Estados Unidos e 3 no Brasil. O Índice de Abertura em 2001 é de 54,75 no Brasil e 

62,76 no Chile. Não há dúvidas quanto ao diferencial de qualidade institucional. 

Enquanto o Chile promoveu sua reforma liberal usando uma estratégia de 

inovação e cooperação institucional sem rupturas, no Brasil, até 1999, a reforma foi 

feita usando uma estratégia de conflitos, com instabilidades.  

A inovação chilena reflete valores intangíveis, pessoais, institucionais, 

conhecimento e uma estratégia de cooperação altruísta, pois cria um valor coletivo, a 

reputação institucional sendo incorporada em preferências individuais e políticas em 

organizações públicas. Essa reputação é monitorada continuamente por estruturas e 

processos definidos pela burocracia para o controle dessa reputação e seu 

gerenciamento com eficiência e eficácia. 

Além disso, a preocupação com a eficiência e a eficácia é uma “política de 

Estado”, e não de governo. O Banco Central do Chile atende mais profundamente aos 

                                                 
215 Índice de Percepção de Corrupção 2003. www.transparency.org, 14-07-2005. 
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princípios de governança com controle político difuso em sucessivos governos. A 

aquisição de uma maior reputação é fruto de maior autoridade política proporcionada 

pela autonomia e por direitos regulatórios bem delineados, bem como de maior 

legitimidade política interna alcançada pelos resultados econômicos obtidos no 

cumprimento de direitos regulatórios assegurado por capacidades institucionais.  

As variáveis explicativas têm origem no conhecimento e na capacidade de 

decifrar o ambiente externo; na transmissão desse conhecimento; nos instrumentos de 

gestão; na profundidade social de princípios democráticos republicanos incorporados 

em instituições; nos princípios de igualdade temporal e respeito aos indivíduos. O 

desenvolvimento de bons canais de comunicação institucional permite o 

estabelecimento e a estabilidade de uma maior coesão social, política e econômica 

baseada em princípios ideológicos neoliberais. Os instrumentos de gestão permitem 

liberdade na elaboração de políticas com objetivos nacionais, centradas no Estado, 

porém adaptadas a multicentralidade. 

A cognição e a construção desses valores institucionais, tais como autoridade, 

legitimidade, credibilidade e estabilidade, ocorreram pelos seguintes motivos: a) 

aprendizagem individual e coletiva dos custos decorrentes da rápida e excessiva 

liberalização econômica no Chile em 1974; b) custos sociais quantificados em 41% do 

PIB, conforme dados Kent e outros; c) a expressiva adoção de padrões de políticas 

neoliberais com elevado grau de abertura econômica; d) a autonomia em 1989 após a 

terapia institucional das crises com pouca influência político-ideológica; e) outras 

diferenças históricas conceituadas como “forças profundas”.  

A metodologia para esta avaliação qualitativa é o estudo de caso, no qual se 

identificam as diferenças com base em entrevistas realizadas nos dois países e na 

literatura sobre a estratégia institucional. A estratégia chilena, desde que ocorreu a 

autonomia do Chile, é a de cooperação com objetivos altruístas, sinalizando 

compromissos intertemporais com o controle político difuso da governança, enquanto a 

brasileira, na transição, tem sido mais semelhante ao modelo de reciprocidade direta e 

individualismo da elite. Quando altruístas, as instituições e os mecanismos de 

governança induzem indivíduos e ações cooperativas a sustentar resultados mutuamente 

benéficos às partes. 

Supomos que o acesso a mercados globais está relacionado à liberdade 

econômica, que por sua vez disciplina políticas macroeconômicas pela aprendizagem 
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dos custos relacionados à instabilidade financeira. A liberdade econômica fornece 

incentivos para modificar o comportamento, os valores e as crenças e aprimorar a 

reputação de instituições em mercados financeiros globais. Como supomos que o poder 

relacional está associado à incerteza econômica, política e regulatória, essas alterações 

procuram reduzir essa incerteza, o que conseqüentemente aumenta o poder relacional de 

países no mercado financeiro.  

O Chile, desde 1990, apresenta indicadores relativos ao PIB de maior abertura 

comercial, investimentos diretos e em carteira superiores aos do Brasil, indicador de 

aumento no volume de transações financeiras internacionais, taxas médias de juros e de 

inflação inferiores, indicadores de baixo risco a investidores, inclusive com controle 

sobre o fluxo de capital de curto prazo entre 1991 e 1998.  

Conforme os indicadores de percepção estimados no capítulo 7, somente a partir 

de 2000 este processo de aprimoramento da reputação se inicia no Brasil. Os juros 

elevados estimulam aplicações de investidores estrangeiros em carteiras de renda fixa. 

Conforme o coeficiente negativo para as taxas de juros estimado no capítulo 8, como as 

taxas médias de inflação e de juros são mais elevadas no Brasil, a percepção do risco e 

da incerteza brasileira são superiores aos chilenos. A abertura comercial é um indicador 

da centralidade dos indivíduos na nova ordem global e neste caso o indicador brasileiro 

é inferior ao chileno, e, além disso, o conflito político e as inúmeras mudanças 

constitucionais e eleitorais sinalizam riscos políticos e regulatórios elevados, 

considerando-se principalmente o conflito de idéias entre o neoliberalismo e o 

intervencionismo econômico do Estado. Estes conflitos dificultam percepções de 

significados coletivos em relação ao caminho a trilhar. 

5.1 Segundo nível de análise – qualidade institucional de reguladores 

A qualidade institucional de reguladores é percebida pelas diferenças em 

habilidades entre o Brasil e o Chile até 2005. No Chile há uma segregação institucional 

de funções na execução das microfunções do sistema financeiro, monitorado e regulado 

adicionalmente pela Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras. No caso 

brasileiro inexiste tal segregação institucional, pois essas funções são internas ao Banco 

Central do Brasil. Portanto, foi necessário adicionar-se à análise da regulação a 

supervisão bancária, que será incluída a seguir para a avaliação da reputação 

institucional. 
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A qualidade institucional e a legitimidade política interna do Banco Central do 

Chile e da Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras (SIB) são adquiridas 

pela conquista institucional dos direitos regulatórios formais: a autonomia do Banco 

Central e da supervisão bancária em 1989, proporcionada pela Lei Orgânica do Banco 

Central e pela Reforma da Lei Geral dos Bancos segundo a visão de servidores das duas 

organizações chilenas. A base legal confere às organizações autoridade política plena 

para assegurar direitos regulatórios. A nova institucionalidade confere autonomia e 

autoriza escopo de direitos regulatórios, mas exige accountability, transparência na 

gestão, metas claras e definidas, maior eficiência e redução de custos observados a 

partir de reforma administrativa em 1992. 

A legitimidade política externa foi sendo adquirida pela credibilidade externa, 

fruto da confiança nas políticas internas consistentes, e pelo aprimoramento dos canais 

de comunicação interna e externa, pela transparência da política monetária e de 

supervisão e pelo controle de reputação. 

 No Brasil, inexiste tal conquista institucional: o Banco Central não é autônomo 

e ainda é embrionária a coesão social e política em relação a tal necessidade. A 

legitimidade política interna do Banco Central do Brasil é frágil, a Diretoria não tem 

mandato assegurado pela base legal e conseqüentemente não existe uma negociação 

política transparente no Senado para a indicação de diretores, a base legal pode ser 

instável é um decreto presidencial que define as metas de inflação como o instrumento 

de política do Banco Central do Brasil, podendo ser modificado a qualquer tempo por 

qualquer outro decreto presidencial, política sistematicamente questionada em meios de 

comunicação, ou seja, a incerteza é elevada e reforçada pelas pressões internas.  

5.2 A nova institucionalização da supervisão bancária 

A intensidade das dificuldades decorrentes do endividamento bancário externo 

privado chileno na década de 1980 foram acompanhadas de prudência e introdução das 

reformas institucionais. O timing e os princípios que fundamentam a nova 

institucionalização da supervisão bancária chilena constituem diferenças relevantes em 

relação a transparência e os princípios que norteiam a reforma brasileira. Os princípios 

em relação a ética de governança dessa nova institucionalidade foram: a) elevar o grau 

de informação ao público sobre a situação efetiva dos bancos; b) divulgar publicamente 

fatos relevantes; c) modificar as normas da contabilidade bancária, formalizando 

informações para controle difuso. Esses principios de ética de governança e sua 
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transparência ainda se encontram em construção no Brasil, e somente após as primeiras 

crises bancárias foram sendo incorporados.  

As reformas financeiras chilenas proporcionaram incentivos mais adequados, 

fórmulas privadas de controle e de ajuste, além de explicitarem a variável risco para 

depositantes, propiciando controle difuso. Avançar no maior grau de regulação estatal 

com controle mais estrito do nível de risco e tornar mais efetiva a privatização do 

sistema financeiro, explicitando os canais de ajuste privado, ante problemas 

patrimoniais de bancos foram os roadmaps chilenos institucionalizados anteriores aos 

brasileiros. As bases atuais da legislação bancária incluíram mecanismos preventivos, 

assegurando a tomada de medidas corretivas, e introduziram incentivos para que 

depositantes discriminassem as diferentes instituições de acordo com o risco de sua 

carteira de inversões. Bancos foram estimulados a tornar-se mais seguro. 216 No entanto 

os incentivos no Brasil para que depositantes possam discriminar as diferentes 

instituições de acordo com o risco de sua carteira de inversões não é tão transparente e 

permite erros de julgamento.  

A garantia de 90% sobre os depósitos a prazo inferiores a 120 unidades de 

fomento por pessoa é uma garantia máxima por pessoa jurídica ou física, de maneira 

que não é possível distribuir depósitos no sistema para diversificar o risco. A busca de 

canais alternativos para resolver os problemas patrimoniais ou de liquidez foi 

implementada mediante mecanismo automático de capitalização de bancos e 

incorporação explícita, de modo que o banco pudesse ser capitalizado por outras 

instituições financeiras. Acordos privados coerentes com a globalidade da legislação em 

matéria de controle de risco e de concentração de créditos foram autorizados. O novo 

marco institucional são as Leis nos. 18.576, de 1986; 18.660, de 1988; e 18.707, de 

1989. 

A remoção da barreira legal para as limitações do sigilo bancário, mantendo 

somente a privacidade do depositante, foi considerada um marco institucional de 

transparência. Nessa nova realidade empresas privadas classificadoras de risco opinam 

sobre a condição dos bancos, o que permite aos depositantes realizar escolhas. A nova 

legislação incorpora exigências adicionais de liquidez para bancos e abre espaço para a 

                                                 
216 RAMÍREZ, Guillermo; RESENDE, Francisco R. Serie Estúdios Econômicos. Banco Central de Chile, nº 35, 
1989. 
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diretoria do banco apresentar propostas de convênio com credores, excetuando-se os 

que gozem de preferências em obrigações à vista, sem prejuízo de a SIB, supervisor 

bancário, designar administrador responsável.  

O estabelecimento de negócios pelos bancos com partes relacionadas sofre fortes 

restrições. Empréstimos a empresas do mesmo grupo de acionistas são considerados um 

só empréstimo. A nova institucionalidade forneceu capacidade legal para que a SIB 

fizesse objeções a contratos entre o banco e as partes relacionadas. Algumas restrições 

dessa natureza foram adicionadas à regulação brasileira posteriormente às crises 

bancárias, quando foi institucionalizada a supervisão consolidada. 

O processo de ajuste patrimonial de bancos chilenos baseia-se em princípios de 

canais privados de ajuste ─ estimulando assim as gerências de bancos a reportar 

prontamente as anomalias ─ e em um mercado desenvolvido de informação bancária. A 

lei contempla situações precisas, que levam a colocar em marcha o processo de ajuste 

no caso do não-cumprimento de reservas técnicas. As reformas institucionais, a 

transparência e os canais de comunicação da política de supervisão bancária reduziram 

os riscos e os custos de transação de operações bancárias.  

Nesse novo contexto, o fisco não dispõe de incentivos para interromper o 

funcionamento dos canais privados de ajuste, e os depositantes devem respeitar a 

restrição orçamentária dos bancos sem salvatagem oficial. A existência de um Banco 

Central autônomo, com restrição de capital ou preso a certa regra monetária ou cambial, 

facilita esse processo. 

No Brasil, não existe clareza com relação ao rumo e à necessidade de uma nova 

institucionalidade, o conflito político dificulta percepção. O aparato legal é insuficiente 

para garantir a integridade de mercados e inexistem defesas públicas em órgãos de 

imprensa, tanto na instituição quanto fora dela, com relação à necessidade e à relevância 

de uma nova institucionalidade. A nova Lei de Falências reduz a prioridade e a 

possibilidade de o fisco interromper os canais privados de ajuste. A recuperação judicial 

reduz a prioridade do fisco em relação aos ativos da empresa, e parcelamentos de 

dívidas podem ser adotados, mas inexiste clareza de instrumentos privados para 

aumentar o grau de informação ao público bancário. A Central de Risco de Crédito 

representa um avanço, mas a opacidade de informações de risco aos depositantes é 

maior. A informação das instituições não enquadradas em limites regulatórios não é 

publica, permitindo erros de julgamento de depositantes. O avanço brasileiro no 
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processo de ajuste patrimonial de bancos parte de princípios de canais privados de 

ajuste, por instrumentos de controle público, e os estímulos para que as gerências de 

bancos reportem prontamente as anomalias é frágil. A fiscalização do Banco Central ao 

identificar insuficiência da capital propõe montante a ser integralizado, o controle é 

público, e não existe base legal para que as gerências de bancos reportem anomalias. A 

base legal existente para gerências refere-se a lavagem de dinheiro e as punições quando 

identificadas criminalizam o agente, não existem incentivos e punições administrativas 

asseguradas em lei, e a insegurança jurídica e judicial é elevada. Além disso, o mercado 

de informação bancária encontra-se em fase embrionária de desenvolvimento, inclusive 

porque é baixo o acesso da população a bancos.  

A legislação cambial brasileira continuava presa até 2005 à legislação do Estado 

Novo, de 1933, e muitas transações lícitas eram ainda consideradas crimes pela 

legislação cambial ultrapassada e inadequada à globalização. Essa situação gerava 

custos de transação e inúmeros processos administrativos e judiciais, o que foi alterado 

relativamente pelas mudanças recentes. 

Ainda existe repressão financeira brasileira representada pelo volume de 

compulsórios e pelo direcionamento de crédito: os depósitos compulsórios são elevados, 

45% sobre os depósitos à vista e o direcionamento ao crédito rural. A base legal 

assegura o direcionamento de crédito de captação de poupanças para aplicações 

imobiliárias e em crédito rural e o fisco ainda dispõe de prerrogativas que dificultam 

canais privados de ajuste no caso de dificuldades patrimoniais. Além disso, o sigilo 

bancário compromete o mercado de informação bancária. O ônus fiscal dos 

requerimentos compulsórios penaliza relativamente os tomadores de crédito, ferindo o 

princípio de governança número 1. 

A institucionalidade da supervisão bancária brasileira e o aparato legal e a 

segurança jurídica para o combate a atos ilícitos são insuficientes, não existe um 

instrumento administrativo no Banco Central que puna financeiramente a instituição 

que cometeu o ato ilícito, a punição é criminal apurada judicialmente. No caso o 

controle político de processos de apuração e a própria dimensão de recursos humanos e 

materiais dificultam o monitoramente. O monitoramento de transferências financeiras 

ao exterior é realizado pelo Banco Central e não existem punições administrativas 

financeiras. Esses atos são investigados pela Coordenação de Acompanhamento 

Financeiro (COAF) do Ministério da Fazenda, com quadro de pessoal insuficiente. 
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Diretores que autorizaram liquidações bancárias sofrem processos judiciais e a 

administração pública não assume a sua defesa, esses custos são pessoais e privados. 

Estes três elementos são insuficientes para a intervenção da supervisão. Esta 

insegurança jurídica e judicial no caso de problemas patrimoniais bancários e de 

insolvências retarda a intervenção do supervisor. Os riscos jurídicos retardam a 

intervenção nos bancos, mesmo quando essa necessidade é visível em decorrência dos 

desvios das instituições bancárias. O resultado da postergação da intervenção é o 

aumento dos custos sociais, segundo percepção de ex-presidente do Banco Central.  

5.3 A credibilidade interna da política monetária e da supervisão bancária 

O timing da construção da credibilidade interna da política monetária e da 

supervisão constitui diferença a ser observada. A experiência chilena adquirida na 

administração da crise de 1982 mostrou que os passivos bancários podem ser fontes de 

vulnerabilidade financeira se o risco de moeda não for corretamente gerenciado. Essa 

credibilidade interna chilena foi sendo construída ao longo da aprendizagem e do 

fortalecimento institucional, a partir da nova institucionalidade e da crescente 

liberalização financeira. Esta tornou mais transparentes os riscos e os custos, reduziu o 

risco regulatório e informacional por meio da redução de barreiras de entrada e saída de 

fluxos financeiros e modificou a estratégia de captação dos bancos. 

Enquanto os bancos em países desenvolvidos na década de 1990 

desempenhavam papel relevante na captação de fundos, no Chile, contrariamente, tal 

participação era pequena.217 A captação tem sido feita por corporações, 218 apesar da 

diferença entre bancos e organizações ter diminuído em períodos recentes. O aumento 

na intermediação de fluxos financeiros por bancos chilenos e a mudança na estratégia de 

captação são indicadores dessa credibilidade, que depende crucialmente de incentivos 

para corrigir e gerenciar corretamente o risco agregado, principalmente o de taxa de 

câmbio e o de derivativos, instrumentos adicionais para gerenciar riscos do aumento na 

exposição externa. Além disso, a regulação bancária e a política macroeconômica têm 

impacto direto no aumento da exposição e nos incentivos bancários para o hedge 

cambial. Ou seja, essa expansão é um indicador desse aumento na credibilidade. A 

                                                 
217 COWAN, Kevin; DE GREGORIO, José. International Borrowing, Capital and Exchange Rate: Lessons from 
Chile. Documentos de Trabajo n. 322, maio 2005. Banco Central do Chile. 
218 Em Cowan e De Gregório, o mercado internacional requer de corporações rating igual ou superior ao rating de 
risco soberano e tamanho mínimo de US$50 milhões. 
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desregulamentação da conta de capitais e o desenvolvimento do mercado de derivativos 

chilenos aumentaram o papel dos bancos em fluxos financeiros internacionais. 

A regulação bancária desempenha importante papel no tamanho e na natureza 

dos fluxos de capital no Chile.219 Nos anos 1970 era necessário o casamento na 

composição de moedas entre os ativos e os passivos, e as posições de empréstimos eram 

indexadas ao dólar. Esse casamento não significava que os bancos estavam sujeitos a 

grandes riscos sistêmicos por exposição de moedas, o risco havia-se deslocado para o 

balanço de corporações. Os bancos trocaram o risco de moeda pelo risco sistêmico, o de 

default. Os reguladores bancários não detinham habilidades suficientes para lidar com 

isso, dado o sistema de câmbio fixo. A supervisão não tinha como exigir provisões de 

capital e fiscalizar os limites da exposição de risco de taxas de juros. A combinação de 

moral hazard e risco sistêmico por causa da exposição cambial, com o câmbio fixo, foi 

a determinante do resultado. Além disso, na década de 1970 existia uma estrutura de 

incentivos e de seguro de depósitos, bem como uma ausência de fiscalização adequada 

do risco nos bancos, estimulando a não-discriminação da direção do moral hazard entre 

bancos e corporações.220 Os bancos, mais arriscados em sua política de crédito, 

empurravam o mercado para uma política similar, e isso proporcionou os caminhos 

alternativos, analisados por Ramirez e Resende.221 

Outro elemento que explicita uma maior credibilidade chilena é o espaço 

institucional de regulação da supervisão, mais amplo e mais transparente que o 

brasileiro, pois inclui cartões de crédito e de débito e sociedades de factoring. Além 

disso, avaliação de empresas de rating é pública, assim como o conhecimento de quem 

são os controladores e os principais acionistas dos bancos e suas respectivas 

participações acionárias. As informações dos fundos mútuos são publicadas em jornais, 

analogamente às informações brasileiras. São disponíveis inclusive informações sobre a 

situação financeira de empresas de assessoria financeira a bancos, dos administradores 

de fundos mútuos e de empresas de leasing imobiliário. Um exemplo da extensão dos 

instrumentos regulatórios é a capacidade de a SIB multar o Banco de Chile em US$ 3 

milhões222 por causa das contas secretas de Pinochet no exterior. Este é um instrumento 

legal de direito regulatório que garante o poder regulatório sobre a corrupção de 

                                                 
219 COWAN; DE GREGORIO, op. cit. 
220. COWAN; DE GREGORIO, op. Cit. 
221 RAMÍREZ; RESENDE, 1989.op. cit. 
222 Jornal Diário Financiero, 13/10/ 2005. 
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maneira mais eficaz do que um processo judicial de arresto de bens, pois atua no 

processo. 

No Brasil, o início da construção da credibilidade da supervisão é recente, 

iniciou-se após a crise bancária de 1995 com a recuperação do Proex e do Proer, mas 

em 1999 essa credibilidade enfrenta uma crise a reboque dos problemas dos Bancos 

Marka e Fonte Cidam, e em 2005 uma nova crise, a do Banco Santos. O Banco Central 

do Brasil não aprendeu com os erros do Chile, tendo de aprender com seus próprios 

erros. Até a instalação do novo sistema de pagamentos em tempo real, a atuação em 

casos de insolvência ou o não-cumprimento de obrigações poderiam ferir o princípio 

número 1 de governança difusa ao transferir para a sociedade o ônus financeiro 

transformado em problema fiscal ─ o princípio da eqüidade de direitos e de tratamento 

entre grupos de interesse de gerações presentes e futuras.  

A recuperação da autoridade política brasileira inicia-se em 1988 com o 

fechamento da Conta Movimento. No entanto, só se consolida em 1994 com a 

estabilização econômica e após 1995 com a intervenção em bancos estaduais. Em 1999, 

tem continuidade o processo de reconstrução da credibilidade interna da política 

monetária, mesmo com o compromisso de metas inflacionárias ser colocado em xeque 

pelos meios de comunicação e por atores políticos a cada reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom), além de ser discutida a constitucionalidade deste Comitê no 

Judiciário.  

O Banco Central do Brasil tem buscado encontrar formas organizacionais para 

suprir as deficiências de regulação, mas são alternativas recentes. A Diretoria de 

Fiscalização realizou várias reorganizações administrativas e atualmente sete 

departamentos executam essas atividades. Além disso, a base legal e regulamentar de 

direitos regulatórios apesar de ser ainda insuficiente para garantir a integridade de 

mercado expandiu área de atuação e aprimorou normas de supervisão com audiências 

públicas. O sigilo bancário ainda é regulamentado, constituindo-se em entrave. Além 

disso, a sobre-regulação onera custos privados pela existência de múltiplos principais, 

Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central, que adotam 

critérios de consolidação contábeis diferentes, critérios que oneram os custos da 

observância desnecessários ao perfil de todos os bancos e provocam ineficiências 

alocativas. A percepção de bancos internacionais apontou que o tratamento fiscal é 
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diferenciado entre hedge de commodities realizado no mercado interno e no mercado 

externo penaliza os realizados no mercado externo. 

No Chile, desde 1990, a autonomia e a opção por metas de inflação, graduais e 

anuais, contribuíram para a construção da credibilidade interna, tornando visível o 

compromisso do regulador com a estabilidade. 

No Brasil, a ausência de reconhecimento, conhecimento compartilhado, da 

relevância da variável reputação de um Banco Central na construção da credibilidade 

interna e externa de um país da periferia do sistema financeiro internacional é exposta 

mensalmente pelos órgãos de imprensa, que exploram as divergências internas, 

inclusive no governo, para vender notícias. A dispersão e diversificação de crenças 

individuais e políticas quanto aos benefícios e custos de uma economia de mercado e 

pouco conhecimento dos efeitos de expectativas no comportamento dos agentes e sua 

influência em resultados econômicos, permitem essa forma de mobilização da opinião 

pública pela imprensa. A forma de mobilização da opinião pública pela imprensa 

chilena parece ser mais construtiva, pois expõe os argumentos e informa sobre as 

diversas visões. O Conhecimento econômico e a intensidade da participação política dos 

indivíduos transfere a luta de interesses para a imprensa escrita. Além disso, como os 

Diretores tem mandato, a substituição de diretores, seus perfis pessoais e motivações 

fazem parte de uma discussão pública na imprensa, os interesses e os compromissos 

podem ser observados pelos meios de comunicação. Já a imprensa brasileira, 

contrariamente, explora o conflito, posto que o conhecimento compartilhado sobre 

autonomia e benefícios de bancos centrais e seus significados coletivos para assegurar a 

estabilidade do poder de compra da moeda são insuficientes o que dificulta a coesão 

social. A cada elevação das taxas de juros jornalistas entrevistam inúmeros grupos de 

interesse contrários à medida, exploram o conflito. 

A eqüidade de direitos entre as gerações presentes e futuras no Chile é superior à 

brasileira. A taxa de juros representa o indicador da valorização intertemporal entre as 

gerações presentes e futuras, quanto mais baixa ela for, maior a eqüidade entre as 

gerações presentes e futuras. As elevadas taxas de juros básicas brasileiras refletem a 

dominância fiscal e a valorização da geração presente em detrimento das gerações 

futuras, que quitam as dívidas públicas. As expectativas de taxas de juros elevadas 

reduzem o valor presente do fluxo de renda futuro e adicionam o ônus fiscal às gerações 

futuras pela dimensão da dívida presente. O risco e a incerteza provenientes da inflação 
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elevada não prevista penalizam credores em benefício de devedores, e, além disso, a 

maior convergência entre as expectativas e as metas de inflação anunciadas e 

verificadas são indicadores de maior eqüidade entre direitos e tratamento dos cidadãos. 

 Os resultados chilenos são superiores aos brasileiros, conforme dados utilizados 

no capítulo 7. Conforme o gráfico 2, tanto as taxas de juros como as de inflação 

chilenas são significativamente inferiores às verificadas no Brasil. 

Gráfico 5..3 

Comparação de taxas de juros e de taxas de inflação 

  

 5.4 A legitimidade externa da política 

Outro elemento a explicar as diferenças político-institucionais é a legitimidade 

externa da política, que influi sobre a percepção de agentes econômicos e a 

transparência da comunicação externa. No caso chileno, os resultados internos e a 

segurança jurídica ajudaram na conquista da legitimidade interna e externa. 

Os principais argumentos para explicar a legitimidade externa da política são: 

1) as externalidades positivas da comunicação externa de comunidades 

epistêmicas, modernas formações ocidentais para o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos; 2) a segurança jurídica obtida pela atuação dos governos, 
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inclusive para assegurar prerrogativas para reimpor controles de capital em acordos 

bilaterais. 

Comunidades epistêmicas, são comunidades de especialistas em áreas de 

conhecimento respeitados internacionalmente, organizados formal ou informalmente. 

Os elos de ligação da instituição, produção de idéias, conhecimento e informação com 

essas comunidades produzem externalidades positivas na comunicação externa. 

Personalidades internacionais reconhecidas nessas comunidades, tais como Crocket, 

Krugman, Rodrik, Summers, Stiglitz e Koehler, viram a política chilena de controle de 

capital como uma oportunidade para enfrentar a instabilidade dos fluxos de capitais. No 

entanto, ainda existem inúmeras controvérsias teóricas sobre seus custos e benefícios. 

De qualquer forma, os estudos empíricos recentes tendem a confirmar que a política do 

encaixe reduziu o fluxo total de capital, atenuou a valorização cambial e interferiu na 

maturidade dos fluxos de capital. A combinação de políticas impôs custos financeiros e 

sociais à autoridade: os grandes volumes de reservas impuseram custos financeiros, e o 

custo social foram as perdas do Banco Central.  

A explicação do segundo argumento é a preocupação institucional de preservar 

os direitos dos investidores externos. O Decreto-Lei n◦ 600 faculta aos investidores a 

opção de celebrar um contrato com o Estado ao realizar inversões diretas, definindo 

cláusulas estáveis de tributação por dez anos. A opção de celebrar ou não o contrato é 

do investidor. Há a opção de caminhos alternativos, e os incentivos institucionais são 

estáveis, formalmente acordados, inclusive bilateralmente. O país adota a 

institucionalização e a transparência nas suas negociações externas e mantém 

prerrogativas negociadas em relações bilaterais. A proteção ao direito de propriedade é 

garantida pela atuação das chancelarias. Os acordos de proteção aos investidores estão 

sendo revistos. Existe uma intensa agenda para ampliar o Acordo de Complementação 

Econômica (ACE 38). Atualmente, há uma espécie de moratória no Chile em relação 

aos Acordos de Promoção e Proteção de Investidores por causa de problemas em 

inversões externas. Em 2005, após a liberalização, o Chile tem investimento de US$ 15 

bilhões na Argentina e US$ 4 bilhões no Peru e está desenvolvendo esforços para que os 

investidores tenham regras claras e estáveis e sistemas rápidos para a resolução de 

controvérsias.223 O país tem litígios na Colômbia e com isso sofre retaliações 

                                                 
223 Mercúrio, 11 de outubro de 2005. 
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comerciais, mas está se esforçando para criar um marco jurídico sul-americano 

adequado. 

Além disso, reforçando o segundo argumento, o Acordo de Livre Comércio com 

os Estados Unidos assinado em 2003 manteve prerrogativas para reimpor os controles 

de capital em determinados fluxos financeiros. O capítulo de serviços financeiros do 

referido acordo considera a livre mobilidade de capital, sem provisões. Entretanto, no 

seu Anexo 10-C estabelecem-se algumas margens para aplicação, inclusive de controles 

de capital, mediante ações legais que investidores poderiam tomar contra as autoridades 

chilenas em caso de disputas em movimentos de controles de capital. Desde a crise dos 

anos 1980 o Chile não usa restrições a saídas de capital. Contudo, neste Anexo 10-C o 

Chile não incorrerá em custos passivos derivados de imposições a restrições à saída de 

recursos, desde que não sejam aplicados para mais de um ano e as restrições não 

impeçam a transferência de lucros. O acordo exclui explicitamente transferências de 

investimento direto e de pagamentos de dívida externa acordada nos termos originais do 

empréstimo por mais de um ano.  

Apesar dos controles de capital, o Chile integrou-se mais fortemente aos 

mercados de capital internacionais.224 Segundo essa experiência histórica, os controles 

transitórios foram mais importantes para prevenir a saída de capital em ataques 

especulativos do que a entrada de investimentos diretos, que representa aplicações em 

prazos mais longos. Os argumentos para a imposição de controles na década de 1990 

não foram muito importantes, pois o sistema financeiro era sólido, com credibilidade no 

regime cambial de bandas flexíveis e inflação baixa. O Chile manteve a abertura 

comercial e a estabilidade da política macroeconômica.  

No estudo de Cowan e De Gregório( 2005) sobre a crise da Ásia e as taxas de 

câmbio, os passivos bancários chilenos eram pequenos, e os dos setores corporativos 

eram bem hedgeados, e os descasamentos do setor público eram pequenos, o setor 

público é pouco endividade. Esses fatos explicariam a não-interrupção dos fluxos 

durante a crise asiática, pois no rastro da crise russo-asiática os fluxos brutos de entrada 

continuaram a crescer, incluindo os investimentos diretos.225 Neste estudo, Cowan e De 

Gregório ( 2005) comentam que em mercados emergentes 98% da reversão de fluxos de 

capitais é explicada pela interrupção em fluxos de entrada, contudo no Chile essa 

                                                 
224 COWAN; DE GREGÓRIO, op. cit. 
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reversão foi explicada pelos fluxos de saída: os de fundos de pensão; e de bancos. 

Fundos de pensão elevaram sua participação em mercados internacionais de 1% do PIB 

em 1997 para 10% em 1999, o que corresponde a um fluxo de saída equivalente a 5% 

do PIB. 

O comportamento dos bancos também contribuiu para as saídas de capital, pelo 

aumento da participação relativa em ativos externos em seus portfólios ─ de 1% em 

1997 para 6% em 1999. Por isso o aperto na política monetária e no mercado 

interbancário, uma vez que a liberdade de sair aumenta a proteção dos bancos. 

Como a liberdade está associada à responsabilidade do regulador, uma estrutura 

organizacional no Banco Central observa e estuda a saída de fluxos dos agentes ─ a 

Gerência de Inversões Externas ─, monitora-a, porém não restringe as saídas de capital. 

Fundos de pensão podem aplicar 30% do seu patrimônio no exterior, assumem o risco 

de câmbio no mercado interno junto aos contratantes de fundos, usam o hedge e se 

protegem no mercado externo. 

 Outra diferença relevante é a transparência da comunicação da surveillance do 

Fundo Monetário Internacional, conforme compromisso definido no artigo IV do 

Acordo Internacional.  

Nessas avaliações do artigo IV da supervisão e na avaliação de padrões do 

mercado financeiro do Fundo Monetário Internacional do Chile, o acesso é público, 

assim como as discordâncias das idéias que constam de documentos elaborados pelo 

Fundo e apresentados no Select Issues, na página da Internet da SIB, os comentários são 

públicos e transparentes. 

No Brasil, o acesso às informações do artigo IV e do seu Select Issues e a 

avaliação de padrões é restrito. Essas informações não são divulgadas na Internet por 

decisão do governo. 

O Brasil perseguiu políticas macroeconômicas inconsistentes, tais como 

endividamento público excessivo em regime de câmbio fixo reajustável ou bandas 

cambiais pouco críveis, e pequena e lenta abertura comercial. 

No Brasil, as normas cambiais são compulsórias e restritivas, a tributação e a 

regulação, instáveis. Além disso, o país opta por negociações multilaterais, e a proteção 

aos direitos de propriedade para investimentos externos ainda não foi objeto de acordos 

bilaterais nem prioridade das chancelarias brasileiras. 
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No caso brasileiro, existem as barreiras legais, burocráticas e culturais para a 

entrada e a saída de fluxos. As crenças pessoais tais como necessidade de registro 

individual de contratos de câmbios, constituem barreiras à entrada e à saída. Os 

burocratas da administração pública responsáveis pela modernização de normas tiveram 

sua experiência profissional prévia em sistema de câmbio administrado e controlado. 

Essas barreiras ainda permanecem, apesar de terem sido reduzidas. Não existe coesão 

interna, conhecimento nem opção institucional em relação a atuar sobre as barreiras 

pessoais, culturais e de comunicação que alimentam os riscos reputacionais. 

A literatura econômica reconhece que as políticas macroeconômicas 

inconsistentes lideram grandes movimentos, apesar dos investimentos diretos, e que a 

integração aumenta a variedade de crises em mercados emergentes.226As paradas 

súbitas no acesso a linhas de crédito amplificam o descasamento de moedas e uma 

desvalorização real, pois diante de restrições de crédito moedas são rapidamente 

forçadas à depreciação, e esta depende de excedentes de moedas internacionais, como, 

por exemplo, influência do volume de superávit comercial. Assim sendo a 

institucionalidade dos canais de comunicação interna e externa necessitam ser 

adequados. 

5.5 A institucionalidade dos canais de comunicação interna e externa 

Além da base legal, existe a questão da institucionalidade dos canais de 

comunicação na resolução de conflitos que constituem riscos reputacionais e devem ser 

considerados relevantes para ilustrar as diferenças político-institucionais.  

A autonomia, segundo a percepção de servidores chilenos assegura a 

conformação do Conselho Diretor do Banco Central e internaliza na instituição os 

diversos interesses dos vários stakeholders que atuam sobre as funções e as estratégias 

do Banco Central do Chile. A negociação de interesses ocorre no Congresso Nacional 

durante a mudança dos mandatos dos conselheiros. O trade off de poder da burocracia é 

interno, institucionalizado, explicitado em processos democráticos de negociação, seja 

nas relações Executivo ─ Senado, seja nas discussões internas do Conselho. Esse 

processo explicita os benefícios e os custos para as partes envolvidas e constrói 

consensos negociados com custos decrescentes. 

                                                 
226 CALVO ET AL., op. cit. 
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Os conselheiros comunicam-se com seus stakeholders por meio de exposições 

públicas em diversos processos de comunicação institucional formal e pela mídia 

impressa e internet. Por meio de comunicação institucional ao Executivo e ao Senado, 

para a mídia por intermédio da Gerência de Comunicações e na internet, após a 

aprovação de sua Presidência, o BCC, divulga a lógica de suas políticas e os critérios 

utilizados em decisões no intuito de melhorar o entendimento dos fenômenos 

econômicos para os mais diversos níveis de conhecimento: fatos, trabalhos, opiniões e 

palestras de todos os executivos e membros do Conselho. Segundo entrevista realizada 

com um ex-presidente do Banco Central do Chile, as visões econômicas do Conselho 

Diretor desta instituição são semelhantes, mas refletem as bases de apoio negociadas no 

Congresso, dada a sua autonomia. 

A Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras (SIB) é uma estrutura 

organizacional que assegura o padrão de qualidade e a transparência da informação ao 

público e dispõe de um diretor de Assistência ao Cliente Bancário. A transparência é um 

valor institucional que aumenta a coesão social e introduz elementos para a solução de 

conflitos de interesses, independentemente de arbitragens ou decisões judiciais. A 

regulação define unidades especializadas para solucionar problemas provenientes de 

reclamações, por meio de informes de gestão e de um comitê de alto nível que aprova 

políticas e procedimentos para a resolução de controvérsias e a promoção de ações 

corretivas, introduzindo temas para o aperfeiçoamento do sistema de autogestão.  

A elaboração de normas é transparente, sendo estas discutidas publicamente. As 

perguntas feitas pelas instituições bancárias recebem via internet, respostas claras. Este 

processo recentemente vem sendo utilizado também no Brasil em audiências públicas.  

A organização conta também com a Diretoria de Supervisão e a Diretoria de 

Estudos e Análise Financeira, que atuam no conhecimento e na prevenção de 

problemas.  

No Chile, parece ser permitido divergir na burocracia. Porém, existe uma clara 

consciência institucional quanto ao risco reputacional decorrente da capacidade de 

comunicação institucional e do uso da linguagem. Apesar de ser permitido divergir, 

existe um filtro ─ a autorização do presidente do Banco Central do Chile para a 

divulgação pela web. Tudo o que é autorizado pode ser e é publicado. 
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No Brasil, existe esse processo de comunicação, porém não é tão claro nem tão 

transparente e não reflete as diferentes visões dos stakeholders e dos executivos da 

instituição nos vários níveis hierárquicos. As formas orgânicas estruturais 

hierarquizadas verticais dificultam a comunicação vertical e horizontal interna, segundo 

percepção de servidores brasileiros, interrompem o processo e criam barreiras. Além 

disso, o processo de crescimento funcional não recomenda a divergência, dado as 

formas e as estruturas orgânicas. A liberdade é consentida, e não conquistada por 

instrumentos e processos de gestão transparentes e accountables. O controle da 

informação interna é um dos instrumentos de proteção da burocracia, e as barreiras 

pessoais e de comunicação tanto internas quanto externas não constroem credibilidade, 

pelo contrário, interrompem sua construção. Trabalhos técnicos quando elaborados 

passam inicialmente por vários filtros hierárquicos, de coordenadores, chefes de divisão, 

chefes de departamento que dificultam a discussão de idéias discordantes. A 

aprendizagem coletiva é cerceada pela burocracia.  

5.6 A legitimidade política dos dirigentes 

A legitimidade política dos dirigentes e dos executivos constitui uma das 

diferenças relevantes. Foi feita uma pergunta com relação à legitimidade política dos 

dirigentes do Banco Central do Brasil aos servidores do Banco Central do Brasil 

entrevistados. As respostas consideraram como foco do processo, o conceito de 

autoridade assegurada pela aprovação política de seus dirigentes no Senado, pela 

indicação da Presidência e pela capacidade técnica de seus quadros, principalmente 

dirigentes, ou seja, as respostas consideram a autoridade definida por padrões 

normativos internos da instituição que asseguravam o espaço de poder.  

No Chile, o foco de legitimidade é a concentração das escolhas individuais de 

políticos em votar a composição do board e na produção de resultados de qualidade de 

políticas pelos processos de escolha de executivos.  

Conforme entrevistas realizadas nos dois países, enquanto a legitimidade 

política de dirigentes, chefes de divisão, consultores e chefes de departamento no Brasil 

é consentida por superiores hierárquicos ou mantida em mudanças governamentais, a 

legitimidade política de dirigentes no Banco Central do Chile é conquistada – o que 

define a diferença é o processo de escolha.  
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No Chile, o processo de escolha dos mais capazes é transferido para uma 

empresa de seleção de headhunters, que elege um grupo com o perfil solicitado e o 

envia. Os profissionais selecionados enfrentam uma entrevista coletiva e simultânea 

com o Conselho Diretor, o presidente e os conselheiros do board, optando-se assim pelo 

mais capacitado segundo os interesses dos stakeholders. O processo de escolha envolve 

excelência em capacidades, e não lealdades.  

5.7 A legitimidade da política interna 

 Entre as variáveis selecionadas para ilustrar as diferenças entre os países 

identificou-se a legitimidade da política interna e a incorporação de valores individuais 

de seus funcionários. 

Segundo Marcel,227a legitimidade política interna chilena é uma decisão de 

Estado, foi conquistada pela modernização do Estado, pela ética pública estabelecida 

em marco de direito público com acordo político para a gestão de políticas com 

eficiência e eficácia crescente. Ou seja, foi estabelecida com congruência crescente 

entre a ética pública e a base legal acordada politicamente e operacionalizada por 

instituições. A recente modernização do Estado chileno foi uma decisão política 

negociada a partir de avaliações externas, a de instituições como FMI, e a de Waissbluth 

(1995)228. Nessas avaliações foram identificadas debilidades no desenho institucional e 

os conflitos orçamentários. A virada estratégica se dá em 2001. O processo foi lento, 

tendo sido definidos os princípios da boa gestão: eficiência, eficácia e transparência. A 

definição presidencial se dá em 2000, o acordo político é negociado com organizações 

sindicais. Firma-se o acordo político em 2001. Projetos de leis são enviados em outubro 

de 2002, aprovados e estão sendo gradualmente implementados. Em 2003, é celebrado 

um acordo político na Comissão de Reforma do Estado, e uma lista com 20 a 25 

iniciativas incorporadas nesse acordo político fundamentam cerca de 10 projetos de lei 

aprovados no Congresso em que são incluídos temas como transparência e eficiência em 

programas públicos a avaliar. O processo envolveu gradualismo, voluntarismo, bem 

como a construção de redes e a formação de instâncias colegiadas. Ou seja, as 

características usadas para avaliar a reputação de um Banco Central escapam ao espaço 

                                                 
227 MARCEL, Mario. Reflexiones acerca del processo de modernization al Estado em Chile y desafios futuros. X 
Congreso Internacional de CLAD sobre la Reforma Del Estado y de la Administración Publica. Santiago, Chile. Out. 
2005. 
228 WAISSBLUTH, Mario; SAID, Javier. La competitividad tecnologica de las empresas en America 
Latina y el Caribe: una revision de la situacion regional. [S.l.]: OEA, 1995. 55p. 
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da responsabilidade institucional do Banco Central, a eficiência, a eficácia e a 

transparência são projetos de Estado.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira é um símbolo do início do acordo 

político, mas a eficiência, a transparência e a eficácia ainda não são projetos de Estado. 

Além disso, a incorporação de valores às preferências institucionais consiste em 

diferença relevante. 

No Banco Central do Chile, o compromisso com a reputação do banco e a 

excelência do autoconhecimento são identificados como valores individuais.  

A pergunta sobre valores institucionais individuais foi feita a dez entrevistados 

no Brasil. Aspectos gerais como ética e outros valores comuns numa sociedade urbana 

democrática foram citados, mas não houve clareza quanto ao compromisso com a 

reputação institucional e quanto à geração de excelência de autoconhecimento.  

É bastante evidente que no Chile a distribuição de poder institucional está 

associada à conquista da excelência do autoconhecimento e não do controle da 

informação, pois a informação é pública, está na Internet. É interessante mencionar que 

cerca de 30% do quadro de funcionários do Banco tem pós-graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado. O quadro funcional é pequeno e com produtividade 

crescente. A disputa individual é relativa ao conhecimento e ao desenvolvimento de 

capacidades flexíveis, de modo que se ajuste a complexidade crescente das necessidades 

às capacidades crescentes.  

O Banco Central do Brasil tem apoiado crescentemente a capacitação e a 

excelência em conhecimentos, mas conforme entrevistas realizadas ainda não constitui 

um valor institucional.  

A política de remuneração chilena dispõe de incentivos e considera alternativas, 

tais como o atendimento de metas, além de funções de gerência administrativa. No 

Brasil, a remuneração dos servidores do Banco Central está relacionada ao tempo na 

instituição e as gratificações estão associadas a funções administrativas. No 

planejamento estratégico institucional não existe desafio crescente para a expansão de 

metas e nem incentivos financeiros adicionais por metas alcançadas. 
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5.8 O aumento da eficiência e da redução de custos 

A incorporação de tecnologias administrativas para aumento de produtividade e 

redução de custos é uma das diferenças significativas entre o Chile e o Brasil. 

Desde 1992, o Banco Central do Chile vem sistematicamente se preocupando 

com a redução de custos. Naquele momento, foram diagnosticadas as seguintes 

dificuldades: excesso de níveis hierárquicos; elevada centralização das decisões; 

assunção de responsabilidade de maneira ineficiente por chefes intermediários; baixa 

disposição à inovação e ao correto aproveitamento de tecnologias; trâmites 

desnecessários; excesso de pessoal; sistema de remunerações rígido, com distorções em 

relação aos critérios de mercado; ausência de padrões objetivos de medição de 

eficiência interna, o que gerava índices de produtividade não satisfatórios. Esse 

diagnóstico levou à transformação. No citado ano de 1992, uma reforma administrativa 

reduziu o quadro de pessoal do Banco em um terço. Foi implantado plano de demissões 

voluntárias e aposentadorias, foram transferidos alguns serviços para terceiros e 

modificada a estrutura orgânica da instituição. 

Os conflitos de interesses, segundo a visão de servidores, são gerenciados pelo 

Conselho, e a administração foi centralizada em um único gerente-geral, com um 

subgerente, cinco divisões e quatorze gerências. A política de remuneração atual conta 

com incentivos monetários adicionais uma vez ao ano vinculados ao cumprimento de 

metas crescentes, que consistem de projetos anuais novos segundo o planejamento 

estratégico. Incentivos monetários aos chefes de divisão são decididos no Conselho. 

Recentemente, houve mais um corte de pessoal, de 10%. A redução de custos foi 

decorrente da negociação da autonomia.  

Paralelamente, os entrevistados no Brasil não vêem a eficiência gerencial como 

uma preocupação institucional e citam motivações e interesses externos à organização 

como razões que poderiam explicar o não-compromisso institucional com a eficiência 

gerencial.  

5.9 A credibilidade externa e as relações contratuais institucionais em 

relação a direitos de credores e a sua transparência 

A credibilidade externa chilena de investidores diretos é construída formalmente 

por contratos entre o investidor e o Estado e pela atuação de chancelarias. A legislação 

interna garante direitos assegurados por relações contratuais com o Estado, incluindo 
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direitos tributários por dez anos. Outra frente, a externa, é proveniente de Tratados de 

Investimento Bilateral (BITs). Em fevereiro de 2005, o Chile havia assinado 52 BITs, 

sendo 38 em execução, além de Tratados de Livre Comércio (FTAs) com o Canadá, o 

México, a Coréia do Sul e os Estados Unidos. Os Tratados de Livre Comércio incluem 

capítulos específicos relacionados com investimentos diretos e mecanismos de 

controvérsias. O Chile assinou também a Convenção de Washington de 1965, que criou 

o International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) e iniciou 

negociações sobre um mecanismo que provê proteção adicional para os fluxos de 

entrada e saída. Esses acordos proporcionam aos investidores princípios mínimos e 

padrões no caso de expropriação e medidas não discriminatórias ao investidor 

internacional. O princípio da sub-rogação é incluído, protegendo o contratante de seguro 

quanto a riscos não comerciais associados ao investimento no território, definindo as 

condições de arbitragem internacional. É interessante comentar que 144 países 

participam do ICSID, mas não o Brasil. 

Dessa forma, pretendo ter demonstrado que a credibilidade externa é construída 

sob uma base político-institucional que assegura, além da estabilidade macroeconômica, 

a segurança jurídica e a estabilidade em direito de propriedade. Isso explica por que, 

mesmo durante a crise da Ásia, o fluxo de capital não foi interrompido, em 1998 

apresentou pequena redução, porém pelo contrário e, 1999, aumentou conforme Gráfico 

3. 
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Gráfico 5.9 

Investimento Direto Estrangeiro no Chile( % do PIB) 

 

5.10 Governança ─ controle da reputação institucional e gestão de riscos 

institucionais 

Segundo a visão de servidores do Chile, a imagem de governança e a gestão de 

riscos são uma conquista político-institucional. Uma organização necessita ter clareza 

de seus objetivos, e hoje o Banco Central do Chile vivencia essa transformação. As 

políticas de gestão de modernização administrativa objetivam melhorar as capacidades 

dos recursos humanos, a capacidade de trabalho para o futuro e para a vida pessoal e o 

alinhamento das capacidades ante os objetivos do Banco em se adaptar às mudanças. Os 

projetos têm foco em serviços para o mercado e no negócio que precisa ser melhorado, 

por exemplo, o sistema de pagamentos em tempo real (LTBR) e a informação pela 

internet. A definição da política organizacional é clara: potencializar certas áreas 

administrativas para responder de acordo com o conceito de áreas de serviços orientadas 

ao cliente externo com base na satisfação desse cliente, observando parâmetros de 

qualidade e fluxo do serviço e de controle de gestão transparente responsável pela 

administração de recursos e sua comunicação. Os objetivos de médio prazo são 

traduzidos num orçamento e planejamento anual, com um fluxo de controle de gestão 

no qual se simulam os objetivos de cumprimento de metas e de resultados.  
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“A reputação do Banco Central é uma preocupação filosófica. É algo a ser 

defendido, é uma imagem, é responsabilidade de todos. O objetivo é a gestão integral de 

riscos, de modo que determinados riscos não sejam ultrapassados. Este objetivo faz 

parte do planejamento estratégico institucional e é baseado em padrões internacionais, 

padrão australiano AS/NZS 4360, no fortalecimento da gestão, adotado no Canadá, e o 

padrão COSO Entreprise Risk Management Framework, no fortalecimento de controles 

internos. O modelo de gestão estratégica é conhecido como Balance ScoreCard, 

desenvolvido por Norton e Kaplan e aplicado em várias instituições de nível 

internacional. A meta é gerar uma cultura de alto desempenho, alinhada com os valores, 

a visão, a missão e os objetivos institucionais, e um sistema de compensação com 

incentivos ao cumprimento de metas, além de integrar os processos de planejamento 

estratégico, gestão de riscos, orçamento, controle de gestão, desempenho e sistema de 

compensação e incentivos. É necessário o desenvolvimento de uma infra-estrutura, uma 

política, uma metodologia, além de procedimentos, práticas de gestão e conhecimentos 

para obter continuidade e sustentabilidade no tempo. Identificou-se que 80% dos riscos 

do Banco são percebidos na relação entre pessoas e cultura, em processos, no manejo da 

informação e na presença de risco tecnológico. Inicialmente, procurou-se avaliar o 

conhecimento e o perfil cultural das pessoas-chaves em unidades e identificar as 

necessidades de capacitação e intervenção cultural, detectando-se as brechas na cultura 

e na gestão de riscos. E a partir daí prepara-se uma infra-estrutura institucional para 

desenvolver o projeto, que inicialmente será um projeto piloto, no qual se analisará todo 

o processo e se identificará o evento e o risco que a instituição não quer correr. Para 

cada um desses riscos selecionados define-se um código de risco identificado e 

seleciona-se o fluxo de controle. As seis famílias de riscos são: financeiros, de pessoas e 

de cultura, de regulador ilegal, operacional, de comunicação interna externa e de termos. 

A reputação é a materialização dos excessos de riscos que afetam a credibilidade 

institucional, além de ser o principal ativo do Banco, isto é, a confiança que os 

mercados depositam em nós“, segundo Osvaldo Garay Hidalgo, Gerente de Gestão 

Estratégica e Riscos do Banco Central do Chile. 

Em junho de 2006, o Banco Central do Brasil criou uma Gerência Executiva de 

Riscos para a avaliação dos riscos de mercado para o Banco Central. Entretanto, até o 

momento não foi institucionalizado departamento ou divisão para a gestão de riscos 

institucionais globais como proposta organizacional com metodologia definida. Existem 
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preocupações individuais de servidores em relação à adoção de metodologias para 

monitorar a reputação institucional, assim como a incorporar valores institucionais, 

porém não é uma preocupação institucional claramente definida. No entanto apesar de 

em 2008 fazer parte da agenda de discussões técnicas, ainda não existe nenhum projeto 

piloto de implantação e institucionalmente ainda não foi priorizada no Brasil. 

Supomos que valores e crenças interferem nas preferências individuais, 

agregadas e políticas, e com base nas constatações concluímos que a imagem de 

governança chilena pelo controle da reputação institucional é um valor individual, 

coletivo e institucional, constituindo uma preferência política.  

5.11 As percepções externas das mudanças institucionais 

As percepções externas da imunidade chilena a crises financeiras e a dimensão 

dos fluxos financeiros de inversão direta de US$ 3,7 e 3,8 milhões em 1996 e 1997, 

influenciaram a aceitabilidade de investidores e do governo chileno quanto à elevação 

do déficit externo em 1996-1997 e ao câmbio sobrevalorizado, mesmo quando 

insustentável no tempo. Essas crenças são ilustradas por percepções de organismos 

financeiros internacionais e dos lobbies internacionais na reunião de Hong Kong de 

1997 e foram destruídas pelos efeitos, em 1998 e 1999, da crise asiática, pela 

deterioração dos termos de troca equivalente a 3% do PIB e pelas saídas de fluxos 

financeiros de fundos de pensões desde fins de 1997.  

É interessante comentar a aceitabilidade externa de controles de capital 

negociados em Acordos de Livre Comércio com os Estados Unidos e o Canadá. O Chile 

defendeu fortemente a presença do encaixe nas negociações, encaixe eliminado 

internamente, mas protegido em acordos bilaterais.  

A importância das crenças externas em relação à imunidade brasileira ante a 

crises foi constatada durante a crise da Ásia, quando foi noticiado na imprensa 

internacional a necessidade de apoio financeiro de US$ 250 bilhões, volume de crédito 

muito superior ao concedido com pelo Fundo Monetário Internacional. Essas 

percepções alimentam o pânico de credores.  

5.12 A profundidade dos valores republicanos democráticos individuais 

Entre os valores que influenciam preferências individuais, agregadas e políticas 

selecionou-se o valor republicano de liberdade e de respeito individual e a cultura 
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política que respeita organizações e instituições. No Brasil este valor não está 

incorporado às preferências individuais com a mesma profundidade social que no Chile. 

Nesse país, o papel do Estado e os valores individuais republicanos são 

diariamente expostos nos periódicos locais, seja na comparação entre a sociedade 

chilena e a norte-americana ─ quando é feita uma auto-avaliação pública para ver se 

foram atingidos os mesmos níveis democráticos ─, seja na redução do corporativismo e 

do fisiologismo. O referencial externo de excelência está presente nas discussões, na 

mídia, na opinião pública, seja quando se criticam autoridades que permanecem 

dirigindo seus próprios negócios em funções públicas, ─ comportamento não admitido 

pela sociedade norte-americana ─, seja nas discussões públicas quanto à reforma da 

Corte Suprema.  

Nas palavras de Graciela Moguillansky (2005), em entrevista, os laços entre o 

Chile e os Estados Unidos são ideológicos e não militares e não foram impostos. Esses 

laços têm suas origens na década de 1950, com a transferência de tecnologia para a 

produção de frutas. Como os professores eram norte-americanos, foi-se inserindo no 

país um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas naquele momento esta ainda não era 

dominante. Na Universidade Católica havia um pensamento neoliberal, mas até o 

governo Pinochet quem predominava ideologicamente era a Universidade do Chile, que 

era marxista. A difusão e a predominância da ideologia neoliberal acontecem no 

governo Pinochet. A partir de então, a maioria dos economistas se formaram nos 

Estados Unidos e criaram laços, absorvendo valores e idéias neoliberais como as do 

Consenso de Washington. O conhecimento observado nas universidades chilenas tem 

ligações profundas com o conhecimento das universidades norte-americanas, e não das 

européias, pois os técnicos têm sido formados nas universidades americanas.  

Essas ligações não foram impostas, são de iniciativa chilena. O Acordo de Livre 

Comércio com os Estados Unidos é uma proposta chilena, e o processo para a 

construção do seu consenso foi lento ─ durou dez anos. Nas palavras de Jorge Còrdova, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Banco Central do Chile (2005), as 

diferenças institucionais são explicadas por raízes históricas: a liberdade no Chile foi 

conquistada na independência, com enfrentamento e inúmeras vidas perdidas, não foi 

uma liberdade consentida como a do Brasil.  

O consenso político exigido para escolhas de mudança institucional arriscadas 

com efeitos distributivos em sociedades muito desiguais pode ser explicado por 
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sistemas de preferências diversificados por atores avessos a risco. Os sistemas de 

preferências refletem conhecimento, valores, crenças, motivações e percepção de 

indivíduos e de grupos de interesse e não são homogêneos. Quando há diversidade entre 

indivíduos, grupos de interesse, atores políticos e instituições políticas, a decisão de 

mudança institucional às vezes é postergada e outras vezes apresenta reversões quando 

pressionada por grupos de interesse. Essas escolhas refletem conhecimento, valores, 

crenças e motivações de atores políticos.  

As diferenças atuais entre o Chile e o Brasil, em relação à cultura política que 

respeita as suas organizações e instituições podem ser explicadas por razões históricas 

com origens na independência chilena de respeito ao Estado e enquanto essas razões 

históricas brasileiras explicam a instabilidade e conflito político e o personalismo em 

inter-relações sociais. 

A confiança no Banco Central e no supervisor bancário é demonstrada pela 

direção da ação coletiva dos agentes em mercados financeiros, pela maior credibilidade 

externa e interna e pelo cumprimento das barganhas negociadas. 

5.13 O terceiro nível de análise. A negociação política ou consenso em 

escolhas arriscadas 

As diferenças na profundidade dos valores republicanos democráticos, nas 

forças profundas, na fragmentação política centrada no território, na aversão de políticos 

a riscos, no conhecimento e na aceitação das leis econômicas produzem uma negociação 

política diversificada. 

Foram entrevistados, dois ex-presidentes do Banco Central, um do Brasil e outro 

do Chile. O chileno nos mostrou a convergência de visões do conhecimento econômico 

no board e a internalização na instituição dos diversos interesses dos vários 

stakeholders. A negociação política no Chile é internalizada nas relações com o 

Executivo e o Senado.  

No Chile, após o governo Pinochet, a negociação política é produto dos valores 

republicanos em um país unitário229, com a difusão e predominância da ideologia 

neoliberal, construída desde 1950, conforme comentado no item 6.13 e o acordo se dá 

com a coalizão política de 2000. 
                                                 
229 País unitário: as funções executivas em regiões e provincias são nomeações e remoções da Presidência 
da República. A representatividade política se dá no Congresso Nacional. 
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No Chile, os diretores do Board do Banco Central têm as mesmas crenças ─ a 

autonomia do Banco Central é uma conquista da sociedade. O conhecimento dos 

diretores do Board é semelhante, assim como seus valores.230 A autonomia legal foi 

negociada em sistemas políticos ao longo de um prazo de nove anos, entre 1980 e 1989, 

e foi mantida, enquanto em alguns exemplos internacionais foi revogada por ciclos 

políticos posteriores. 

Já o brasileiro comentou sobre as dificuldades políticas do governo Collor e as 

diferenças de visões na cúpula institucional. Desde 1990, discutiam-se na diretoria do 

Banco Central as reformas estruturais e institucionais e a liberação do câmbio. De 

maneira análoga, discutiam-se as escolhas para a liberalização do câmbio no governo 

Fernando Henrique Cardoso e as diferenças de visões na cúpula governamental. A 

introdução dessa variável decorre de reflexão sobre as divergências entre entrevistas 

realizadas com Roberto Zahler e Gustavo Loyola e de divergências públicas entre o 

ministro do Planejamento, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles, publicadas no jornal Valor Econômico de 9 de maio 2006: “As farpas entre o 

ministro da Fazenda, Guido Mantega e presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles”, e as declarações dos candidatos à Presidência da República em 2006, Lula e 

Alckmin, quanto à autonomia do Banco Central do Brasil.  

No Brasil, a negociação política é dificultada pelo personalismo no Estado de 

direito, pela fragmentação política centrada no território em um país federativo. Estes 

elementos dificultam acordos e consensos políticos, pois inúmeros são os veto 

players231. As escolhas políticas arriscadas com efeitos econômicos incertos são 

postergadas, pois a diversidade no conhecimento e na aceitação de leis econômicas 

retarda ajustes e explicam o timing diferenciado na estabilização macroeconômica e 

política monetária e na liberalização comercial e cambial.  

Além dessas, em entrevista concedida à Globonews pelo ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso em 12 de abril de 2006 no programa Espaço Aberto e no seu livro A 

Arte na Política. A história que vivi. Em janeiro de 1997, o Presidente instruiu o chefe 

da Casa Civil reunir a equipe econômica e colocar em pauta acelerar a correção da taxa 

de câmbio e...caminhava-se a duras penas na direção de um consenso em torno da 

adoção de uma banda mais larga de flutuação. Em março expõe que por ele tomaria a 

                                                 
230 Entrevista com Roberto Zahler 
231 Veto players 
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medida naquele momento. Posteriormente decidiu pela nomeação de Gustavo Franco. 

Em outubro a taxa Selic232 passou de 22% para 44%. Nessa entrevista da jornalista 

Miriam Leitão com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 12 de abril de  

2006, na Globonews, este comentou que em 1998 queria liberar o câmbio, mas havia 

divergências na diretoria do Banco Central, ou seja, mesmo no regime presidencialista, 

no qual o Poder Executivo exerce poder sobre o Legislativo por meio de mecanismos de 

controle que são as nomeações dos membros das comissões do Poder Legislativo, 

mesmo o presidente desejando, a escolha não foi realizada, pois riscos políticos e 

econômicos exigiam maior consenso para a opção que foi postergada e feita em 1999 

por meio do consenso do mercado ─ a ação coletiva de retirada de fundos financeiros 

do país. 

Portanto, concluo com base na entrevista com Gustavo Loyola e na entrevista e 

no livro de Fernando Henrique Cardoso que as barreiras provocadas por visões pessoais 

e motivações frearam a velocidade do ajuste brasileiro, exigindo um maior consenso 

político e a aversão ao risco pode explicar o comportamento. A presente conclusão 

ilustra a complexidade de relações que influenciam a qualidade institucional. As 

relações de natureza político-institucional influenciam o escopo e a forma de atuação da 

organização; as históricas e sociais, a formação de valores no que respeita às 

preferências individuais e coletivas, assim como o conhecimento e as motivações 

influenciam as preferências individuais e coletivas para a transformação de preferências 

políticas com aversão ao risco em ambientes com incerteza. 

                                                 
232  



CAPÍTULO 6 

INDICADORES DA PERCEPÇÃO DE BANCOS 

COMERCIAIS SOBRE A EVOLUÇÃO DA 

REPUTAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E 

DO BANCO CENTRAL DO CHILE 

Este capítulo propõe uma metodologia para elaborar um construto para a 

reputação de bancos centrais e divide-se em quatro seções: na primeira apresentamos a 

metodologia de obtenção e análise dos dados, na segunda, a análise dos resultados, na 

terceira, os índices multidimensionais para as variáveis ordinais fuzzy head index e a 

conclusão, na quarta. 

Construto é uma combinação linear de atributos associados a uma dimensão de 

análise, segundo Geraldo de Souza.233 Construto é utilizado para variáveis latentes ou 

para atributos gerados por escores nas análises fatorial e de componentes principais. 

A mensuração de construtos, variável latente, é chamada de indicadores pelos 

sociólogos, de testes pelos psicometristas e de proxies pelos econometristas. Essa 

mensuração exibe aspectos parciais que compõem o construto analisado. Além disso, 

construtos podem refletir atributos também definidos, por uma faculdade de perceber 

variáveis abstratas. Desta forma, para identificar os componentes de um construto que 

incluam a percepção da reputação institucional de bancos centrais a partir de variáveis 

abstratas, a nossa proposta necessita ainda maior validade formal, teórica e lógica.  

O instrumento de mensuração proposto de um indicador da percepção da 

reputação de bancos centrais só é válido nesta aplicação e nas inter-relações desse 

indicador e o seu fim último, isto é a compararação da evolução da percepção de 

profissionais de bancos atuantes em mercados financeiros internacionais no período 

analisado.  

A validade estatística do conteúdo da reputação de bancos centrais implica na 

análise do domínio do conteúdo da reputação, isto é o campo de definição do construto 

e a análise da pertinência dos itens selecionados representar esse construto em suas 

diversas faces.  

                                                 
233 Definição do estatístico enviada por e mail . 
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A validade desse indicador não pode ser apreciada em si mesmo, mas na sua 

aplicação. A validade objetiva dessa aplicação necessita a identificação dos critérios 

empíricos de avaliação, a sua replicação inúmeras vezes, mediante a seleção de outras 

amostras de tal sorte que meça previsibilidade de X, a partir de critérios exteriores de Y. 

A escolha inadequada da amostra introduz vieses nas medidas do teste e dos critérios 

empíricos utilizados, e reduz a confiabilidade do indicador e dos critérios escolhidos. 

Estes problemas podem afetar o valor dos coeficientes de validade. Esta é uma proposta 

inicial metodológica aplicada a sumários clássicos e a construção de um índice fuzzy 

multidimensional. 

A teoria estatística clássica dos testes formulada por Spearman admite que o 

score bruto X obtido do teste seja representado por X= V+ε, onde E[ε] =0, o erro no 

teste, tem esperança matemática nula e a corr[V, ε] =0 ou seja a correlação entre o score 

verdadeiro e o erro do teste é nulo. Associadas a séries estatísticas existem várias 

medidas, indicadores de localização, de concentração e de assimetria. 

Adotamos como critério de comparação os sumários clássicos de uma série 

estatística, pois estes indicadores não são afetados pela ordenação das observações e não 

apresentam problema de robustez ou de resistência quando da ocorrência de valores 

extremos ou singulares. Sua justificativa reside na escolha de estatísticas exploratórias 

de séries ordinais para construir um modelo de avaliação subjetiva para comparar a 

evolução da a reputação de bancos centrais aplicado ao caso do Chile e do Brasil, 

segundo a percepção de indivíduos, executivos e ou analistas de bancos com atuação em 

mercados financeiros internacionais. 

Reconhecemos as limitações provenientes da ausência de consistência dos juízes 

com diversas funções hierárquicas nessas organizações. Ë de se supor que a assimetria 

de informações afetem diferentemente os vários níveis hierárquicos. A heterogeneidade 

dos entrevistados, o tamanho da amostra e a sua representatividade para refletir a 

validade estatística da amostra são limitações a serem consideradas na sua 

generalização, apesar dos critérios de relevância da representatividade das organizações 

selecionadas nas atividades cambiais em mercados primários de câmbio. Em 2005, no 

Brasil, os bancos contatados realizaram em valor, 85% das operações de câmbio no 

mercado primário. Mas reconhecemos que os resultados refletem a generalidade do 

processo de aprimoramento institucional identificado em outros capítulos do presente 

trabalho. 
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A partir das variáveis unidimensionais coletadas adotamos o Fuzzy headcount 

index para a reputação como um valor intangível multidimensional, supondo-se que a 

sua evolução reflita o conhecimento compartilhado por recursos materiais e práticas 

com significados coletivos nos executivos de bancos com atuação internacional. 

Diversos autores elaboraram critérios para estudar fenômenos 

multidimensionais.  

Thurstone (1927) estabeleceu um modelo de comportamento mental para o 

indivíduo como mecanismo de escolhas de preferências, denominado de Modelo de 

Julgamentos Comparativos. Nesse modelo, cada julgador associa a cada estímulo um 

número real, denominado valor de escala, e modelos de julgamentos categóricos em 

relação a um conjunto de estímulos.  

Saaty (1979) propõe a avaliação multi-critério, em combinação com a técnica de 

hierarquização analítica para a tomada de decisão (Analytical Hierarchy Process – AHP). O 

processo consiste em elencar as variáveis (ou critérios) considerados relevantes para definir 

cada objetivo. Para a determinação desses critérios a avaliação vale-se de consultores 

temáticos de diferentes áreas do conhecimento. Na fase de ponderação, os consultores e 

participantes indicam pesos a serem atribuídos a cada um dos fatores identificados 

relacionados aos objetivos definidos.  

Outro modelo na literatura com imperfeições da informação para a teoria das 

probabilidades define a Lógica Difusa como sendo uma ferramenta capaz de capturar 

informações vagas, em geral descritas em uma linguagem natural e convertê-las para 

um formato numérico, de fácil manipulação pelos computadores de hoje em dia. A 

Lógica Difusa ou Lógica Nebulosa, também pode ser definida como a lógica que 

suporta os modos de raciocínio que são aproximados, ao invés de exatos, como estamos 

naturalmente acostumados a trabalhar. Ela está baseada na teoria dos conjuntos 

nebulosos e difere dos sistemas lógicos tradicionais em suas características e detalhes.  

Essa lógica em questão foi desenvolvida por Lofti A. Zadeh (1965) da 

Universidade da Califórnia em Berkeley combina lógica multivalorada, teoria 

probabilística, inteligência artificial e redes neurais para que possa representar o 

pensamento humano, ou seja, ligar a lingüística e a inteligência humana, pois muitos 

conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática.  
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Portanto o valor verdade de uma proposição pode ser um subconjunto nebuloso 

de qualquer conjunto parcialmente ordenado, ao contrário dos sistemas lógicos binários, 

onde o valor verdade só pode assumir 2 valores: verdadeiro (1) ou falso (0). A Lógica 

Difusa está baseada em palavras e não em números, ou seja, os valores verdades são 

expressos lingüisticamente. Por exemplo: quente, muito frio, verdade, longe, perto, 

rápido, vagaroso, médio, etc. Possui vários modificadores de predicado como, por 

exemplo: muito, mais ou menos, pouco, bastante, médio, etc., um amplo conjunto de 

quantificadores, como por exemplo: poucos, vários, em torno de, usualmente e faz uso 

das probabilidades lingüísticas, como por exemplo: provável, improvável, que são 

interpretados como números fuzzy e manipulados pela sua aritmética. Manuseia todos 

os valores entre 0 e 1, tomando estes, como um limite apenas. 

 A literatura de medidas multidimensionais de pobreza234 também fazem 

uso da teoria de fuzzy sets. 

Neste teste empírico adotamos esses conceitos de variáveis multidimensionais 

para comparar variáveis que possam interferir na reputação de bancos centrais. 

Aqui utilizamos uma microanálise indutiva e mostramos indicadores da 

percepção de executivos de bancos comerciais e múltiplos sobre a evolução da 

qualidade institucional de reguladores, Banco Central e supervisor bancário, obtida 

mediante questionários para os dois países durante o período 1975-2005. 

Com base nos resultados encontrados por Adolph (2005), supomos que a 

motivação dos banqueiros seja não homogênea, depende de seus sistemas cognitivos, 

que processam a informação incompleta, e de emoções memorizadas que interferem no 

comportamento presente.  

Assim, levantamos a hipótese de que quando uma instituição tem a reputação 

como um valor institucional no tempo, a avaliação dos executivos de bancos comerciais 

é clara e semelhante, pouco diferindo entre eles e os executivos de bancos comerciais. 

Quando a variabilidade na percepção de reputação é pequena, isso indica coesão política 

e maior conhecimento compartilhado. Quanto mais próximo de zero for o sumário 

normalizado, unidimensional supomos ser maior o suporte político, pois é maior a 

convergência ideacional. 

                                                 
234 COSTA, Michele; A multidimensional approach to the measurement of poverty. IRISS working paper 
series 5, 2002. citado em Penaloza( mimeo 2005). 
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No critério multidimensional, quanto mais próximo de um for o Fuzzy head 

count index melhor é a reputação percebida, ou seja, em todas as categorias 

unidimensionais os atributos mínimos são atingidos. 

Os resultados indicam que a reputação dos Bancos Centrais do Brasil e do Chile 

e reguladores bancários evoluiu no tempo de acordo com a percepção de executivos de 

bancos comerciais e múltiplos e a reputação chilena é superior a brasileira. 

A análise identifica a evolução temporal da percepção da qualidade de políticas 

e de regras e seu monitoramento, separadas da estratégia dos jogadores, um pré-

requisito para a construção da teoria das instituições. Finalmente, os intervalos de tempo 

definidos são compatíveis com os critérios definidos na narrativa histórica do capítulo 4, 

os resultados são afetados por restrições de diversas naturezas, estruturais e 

organizacionais.  

6.1 A metodologia  

A metodologia consiste da coleta das informações e comparação dos sumários 

normalizados dos dados com o uso da variabilidade dual ordinal.  

Aplicamos um questionário a diretores e a Economistas-chefes de bancos 

comerciais e múltiplos que concentram as operações em mercados financeiros globais 

para colher informações sobre variáveis identificadas na literatura da teoria da 

regulação. Estas informações sobre as percepções memorizadas de executivos de bancos 

comerciais permitem comparar os reguladores nesses países. Os indicadores refletem 

emoções memorizadas sobre o aprimoramento do conhecimento, das capacidades e das 

motivações de reguladores para atender a interesses difusos.  

A seleção da amostra envolveu indicações de especialistas tanto do Banco 

Central do Brasil quanto da Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras do 

Chile. Os contatos telefônicos, pessoais ou pela internet foram mediados por Ana Paula 

Harumi Higa, da Federação de Bancos no Brasil, Maricielo Glen, da Federação Latino-

Americana de Bancos, e Alejandro Alarcon Peres, da Associação de Bancos e 

Instituições Financeiras do Chile. Foram contatadas dez instituições no Chile e 

dezessete no Brasil, e as respostas obtidas referem-se a oito bancos no Chile e oito no 

Brasil. As instituições contatadas em ambos os países concentram mais de 90% do valor 

das operações do mercado primário de câmbio. No Brasil as instituições que 

responderam realizam aproximadamente 37% do valor das operações de câmbio no 
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mercado primário. Não dispomos dessa informação desagregada para os diversos 

bancos chilenos. 

Os bancos contatados no Brasil foram: ABN Amro, Banco do Brasil, Beal, BNP 

Paribas, Boston, Bradesco, Citibank, CFSB- Garantia, Deutsche, Hsbc, Itaú, 

J.P.Morgan, Pactual, Safra, Santander, Unibanco, Votoramtim. 

A seleção dos intervalos de tempo tomou por base a definição de períodos 

calcados na análise da narrativa histórica das critical junctures ao longo da construção e 

da reconstrução da reputação do regulador no período definido no capítulo 4. 

1974-1979 – o ajuste internacional externo, período de opção desigual dos 

países. 

1980-1983 – o gerenciamento da crise.  

1984-1989 – transição para a globalização. 

1990-1999 – início da globalização no Chile.  

2000-2005 – início da globalização no Brasil  

A) As variáveis selecionadas para identificar as habilidades para a construção da 

série estatística ordinal e do índice de reputação de macrofunções de reguladores para a 

política monetária são: 

• Apresenta grau de autonomia satisfatória. 

• Apresenta níveis de liberalização financeira. 

• Apresenta níveis de estabilização de preços adequados 

• Reduz o problema informacional do sistema financeiro. 

• Reduz os custos de transação e o spread de taxas de juros. 

• Apresenta política monetária transparente. 

• Apresenta accountability das decisões e das ações da direção e do corpo 

gerencial do regulador. 

• Apresenta compromisso com a redução de custos financeiros e sociais. 

• É percebida por obter governança. 



 179

B) As variáveis selecionadas para identificar as habilidades para a construção da 

série estatística ordinal e do sumário do índice de reputação consideram as 

microfunções relevantes: a supervisão bancária, a integridade de mercado e as práticas 

anticompetitivas para a reputação do regulador. Essas habilidades são: 

• Apresenta grau de autonomia satisfatória. 

• Avalia a transparência da supervisão bancária. 

• Avalia o padrão da supervisão bancária.  

• Permite distorções alocativas no sistema bancário pela absorção de renda de 

bancos monopolistas internacionais. 

• Mantém um padrão que assegura a integridade dos mercados e evita a lavagem 

de dinheiro, a corrupção e o terrorismo. 

• Apresenta accountability das decisões e das ações da direção e do corpo 

gerencial da supervisão bancária. 

• É percebida por obter governança. 

C) As variáveis selecionadas para identificar as habilidades para a construção da 

série estatística ordinal para a avaliação da profundidade da percepção da regulação em 

2005 são: 

• Adequação de padrões de normas e monitoramento. 

• Normas de captação de bancos comerciais e múltiplos. 

• Normas da capital mínimo para abertura de agências. 

• Margens de endividamento sobre capital e reservas. 

• Margens de endividamento externo sobre capital e reservas. 

• Taxas de encaixe e reservas técnicas. 

• Limites a operações de crédito. 

• Limites à margem global de crédito. 

• Compromisso do regulador na redução do custo da observância da regulação, 

considerando reguladores múltiplos tributários e de mercado de capitais. 

• Normas contábeis para identificação de riscos de preços. 
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• Normas para adequação de capital. 

• Normas para reservas de liquidez. 

• Caminho para implementar Basiléia 2. 

Os questionários permitiram a construção de vários indicadores da imagem do 

regulador percebida pelos executivos dos bancos comerciais no tempo. O sumário 

comparativo entre as diversas visões indica a existência do diferencial de reputação e 

sua localização. 

As inter-relações entre as macro e as microfunções como emprestador de última 

instância e sistema de pagamentos não foram objeto da pesquisa, pois presume-se que a 

base tecnológica é semelhante: os dois países dispõem de um sistema de pagamentos 

para liquidação em tempo real, além de as especificidades de conhecimentos em 

tecnologia da informação para uma boa avaliação escaparem aos meus conhecimentos. 

As variáveis são ordenadas em quatro categorias por meio de valores ordinais, 

quais sejam: 

 1) valor (0) para a categoria sem avaliação; 

 2) valor (1) para a categoria insuficiente, para a categoria sub-regulada das 

perguntas de 33 a 35 e para a categoria nenhuma das perguntas de 39 a 41; 

3) valor (2) para a categoria suficiente, adequada aos produtos e aos serviços das 

perguntas de 33 a 35 e para a categoria pequenas das perguntas de 39 a 41; 

4) valor (3) para a categoria mais que suficiente, categoria sobre-regulada das 

perguntas de 33 a 35 e elevadas das perguntas de 39 a 41; 

As séries estatísticas ordinais obtidas mediante questionários respondidos por 

bancos formam um conjunto de observações das avaliações subjetivas referente a uma 

variável de medida, numa dada escala ordinal de mensuração. Posteriormente, esses 

coeficientes numéricos, obtidos com base na observação, são sumarizados em 

indicadores de reputação da política monetária e da supervisão bancária e de padrões 

para a supervisão bancária de 2005, utilizando-se metodologia de estatísticas 

exploratórias da Teoria e Aplicação a Medidas Multidimensionais para Dados Ordinais, 

de Jorge de Souza e Peñaloza (mimeo, 2005).  
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As variáveis caracterizadas como ordinais são o conjunto finito {x1, x2, x3 e x4} 

de quatro categorias ou modalidades. Para uma população n = 8 de bancos comerciais, 

e, portanto sejam 

n1, n2, n3…….n m, as freqüências absolutas da x1, x2, …..x 4, respectivamente, e 

 seja f i = n i/n a freqüência relativa associada à categoria x i = 1, 2, 3 e 4 

A lista de modalidades {x1, x2, x 3 e x 4} será denotada por X. Se f = (f1, f2 ……f4) é o 

vetor de freqüências relativas, então escreveremos: 

(X, f) = {(x 1, f1), (x2, f2), ………(x 4, f4)}. Se quisermos explicitar as freqüências 

absolutas, multiplicaremos as freqüências relativas por n, portanto n i= n fi e 

escreveremos  

( X, n f) = {( x1, n1), ( x2, n2 ), …….(x 4, n 4)}. 

Variabilidade é o termo que designa a possibilidade maior ou menor de a variável 

assumir um valor no intervalo do conjunto de valores na escala de possibilidades: 0, 1, 

2, e 3. 

Assim, a série estatística ordinal é representada por { (x 1, f1), (x2, f2), …(x 4, f4) 

}. A representação de freqüências relativas iguais é f1 = f2 =……= f4= 1/4.  

Se as freqüências relativas são iguais, a variabilidade entre as categorias é 

máxima e será mínima quando a freqüência relativa unitária for f j =1, para alguma 

modalidade 

 x j (j = 1,2,3, 4), com as demais freqüências sendo obviamente nulas. 

A ordenação referente à categoria da escala é expressa pelo símbolo < (inferior 

a). Assim, um dado objeto precede o outro sempre que a medida daquele for menor que 

a do outro.  

O conteúdo da ordem que diferencia a escala cria um novo problema, relativo à 

forma da distribuição de freqüências de uma série estatística, pois os limites de variação 

do sumário dependem do número de categorias. Dessa forma, a normalização da medida 

de variabilidade é necessária para a transformação para um intervalo fixo [ 0 1].  

Sumarizar uma série estatística, segundo Peñaloza (2005), é exibir coeficientes 

numéricos obtidos a partir de observações distintas, um sumário de assimetria 

distribucional. A posição do tipo mediana não faz sentido para séries deste tipo. 
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Seja x1 <x2 ....... < x 4 as quatro categorias que definem a escala ordinal.  

Seja Si a freqüência relativa das observações superiores ou iguais a xi na série. 

Si = ∑ 4j=ifj a freqüência pós-acumulada do valor de xi. 

Seja S = 1/4 ∑ Si =1/4 (S1+S2+.....+S 4) = 1/4 ∑i=1 4 i fi = ∑i=1 4 i / 4 fi. 

Portanto, S equivale a uma espécie de média aritmética das quatro categorias da 

escala.  

Essas observações podem permitir a adoção do sumário 1- Max 1≤ j ≤ 4 f j como 

uma medida da variabilidade da série estatística ordinal. Entretanto, como Max 1≤ j ≤ 4 f j 

varia no intervalo [1/4, 1}, ou seja, como tem-se sempre que: 

0≤1- Max 1≤ j ≤ 4 f j≤ 4-1/4, os limites da variação do sumário ficam dependentes do 

número de m = 4 de categorias que compõem a escala nominal. Essa dependência é 

inconveniente para a comparação da variabilidade de variáveis com escalas, pois o 

número de categorias altera o intervalo de variação do sumário. Portanto, em estudos 

comparativos é importante a normalização, isto é, a transformação para o intervalo 

fechado [0, 1], mantendo-se o grau de variabilidade da série estatística. Neste caso, a 

multiplicação do sumário 1- Max 1≤ j ≤ 4 f j pelo fator normalizante 4/4-1, e daí o 

resultado do sumário normalizado de variabilidade. 

٧x
∞= ( 4/ 4-1) (1- Max 1≤ ≤4 f j) 

Sumário normalizado igual a 1 representa a máxima variabilidade das 

observações, sendo equivalente à uniformidade da série estatística, ou seja, representa a 

ocorrência de modo que se tenham todas as freqüências iguais fm = 1/4. No presente 

caso indica ausência de coesão política, pois a percepção varia entre as quatro 

categorias. Sumário normalizado igual a zero exibe variabilidade mínima entre as 

freqüências unitárias, ou seja, indica coesão política, pois existe uma convergência na 

percepção dos entrevistados.  

Os conceitos de baixa e de alta variabilidade são traduzidos pelas proximidades 

do sumário em relação aos valores extremos zero e um. A variabilidade é o oposto de 

concentração, portanto ao estudarmos a variabilidade estamos estudando a 
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concentração. Essas notas foram retiradas de Jorge de Souza e Rodrigo Souza 

Peñaloza,235 assim como as subseqüentes. 

Nessa escala ordinal, uma variável exprime com maior ou menor intensidade o 

traço revelado pela outra. 

Seja {x1, x2, ……...x 4} uma série estatística ordinal tal que: 

x1 < x2 < x3< x 4.  

A mais importante restrição à possibilidade de medir a dispersão da série ordinal 

resulta da ausência de uma unidade de mensuração. 

Era nosso objetivo adotar a metodologia de Morley (1999) para comparar a 

América Latina, para tanto solicitamos o apoio institucional da Felaban, a Federação 

Latino-Americana de Bancos. Entretanto, como só recebemos questionários para o 

Chile e o Brasil, esta será uma proposta para comparação futura. Samuel Morley, 

Roberto Machado e Stefano Pettinato Morley236 construíram índices comparativos para 

a reforma estrutural na América Latina comparando inúmeros países. Assim, 

construíram cinco índices para a reforma comercial, a liberalização financeira, a 

reforma tributária e a privatização e um agregado. 

O critério adotado foi: 

 I it = Max - IR it / (Max - Min). 

I it = índice de valor para o país i no ano t. 

Max = máximo para a medida de reforma para todos os países, todos os anos. 

-IRit = valor da avaliação da medida de reforma para todos os países, todos os anos. 

Min = valor mínimo para a medida da reforma para todos os países.  

Após as entrevistas com os funcionários dos Bancos Centrais do Chile e do 

Brasil, foi enviado um questionário a bancos comerciais e reguladores no Brasil e no 

Chile para uma comparação institucional no tempo. Com o apoio institucional da 

Federação de Bancos do Brasil e da Associação Nacional de Bancos e Instituições 

Financeiras do Chile, contatei a Federação Latino-Americana de Bancos. No Brasil, a 

                                                 
235 SOUZA, Jorge; PEÑALOZA, Rodrigo A. de Souza Estatística Exploratória de Séries Nominais e Ordinais: Teoria 
e Aplicação a Medidas Multidimensionais Nebulosas de Pobreza para Dados Originais. Mimeo 2005. 
236 MORLEY, Samuel; MACHADO, Roberto; PETTINATO, Stefano. 1999. Indexes of Structural Reform in Latin 
América. Série Reformas Economicas, n◦ 12, Economic Commission for Latin America and the Caribbean United 
Nation. Chile. 
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indicação dos bancos a serem entrevistados foi do chefe do Departamento de Reservas 

Internacionais do Banco Central: 17 bancos dealers em operações com o Banco Central 

do Brasil concentram mais de 90% das operações do mercado primário de câmbio. Esta 

figura de dealer no Banco Central inexiste no Chile, pois lá o número de bancos é bem 

menor que no Brasil. Segundo Gunther Held, da Superintendência de Bancos e de 

Instituições Financeiras do Chile, bancos com atuação internacional seriam 

aproximadamente oito no Chile. Dentre esses principais bancos chilenos não dispomos 

das respostas  do Santander do Chile. 

Além disso, foi contratado um serviço da empresas em Hong Kong para colocar 

o questionário na internet, mediante cláusula de sigilo e fornecimento de senha aos 

selecionados para respondê-lo. A resposta é voluntária e, portanto, a variável aleatória é 

o interesse do selecionado contatado.  

No entanto, como o volume de respostas no Brasil havia sido baixo, foram feitos 

contatos pessoais com os que se predispuseram a responder o questionário. Foram 

obtidas oito respostas para o Brasil e dez para o Chile, sendo duas respostas dos 

reguladores chilenos ─ o Banco Central e a supervisão bancária. Entretanto, como no 

caso brasileiro o Banco Central não respondeu, não foram considerados os questionários 

dos reguladores. Os questionários chilenos foram preenchidos na internet, e sete dos 

brasileiros foram respondidos mediante contato pessoal. O perfil dos respondentes é 

variável: diretores, economistas-chefes, controllers financeiros, analistas de estudos, 

subgerentes de estudos. Alguns tinham conhecimento sobre o período de análise, outros 

não, principalmente no caso brasileiro, os entrevistados eram jovens e poucos tinham 

conhecimento sobre os períodos iniciais.  

Neste caso a resposta consta como sem avaliação.  

Aplicou-se um outro questionário a investidores internacionais, no entanto as 

respostas não foram consideradas, pois a quantidade foi desprezível. Além disso, um 

dos bancos brasileiros respondeu o questionário como investidor internacional e suas 

respostas não foram utilizadas, pois a organização se qualificou como investidor 

internacional, e não como banco. 

6.2 Análise dos resultados dos sumários normalizados 

Sumário normalizado igual a 1 representa a máxima variabilidade das 

observações, sendo equivalente à uniformidade da série estatística, ou seja, representa a 
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ocorrência de modo que as diversas categorias tenham todas as freqüências iguais, isto 

é, percepções diferentes. Sumário normalizado igual a zero exibe variabilidade mínima 

entre as freqüências unitárias, ou seja, existe uma categoria na qual todos têm 

percepções iguais. As percepções diferentes significam pressões de diferentes grupos de 

interesse atuando sobre as preferências políticas quando mais homogêneas facilitam 

acordos e coesão política.  

Os conceitos de baixa e de alta variabilidade são traduzidos pela proximidade do 

sumário em relação aos valores extremos zero e um. A variabilidade é o oposto da 

concentração, portanto ao estudarmos a variabilidade estamos estudando a 

concentração.  

Os valores modais ilustram o desempenho temporal chileno superior e, de 

maneira análoga, os sumários normalizados chilenos inferiores aos brasileiros. Estes 

indicam que a comunicação e a credibilidade das instituições reguladoras chilenas e a 

maior coesão política ilustram estas relações entre a convergência crescente em 

percepções e as constatações encontradas no capítulo 4 sobre as relações entre 

globalização, disciplina macroeconômica e as constatações da superioridade 

institucional chilena identificadas no capítulo 6. 

Vários indicadores das percepções de executivos chilenos em períodos recentes, 

posteriores a 2000 são mais semelhantes, mais próximos de zero. A evolução temporal 

dos indicadores das percepções modais ilustra a convergência entre os dois países após 

o ano 2000.  

A tabela 6.2.1 trata da percepção dos executivos de bancos comerciais sobre as 

dez variáveis consideradas. As categorias selecionadas para os bancos centrais para 

foram: autonomia, liberalização financeira, estabilização de preços, reduzir o problema 

informacional, contribuir para a redução no custo de transação, e do risco de preço, e 

alguns indicadores de governança, transparência da política monetária, accountability da 

diretoria e dos executivos, reduzir o custo financeiro e social e a governança.  
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Tabela 6.2.1 

Indicadores de percepção dos executivos de bancos comerciais sobre bancos 

centrais  

  BRASIL CHILE BRASIL CHILE 

  Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 1≤ 
j≤4 

Autonomia 

1974-1979 Insuficiente Insuficiente 
 

0,3333 
 

 
0,3333 

 

1980-1983 Insuficiente Insuficiente 
 

0,3333 
 

0,6667 

1984-1989 Insuficiente Insuficiente/suficiente 0,3333 
 

0,8333 
 

1990-1999 Insuficiente Suficiente 0,6667 0,5000 
 

2000-2005 Suficiente Mais que suficiente 0,1667 0 

  
Liberalização financeira 

1974-1979 Insuficiente Insuficiente 0,1667 0,6667 

1980-1989 Insuficiente Suficiente 0,3333 
 

0,3333 
 

1990-1999 Insuficiente Suficiente 0,5000 0,6667 

2000-2005 Suficiente Suficiente/mais que 
suficiente 0,3333 0,6667 
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 ( cont. Tabela 6.2.1) 

  BRASIL CHILE BRASIL CHILE 

Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 
1≤ j≤4 

  
Estabilização de preços 

1974-1979 Insuficiente Insuficiente 0,3333 0,3333 

1980-1983 Insuficiente Insuficiente 0,3333 0,6667 

1984-1989 Insuficiente Suficiente 0,1667 0,3333 

1990-1999 Suficiente Suficiente 0,6667 0,6667 

2000-2005 Insuficiente/Suficiente Mais que suficiente 0,8333 0,5000 

Reduz o problema informacional no sistema financeiro 

1974-1989 Sem avaliação Insuficiente/suficiente 0,5000 0,6667 

1990-1999 Suficiente Suficiente/Mais que 
suficiente 0,3333 0,5000 

2000-2005 Suficiente Mais que Suficiente 0,3333 0,5000 

 
Contribuiu para a redução no custo de transação 

1974-1989 Insuficiente Insuficiente 0,5000 0,6667 

1990-1999 Suficiente Suficiente 0,5000 0,6667 

2000-2005 Suficiente Mais que suficiente 0,5000 0,6667 

 
Contribuiu para a redução do risco de preço 

1974-1989 Não Não 0,0000 0,5000 

1990-1999 Sim Sim 0,1667 0,3333 

 
2000-2005 Sim Sim 0,1667 0,3333 
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(cont. Tabela 6.2.1) 

Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 1≤ 
j≤4 

  BRASIL CHILE BRASIL CHILE 

  
Transparência da política monetária  

1974-1989 Insuficiente Insuficiente/suficiente 0,3333 0,8333 

1990-1999 Suficiente Mais que suficiente 
 

0,6667 
 

0,5000 

2000-2005 Suficiente Mais que suficiente 0,6667 0,5000 

 
Accountability da diretoria e dos executivos 

1974-1989 Insuficiente Insuficiente/suficiente 0,5000 0,8333 

1990-1999 Suficiente Suficiente/mais que 
suficiente 0,1667 

 
0,6667 

 

2000-2005 Suficiente Suficiente/mais que 
suficiente 0,1667 0,6667 

  
Reduzir custo financeiro e social 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,5000 0,3333 

1990-1999 Insuficiente Suficiente O,8333 0,8333 

2000-2005 Insuficiente/Suficiente Suficiente/Mais que 
suficiente 0,8333 0,6667 

  
Governança 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,8333 0,3333 

1990-1999 Suficiente Suficiente 0,8333 0,5000 

2000-2005 Suficiente Mas que suficiente 0,3333 0,1667 
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 Na Tabela 6.2.1, o primeiro período 1974-1979 os dois países apresentaram 

insuficiência na maioria das categorias modais. No entanto se compararmos os sumários 

normalizados os indicadores brasileiros são sistematicamente inferiores aos chilenos. 

Ou seja, a variabilidade é mínima, ou seja, as percepções negativas brasileiras são mais 

homogênas que as chilenas, exceto em dois itensa redução no custo financeiro e na 

governança. No entanto nessas categorias, a moda dos entrevistados chilenos 

considerou essas categorias como suficiente, ou seja, a superioridade na governança 

chilena foi identificada e de maneira mais homogênea. 

 Nessa tabela  6.2.1, no período de globalização, após 1990, nas dez categorias, 

os entrevistados chilenos percebiam pelo menos a suficiência nas dez categorias e 

alguns deles já reconheciam a autoridade chilena ao prevenir incerteza adotando 

critérios mais que suficiente na transparência da política monetária. Além de a 

percepção ser superior a dispersão era menor que a brasileira, ou seja, as percepções 

eram mais homogêneas. 

 Conforme a tabela 6.2.1, após a crise da Ásia a percepção modal da reputação 

brasileira se aprimora e em oito categorias as entrevistas indicam a suficiência. No 

entanto a percepção modal chilena continua superior e em seis categorias o indicador 

modal é mais que suficiente, indicando a superioridade chilena em sua autoridade 

política. No entanto nesse período as percepções são menos homogêneas, muitos dos 

sumários normalizados apresentam números mais próximos de um, tais como 0,5000, 0, 

6667, 0,8333. Quanto mais próximo de 1 o sumário normalizado representa maior 

variabilidade, de maneira que se as percepções são todas diferentes, ou seja, apesar do 

indicador modal apresentar progressos, a percepção desses progressos é bastante 

diferenciada. 
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Tabela 6.2.2 

Indicadores de percepção dos executivos de bancos comerciais sobre a supervisão 

bancária  

  BRASIL CHILE BRASIL CHILE 

  Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 
1≤ j≤4 

  
Sobre-regulação 

1974-1989 Sem avaliação Sub-regulada 0,5000 0,6667 

1990-1999 Sem avaliação/ 
adequada Adequada 0,6667 0,3333 

2000-2005 Adequada Adequada 0,8333 
 

0,1667 
 

  
Autonomia da supervisão 

1974-1989 Sem 
avaliação/suficiente Suficiente 0,6667 0,3333 

1990-1999 Insuficiente Suficiente 06667 0,3333 

2000-2005 Sem 
avaliação/Suficiente Suficiente 0,8333 0,3333 

Distorção e absorção de renda de bancos monopolistas internacionais 

1974-1989 Sem avaliação Nenhuma 0,5000 0,6667 

1990-1999 Sem avaliação Nenhuma 0,5000 0,6667 

2000-2005 Sem avaliação Nenhuma 0,5000 0,5000 

Padrão que assegura integridade de mercados e evita lavagem de dinheiro 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,8333 0,6667 

1990-1999 Insuficiente/Suficiente Suficiente 0,5000 0,6667 

2000-2005 Suficiente Mais que suficiente 0,6667 0,5000 
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(cont. Tabela 6.2.2) 

 Brasil Chile Brasil Chile 

 Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 1≤ 
j≤4 

  
Accountability da supervisão 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,5000 0,1667 

1990-1999 Suficiente Suficiente 0,6667 0,1667 

2000-2005 Suficiente Suficiente 0,6667 0,1667 

  
Transparência da supervisão 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,6777 0,3333 

1990-1999 Suficiente Suficiente 0,6777 0,5000 

2000-2005 Suficiente Suficiente/mais que 
suficiente 0,6777 0,6667 

Governança da supervisão 

1974-1989 Insuficiente Suficiente 0,6777 0,6777 

1990-1999 Insuficiente Suficiente 0,8333 0,1667 

2000-2005 Suficiente Suficiente 0,8333 0,3333 

 

De maneira análoga, na Tabela 6.2.2, sete categorias foram selecionadas para 

avaliar a percepção da qualidade da supervisão bancária; a sobre-regulação, autonomia, 

distorção e absorção de renda de bancos monopolistas, padrão que assegura integridade 

de mercados e evita a lavagem de dinheiro, sendo tres os indicadores de governança; 

accountability, transparência da supervisão e a governança propriamente dita.  

Nesta Tabela 6.2.2, no período inicial 1974-1989, os entrevistados brasileiros 

não idenficaram suficiência em nenhuma das categorias. .Além disso, muitos dos 

entrevistados Não tinham informação suficiente e assinalaram a categoria sem avaliação 

Enquanto os chilenos identificaram suficiência em pelo menos cinco categorias; 

autonomia, assegura integridade e evita a lavagem de dinheiro, accountability, 

transparência e governança da supervisão. 
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Na Tabela 6.2.2, no Brasil, a suficiência ou adequação só começa a ser 

percebida depois de 2000, quando o número de categorias adequadas ou suficientes se 

eleva a cinco tais como regulação adequada, integridade de mercados e evita a lavagem 

de dinheiro, accountability, transparência e governança da supervisão.Mesmo assim a 

diversidade de percepções é elevada, pois os sumários são superiores a 0,5000. No 

Chile a suficiência é alcançada em seis categorias e, além disso, observa-se a 

concentração dos sumários em indicadores inferiores a 0,500, ou seja esses indicadores 

mostram essas percepções mais homogêneas. Cumpre salientar que a percepção de que 

a supervisão bancária chilena assegura a  integridade de mercados e evita a lavagem de 

dinheiro é mais que suficiente, superior à brasileira. 

Os indicadores de percepção sobre os padrões da regulação em 2005 na Tabela 

7.2.3 indicam convergência entre os dois países, no entanto as chilenas são na maioria 

dos casos mais homogêneas, indicadores inferiores a 0,5000. Os aspectos negativos 

apontados no Brasil foram; a insuficiência de compromisso em reduzir o custo da 

observância por múltiplos principais (CVM, Fazenda e Banco Central) indicador que 

reflete ausência de preocupações institucionais na redução do custo e taxas de encaixe e 

reservas técnicas mais que suficientes, elevadas que elevam o spread de juro bancário. 

Na categoria de caminho para implantar Basiléia II a indefinição da classe modal e a 

dispersão da percepção brasileira ilustram a heterogeneidade entre as percepções dos 

entrevistados. 
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Tabela 6.2.3 Indicadores da percepção de executivos de bancos comerciais 

sobre padrões de regulação para 2005 

BRASIL CHILE BRASIL CHILE 

Valores modais Sumário normalizado עx =(x/x-1) (1-Max f j) 1≤ j≤4 

Adequação de padrões e normas para monitoração 

Suficiente Suficiente  0,1905    0,3333 

Normas de captação 

Suficiente Mais que suficiente 0,3333 0,5000 

Compromisso em reduzir o custo da observância por múltiplos principais 

Insuficiente Suficiente 0,8333 0,3333 

Capital mínimo para abertura de agências 

Suficiente Suficiente 0,8333 0,5000 

Margens de endividamento externo sobre capital e reservas 

Suficiente Suficiente 0,6667 0,3333 

Taxa de encaixe e reservas técnicas 

Mais que suficiente Suficiente 0,8333 0,5000 

Limites às operações de crédito 

Suficiente Suficiente 0,6667 0,5000 

Limites às margens globais de crédito 

Suficiente Suficiente 0,3333 0,5000 

Normas contábeis para a identificação de riscos 

Suficiente Suficiente 0,5000             0,1667 

Normas para adequação de capital 

Suficiente Suficiente 0,6667 0,5000 

Normas para reservas de liquidez 

Suficiente Suficiente 0,6667 0,1667 

Caminho para implantar Basiléia 2 

Sem avaliação/ 
Insuficiente/Suficiente 
/Mais que suficiente 

Suficiente 0,8333 0,5000 
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6.3 Índices multidimensionais para as variáveis ordinais fuzzy head index 

Índices multidimensionais fuzzy são construídos mediante diversas variáveis (ou 

critérios) considerados relevantes para definir um objetivo com o uso da Lógica Difusa ou 

Lógica Nebulosa como sendo uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em 

geral descritas em uma linguagem natural e convertê-las para um formato numérico, de 

fácil manipulação pelos computadores. A Lógica Difusa ou Lógica Nebulosa, também 

pode ser definida como a lógica que suporta os modos de raciocínio que são 

aproximados, ao invés de exatos, como estamos naturalmente acostumados a trabalhar. 

Ela está baseada na teoria dos conjuntos nebulosos e difere dos sistemas lógicos 

tradicionais em suas características e detalhes. Combina lógica multivalorada, para que 

possa representar o pensamento humano, ou seja, ligar a lingüística e a inteligência 

humana, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela 

matemática. O valor verdade de uma proposição pode ser um subconjunto nebuloso de 

qualquer conjunto parcialmente ordenado, ao contrário dos sistemas lógicos binários. A 

Lógica Difusa está baseada em palavras e não em números, ou seja, os valores verdades 

são expressos lingüisticamente. 

 Suponha que a reputação do Banco Central é composta de n = 10 categorias: 1, 

autonomia; 2, liberalização financeira; 3, estabilização de preços; 4, redução do 

problema informacional do sistema financeiro; 5 contribuição para a redução no custo 

de transação; 6, contribuição para a redução no risco de preço; 7, transparência da 

política; 8, accountability da diretoria e dos executivos; 9, redução do custo financeiro e 

social; e 10, governança e sete categorias para a supervisão bancária. Considerando as 

respostas das percepções de executivos de bancos comerciais nos dois países, 

construímos os índices multidimensionais segundo os intervalos de tempo, 

considerando as diversas categorias. 

 Seja zj uma “linha de capacidade institucional crítica definida pela categoria 

“suficiente”. Suponha que existam duas organizações a serem comparadas e oito 

respostas para cada uma das categorias. Uma instituição é qualificada como tendo 

atuação arriscada se essa variável reporta uma categoria inferior à crítica zj. Suponhamos 

que cada variável possua um peso wj = 0,10 igualmente para cada categoria e que ∑ 

wj=1. Suponha ψj(i) a variável binária 0 para “insuficiente” ou “sem avaliação” ou 1 

para “suficiente” ou “mais que suficiente”. 
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 Seja a função φH(i) =∑10
 j=1 wj*ψj(i)”.   

 Define-se p fuzzy headcount index multidimensional ordinal por: 

 Н=1/n *∑i=1
8 φH(i) que pode ser reescrito como: Н=∑8 i=1 ∑10 j=1 dj* ψj(i)/ n*∑ 

10
k=1 

Tabela 6.3.1  Bancos Centrais ─ Fuzzy headcount index multidimensional 
 

Banco Central Brasil Chile 

1974-1989 
 

0 0,35 

1990-1999 0,7 1 

2000-2005 0,8 1 

  

Os resultados constantes da Tabela 6.3.1 demonstram a evolução da reputação 

de bancos centrais segundo a percepção de executivos de bancos comerciais, 

considerando as categorias definidas no questionário. O Chile atinge desde 1990 a 

capacidade institucional mínima, posto que o índice é de todas as categorias, é pelo 

menos suficiente, enquanto o Brasil, apesar de apresentar progressos mesmo após a 

crise da Ásia não apresenta a categoria mínima para todas as categorias. 

Para a construção do índice para a supervisão bancária supomos sete categorias e 

que cada variável possua um peso wj = 0,143 igualmente para cada categoria e que ∑ wj 

aproximadamente igual a 1. Suponha ψj(i) a variável binária 0 para “insuficiente” ou 

“sem avaliação” ou 1 para “suficiente” ou “mais que suficiente”. 

 Seja a função φH(i) =∑10
 j=1 wj*ψj(i)”.  

Tabela 6.3.2 - Supervisores bancários  Fuzzy headcount index multidimensional 

Supervisor bancário Brasil Chile 

1974-1989 0,07 0,86 

1990-1999 0,43 1 

2000-2005 0,79 1 
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 Os resultados demonstram que de maneira análoga, considerando as 

diversas categorias. O Chile atinge desde 1990 a capacidade institucional mínima na 

supervisão bancária, posto que o índice é de todas as categorias, é pelo menos 

suficiente, enquanto o Brasil, apesar de apresentar progressos mesmo após a crise da 

Ásia não apresenta a categoria mínima para todas as categorias. Os índices fuzzy 

demonstram o resultado agregado para as diversas categorias selecionadas e nesse caso 

a ponderação da importância relativa de cada categoria foi a mesma.  Mas pesquisas 

adicionais podem mudar relativamente os resultados se a ponderação de uma categoria 

for superior a outra, e para isso teríamos que fazer uma pesquisa de campo de maneira a 

justificar mudança na ponderação. 

6.4 Conclusão  

 A missão dos reguladores é reduzir a incerteza com o uso de regras 

diferenciadas. No horizonte da pesquisa, diferentes foram as regras, as habilidades e as 

estratégias institucionais, conforme relatado nos capítulos anteriores. No entanto, os 

indicadores da percepção de bancos comerciais sinalizam que a incerteza foi reduzida e 

a convergência entre os países se acelera, principalmente depois de 2000. Indicadores 

constatam a suficiência chilena previamente à do Brasil. O Chile continua apresentando 

indicadores mais estritos qualificados como “mais que suficiente” com menor dispersão, 

que segundo nossas hipóteses, menor dispersão são indicadores de maior coesão política 

em torno da qualidade institucional. O Brasil só apresenta avaliações dessa natureza em 

alguns padrões regulatórios de 2005, taxa de encaixe e limites para margens globais de 

crédito, indicando ser talvez excessiva. 

 Esses resultados nos estimularam a assumir hipóteses para a redução da 

incerteza regulatória e aumento da reputação, conforme os dados observados, e a 

generalizar um modelo, introduzindo a reputação externa pela estimativa de operadores 

quanto ao risco país, definindo o período 1999-2005, globalização após a crise da Ásia, 

apresentado no capítulo subseqüente.



CAPÍTULO 7 

A REPUTAÇÃO DE BANCOS CENTRAIS NA 

AMÉRICA LATINA  MODELO EMPÍRICO 

 Este capítulo sugere uma metodologia dedutiva para a macroanálise e generaliza 

o modelo para a reputação institucional de bancos centrais com controle político difuso 

como produto da democratização e da globalização para países selecionados da América 

Latina. 

Aqui complementamos as conclusões teóricas baseadas na narrativa histórica da 

ordem global em transformação, da evolução institucional do Brasil e do Chile, da 

terapia institucional das crises, do estudo de caso e dos indicadores da evolução da 

qualidade institucional pela percepção interna da reputação de bancos comerciais sobre 

reguladores para o Brasil e o Chile. Realizamos uma generalização para seis países 

selecionados da América Latina para relacionar o aumento da reputação externa à 

redução da incerteza regulatória, política e econômica na Argentina, no Brasil, no Chile, 

na Colômbia, no México e no Peru em modelo estatístico em quatro seções: revisão da 

literatura na primeira; metodologia na segunda; resultados das estimativas na terceira; 

conclusões na quarta. 

O período 1999-2005, posterior à crise da Ásia, foi selecionado para esses países 

porque as políticas monetárias cambiais e de supervisão são crescentemente 

convergentes. O modelo estatístico para identificar as relações entre a reputação, a 

abertura e a disciplina em políticas monetária e a fragmentação político-partidária com 

representação no Congresso procura verificar covariações estatísticas entre a reputação 

e a abertura comercial, as taxas de juros, os indicadores de inflação e de fragmentação 

político partidária com representação no Congresso para esses países de modo que 

sejam embasados indicadores do aprimoramento na qualidade institucional. Seis são as 

hipóteses deste modelo.  

1) A reputação de bancos centrais, representado pelo indicador (100- EMBI/100), 

elaborado por J. P. Morgan, está associada à liberalização de mercados e à sua 

trajetória histórica anterior. 

2) A consistência temporal na trajetória histórica da reputação institucional é 

proveniente da profundidade social das crenças ideacionais e ideológicas na 
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liberdade de mercado e no reconhecimento de leis econômicas a influir nas 

motivações e em preferências individuais, agregadas e políticas.  

3) Em países em desenvolvimento, a reputação é influenciada pela capacidade 

institucional de reguladores por indicadores de seus instrumentos. O critério de 

seleção foram taxas de juros e metas de inflação. A Argentina é o caso 

desviante, pois não adotou meta de inflação. 

4) A capacidade de reguladores é afetada pelos direitos regulatórios delegados 

por políticos, assim, a fragmentação política influencia a delegação e a 

negociação. 

5) A liberalização comercial e financeira e a inserção global aglutinam interesses 

internos de atores econômicos. Suas preferências individuais, agregadas e 

políticas priorizam a redução da incerteza regulatória e econômica e a 

promoção da estabilidade monetária e financeira. 

6) Políticos, policy makers, agentes econômicos e eleitores fazem escolhas 

racionais: a) os políticos são oportunistas, estão sempre objetivando alcançar 

ou permanecer no cargo; b) agentes econômicos têm planos de ação 

intertemporal, definidos para determinados horizontes de tempo; e c) eleitores 

votam em políticos que assegurem estabilidade intertemporal de renda e 

retorno. No tempo os agentes são maximizadores e ajustam seus planos de 

ação como resultado das escolhas interdependentes dos agentes, quando não 

em equilíbrio.  

7) A ética de governança é produto de mudanças em motivações de policy 

makers, agentes econômicos e eleitores ao incorporarem em preferências 

horizontes intertemporais e valores intangíveis com conhecimento das inter-

relações entre benefícios e custos em economias globalizadas. 

A proxy reputação do Banco Central (100-EMBI/100) tem base na percepção de que 

esse índice é um termômetro da confiança ou da desconfiança do mercado em 

relação à economia nacional, construído com base na percepção de especialistas de 

empresas, ou seja, é influenciado por variáveis macroeconômicas e pela inflação. Na 

ausência de outros indicadores para comparação, apesar de reconhecermos sua 

limitação acreditamos que essa construção possa refletir uma proxy da reputação de 

bancos centrais.  
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Esse processo dinâmico produz ações inter-relacionadas no tempo baseadas em 

escolhas individuais descentralizadas, internas e externas, condicionadas a resultados 

esperados. O ajuste dinâmico tem origem na fragmentação de conhecimento dos 

agentes, no aprendizado crescente alcançado pela experiência e acesso à informação. A 

globalização após a abertura de mercados em democracias modifica o controle político. 

Esse processo é percebido por políticas econômicas, disciplina fiscal, resultados 

positivos em transações correntes, crescimento econômico, inflação, por novos políticos 

eleitos com interesses crescentemente republicanos. A escolha individual condicionada 

está no centro do processo no qual a percepção, o conhecimento, as motivações e as 

capacidades estruturam sistemas de preferências. As decisões são baseadas em crenças, 

associadas às probabilidades esperadas de resultados. As crises provenientes de erros de 

percepção promovem a revisão de crenças e a reordenação de preferências individuais. 

Nessa dinâmica a ética de governança em bancos centrais se transforma em novo 

paradigma, para o aprimoramento da reputação institucional de bancos centrais. 

Os dados necessários ao modelo estatístico são: as estimativas de risco constante 

na base de dados Global Financial Data para os dados do EMBI para os cinco países da 

América Latina, sendo os dados do Chile fornecidos pelo Citigroup, não constando 

dessa base de dados. Os dados econômicos e de balanço de pagamentos foram obtidos 

em bancos de dados do Fundo Monetário Internacional e dos Bancos Centrais do Brasil 

e do Chile. Os dados sobre a fragmentação político-partidária no Congresso Nacional 

foram obtidos em um banco de dados na Universidade de Georgetown,237 algumas 

informações complementares no site www.tribunalcalificador.cl para o Chile. No Chile 

o voto distrital foi implantado e os resultados obtidos no banco de dados da 

Universidade de Georgetown  eram insuficientes  para identificarmos o número de 

partidos com representação no Congresso no início de governo  com vistas a qualificar a 

fragmentação político partidária e para tanto agregamos os dados de cada distrito 

mediante os dados do tribunalcalificador.  

Os países selecionados foram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e 

México. Todos esses países controlaram a inflação e adotam metas de inflação. A 

Argentina é o caso desviante, não adotou a meta de inflação, a base legal assegura 

independência ao Banco Central da Argentina e a inflação se expande. Além disso, a 

fragmentação político partidária ocorre em todos eles. No entanto na Argentina existe 

                                                 
237 Banco de dados pbda. elecdata 
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uma dominância de um partido no Congresso em todo o período. Segundo o indicador 

de reputação construído, o Brasil, exceto o caso desviante, é na média o de pior 

reputação enquanto o Chile e a Colômbia constituem o grupo dos que têm melhor 

reputação, conforme a tabela 7.1. Nesta generalização, as médias e os desvios-padrão 

das principais variáveis para os seis países indicam as posições relativas entre 1999 e 

2005. 

Tabela 7.1.1 

Reputação na América Latina  

1999-2005 

 ARGENTINA BRASIL CHILE COLÔMBIA MÉXICO  PERU 

Média 68,96 91,60 98,58 99,94 96,72 95,12 

Desvio-

padrão 

24,70 4,10 0,54 0,01 1,48 1,73 

Entre esses países, conforme a Tabela 7.1.1, a Argentina apresentou a pior 

reputação média e a maior variância, indicadores que denotam instabilidade, seguida 

pelo Brasil. A Colômbia apresenta a maior média e o menor desvio-padrão, seguida 

do Chile, enquanto o México e o Peru apresentam valores intermediários. 

Os indicadores de abertura comercial podem ser observados na Tabela 7.1.2. A 

abertura comercial é um indicador de menor incerteza econômica, pois quanto mais 

aberta é a economia maior e mais intenso é o ajuste alocativo interno ante as 

modificações exógenas. Esses indicadores foram obtidos somando-se os valores das 

exportações e das importações trimestrais e dividindo-os pelo valor do produto interno 

bruto. 
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Tabela 7.1.2 

A abertura comercial na América Latina [(X+M)/Y] 

1999-2005 

 ARGENTINA BRASIL CHILE COLÕMBIA MÉXICO PERU 

Média 0,33 0,27 0,66 0,41 0,59 0,35 

Desvio- 

padrão 

0,10 0,04 0,06 0,03 0,04 0,04 

Quanto à abertura comercial, o Chile apresenta o maior valor, seguido do México, 

profundamente integrado à economia norte-americana. A observação da variância na 

abertura contém dois grupos: Colômbia, México, Peru e Brasil, com desvio-padrão 

semelhante; e Chile e Argentina, no segundo grupo, com instabilidade maior. 

Novamente a Argentina apresenta o maior desvio-padrão, ou seja, dentre esses países é 

ela que mostra a maior instabilidade. O Brasil, entre os países analisados, é o que 

apresenta o menor grau de abertura. A Colômbia, no período, apresenta a maior média e 

o menor desvio-padrão, seguida do Chile. México e Peru apresentam valores 

intermediários. O desvio-padrão da abertura comercial contém dois grupos: Colômbia, 

México, Peru e Brasil, com desvios semelhantes, e Chile e Argentina no segundo grupo, 

com maior desvio-padrão, isto é, maior instabilidade.  

A comparação entre as taxas de juros nominais pode ser observada na Tabela 

7.1.3. As taxas de juros são indicadores do risco intertemporal. No entanto, além do 

risco intertemporal, a incerteza intertemporal interfere nesses valores. As taxas de 

juros reais indicam escolhas intertemporais de governança. Quando baixas priorizam 

as gerações futuras, quando elevadas priorizam as gerações presentes em detrimento 

de gerações futuras, principalmente em países endividados. Quando sistematicamente 

elevadas refletem a dominância fiscal. 

As taxas de juros nominais, médias trimestrais, são as taxas básicas 

administradas por bancos centrais obtidas na base de dados do IFS International 

Financial Statistics do Fundo Monetário Internacional. 
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Tabela 7.1.3 

América Latina  taxas de juros nominais  r 1999-2005 

  

ARGENTINA 

 

BRASIL 

 

CHILE 

 

COLÔMBIA 

 

MÉXICO 

 

PERU 

Média 0,14 0,19 0,05 0,08 0,10 0,07 

 

Desvio-

padrão 

0,18 0,020 0,03 0,02 0,04 0,05 

Dois são os grupos em relação às taxas de juros nominais. Brasil, Argentina e 

México constituem o grupo das taxas de juros elevadas, mas a Argentina apresenta 

maior variabilidade quando comparada à brasileira, ou seja, ao longo do período, a 

brasileira sistematicamente apresentou juros reais elevados. Chile, Colômbia e Peru 

constituem o segundo grupo, o de taxas de juros reais menores. 

A disciplina monetária pode ser observada pelas taxas de inflação média 

calculada como médias trimestrais obtidas na base dos dados do IFS International 

Financial Statistics na Tabela 7.1.4. 

Tabela 7.1.4  
América Latina  taxa de inflação  πt 1999-2005 

 
  

ARGENTINA 

 

BRASIL 

 

CHILE 

 

COLÔMBIA 

 

MÉXICO 

 

PERU 

Média 0,09 0,08 0,03 0,07 0,06 0,02 

Desvio-

padrão 

0,12 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 

As taxas de inflação são indicadores de controle político de maiorias sobre 

governança e autoridade política e autonomia de bancos centrais. Altas taxas de 

inflação significam controle político de minorias, e baixas taxas de inflação, o 

controle político por maiorias, pois a renda real é preservada. 

Em relação às taxas de inflação, o primeiro grupo é constituído por Chile e Peru, 

e os demais constituem o segundo grupo. Sistematicamente, a Argentina apresenta a 

maior instabilidade. Outro indicador de controle político de maiorias em democracias 
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jovens é a fragmentação de partidos políticos com representação no Congresso. No 

entanto, os indicadores de governança são representados pela congruência entre os 

compromissos anunciados e cumpridos. Esse cumprimento aprimora a reputação de 

bancos centrais. 

Para ilustrar a fragmentação político-partidária, adotamos uma variável dummy 

construída a partir do número de partidos com representação no Congresso no início de 

governo logo após as eleições. Os autores que introduzem a influência do número de 

partidos são LAAKSO e REIN (1979). Neste caso, adicionamos às hipóteses a 

interferência da incerteza política no poder relacional e na reputação de bancos centrais. 

Como discutido na literatura no capítulo 2, a autonomia e a independência de bancos 

centrais foi o caminho adotado para reduzir a discricionariedade de políticos no 

processo decisório da política de bancos centrais.  

Supomos que em modelos de jogos não cooperativos entre múltiplos principais, 

essa fragmentação política pode produzir ineficiências alocativas e externalidades 

negativas.  

Outras medidas poderiam ser construídas, tais como o peso de cada partido no 

Congresso, no entanto esses resultados dependem também de sistemas e leis eleitorais, 

do voto distrital e das maneiras como governos negociam maiorias em governos com 

fragmentação político-partidária, em jovens democracias, principalmente nesta ausência 

de ética de governança e distorção provocada pelo critério. Por exemplo, na Argentina 

apresenta fragmentação-política, mas com dominância de um partido ao longo dos 

últimos anos o que mantém distorções no critério de fragmentação político-partidária. A 

presença da ética de governança institucional pode alterar motivações e crenças e 

induzir a um comportamento cooperativo. Nesse sentido, a redução em fricções e o 

consenso político em torno de fundamentos econômicos podem modificar as 

preferências políticas, por isso adicionamos novas variáveis: a fragmentação político-

partidária, uma variável dummy assumindo o valor 1 quando o elevado número de 

partidos com representação no Congresso Nacional dificultar a formação de consensos 

como variáveis independentes. Reconhecemos os limites de simplificação. Nesses dois 

países a estabilidade da coalizão partidária formada previamente para a disputa eleitoral 

é mantida no período inicial do governo. Assim sendo, os dois países nos quais a 

dummy assume o valor 0 são o Chile desde o primeiro trimestre de 2002 e o México 

desde o primeiro trimestre de 2001. 
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Enquanto o Chile, país exportador baseado em cadeias produtivas de recursos 

naturais, com propriedade familiar concentrada, exceto para o cobre, inicia a reforma 

em 1973 em governos militares, Colômbia, Argentina, México e Peru iniciam o 

processo após a crise da dívida. O Brasil, com uma economia diversificada 

agroindustrial, inicia a transição democrática em 1990, até então as posições com 

privilégios eram direcionadas ao mercado interno, e as crenças de atores relevantes na 

estruturação de preferências políticas eram baseadas em protecionismo, controle de 

câmbio, tarifas, créditos direcionados com baixas taxas de juros com custos de transação 

elevados, sendo negociados em estruturas burocráticas de comando e controle. 

No Chile, a democratização em 1989 representava a aproximação da ameaça 

política a determinadas constituencies governamentais. De acordo com BOYLAN 

(2001), o grau e a intensidade da ameaça e a extensão da divergência política 

incentivavam a insulação da política econômica para o banco central. Os detentores de 

poder possuíam incentivos para consolidar seus interesses numa alternativa 

institucional, e a insulação poderia ser desejável, por negar aos oponentes nichos de 

poder sob o novo regime e restringir aos democratas o afastamento de parâmetros 

programáticos preexistentes, e dessa forma a autonomia do banco central parece ter 

sido, pela análise de Boylan, uma insulação para a garantia de interesses neoliberais. No 

entanto, no tempo essa escolha produziu resultados positivos, ao assegurar consensos 

teóricos e políticos, reduzindo a fragmentação política. No Chile, a ética de governança 

em instituições reguladoras passa a ser incorporada em 1990 de forma acelerada, após 

acordo político, conforme Marcel, citado no capítulo 5. 

O critério de seleção dos países foi o novo marco institucional na Argentina, no 

Chile, na Colômbia e no México. O controle da inflação converteu-se em objetivo único 

de bancos centrais concomitantemente à consolidação de democracias, pelo menos na 

retórica. No Chile, na Colômbia e no México, a autonomia tem origens em reformas 

constitucionais. A autonomia do Banco Central da Colômbia data de 1991, a do Peru e a 

da Argentina datam de 1992. A maior independência está associada à tendência do 

ajuste estrutural e estabelecida no marco da Carta Orgânica. Na Argentina, a 

combinação entre a independência e a Lei de Convertibilidade assegurou a 

independência legal. Todavia, em 2003, o Congresso reforma a Carta Orgânica do 

Banco Central da Argentina. No Peru, no Chile, na Colômbia e no México existem 

entidades supervisoras independentes, com autonomia funcional.  
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O período selecionado nesses países para medir a reputação com ética de 

governança foi 1999, quando foram adotadas as metas de inflação, posteriormente à 

crise da Ásia. Porém, pelo levantamento realizado, ainda não existe um consenso 

político ante a eficiência e a eficácia de reguladores, assim como uma convergência em 

taxas de juros e no grau de abertura comercial. 

As razões mencionadas anteriormente ilustram que a privatização, a 

globalização, as inovações financeiras, a abertura comercial e financeira, a 

democratização e a ação coletiva de agentes restringiram as capacidades de reguladores 

e induziram estratégias de sinalização de bancos centrais aos setores privados.  

7.1 A metodologia  

 7.1.1 O modelo teórico 

Políticos oportunistas tomam decisões para permanecer no cargo, decisões que 

dependem do comportamento esperado dos eleitores, que ao votarem nos políticos 

tomam decisões baseadas na inflação passada, nas taxas de juros presentes e no 

crescimento do produto, segundo uma dada curva de reação. Investidores externos não 

votam em políticos, mas sofrem riscos e incertezas mais elevados que os internos, têm 

custos de transação baixos para a retirada de fundos e objetivos associados a horizontes 

de tempo definidos. Investidores externos fornecem crédito, financiam importações, 

aplicam em investimentos diretos e em carteiras de títulos de renda fixa e variável e ante 

a incertezas e riscos retiram fundos e racionam crédito. Inflação e juros podem 

representar riscos fora do controle de investidores, porém dependendo da qualidade 

institucional podem ser relativamente controlados por bancos centrais.  

A percepção da reputação de bancos centrais no período t é função de uma 

reação de diferenças entre as expectativas associadas a riscos e incertezas quanto à 

inflação, às taxas de juros, à estabilidade financeira, que depende da volatilidade da taxa 

de câmbio, e da segurança a depositantes e a investidores. Em economias abertas, a 

volatilidade da taxa de câmbio interfere na segurança de depositantes e investidores, 

portanto o critério de seleção do período considerou países com câmbio flutuante, 

flutuação suja como condição, pois o câmbio flutuante eleva a capacidade de o banco 

central controlar a política monetária.  

A escolha da variável dependente é profundamente influenciada pelas variáveis 

macroeconômicas  disciplina fiscal e crescimento econômico. Ao retirar essas 
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variáveis de controle do modelo, a estimativa do coeficiente pode ser viesada, no 

entanto como nosso objetivo era qualificar a ética de governança em bancos centrais, a 

congruência da base legal, seu cumprimento, a direção da influência das taxas de juros 

nominais, da meta de inflação e da fragmentação político-partidária na reputação, 

detivemos-nos na direção da variável, positiva ou negativa, e sua significância. O 

modelo estatístico não é proveniente de um modelo estrutural e não é adequado para 

previsões, e a variável dependente, na realidade, é uma proxy da reputação de bancos 

centrais. 

O modelo 1 inclui os seis países e difere do modelo 2, pois no primeiro 

identifica-se o efeito das dimensões das taxas de juros nominais entre os países e no 

modelo 2 o da meta de inflação. 

Modelo 1 

O modelo 1 foi aplicado aos seis países selecionados: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Peru e México.  

Repit= f( Repi, t-n, Ωt, rit, Frag i,t) para o período de 1999 a 2005 com dados 

trimestrais.  

Repi,t = reputação do banco central do país i no período t = (100- EMBI/100). 

Ω t= grau de abertura, a soma das exportações e das importações trimestrais 

dividido pelo PIB, é um indicador que sinaliza a redução na incerteza econômica pelo 

aumento da capacidade externa de pagamento. 

rit = taxas de juros, é um indicador da incerteza regulatória. 

Fragi,t = fragmentação política do país i no período t, variável dummy, cujo valor 

é 0 no caso de estabilidade da coalizão partidária formada previamente para a disputa 

eleitoral é mantida no período inicial do governo e 1 com fragmentação política na 

representação de deputados no Congresso Nacional 0 na ausência de coalizão política 

partidária no início de governo. Este é um indicador da redução da incerteza política.  

Modelo 2  

O modelo 2 foi aplicado aos cinco países que adotam metas de inflação: Brasil, 

Chile, Colômbia, México e Peru. 
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Repi, t= f( Rep i, t-n, Ωt, rit, [ λt -πt]2, Frag i,t) para o período de 1999 a 2005 com 

dados trimestrais. 

rit = taxas de juros 

[ λt -πt]2 = diferença entre a meta de inflação e a inflação, é um indicador de 

redução na incerteza regulatória e é elevada ao quadrado por simplificação para não 

usar o operador módulo. 

 7.1.2 Modelo estatístico 

A relação entre a reputação e as variáveis intervenientes e independentes é baseada em 

dois modelos de regressão de séries temporais cross-section entre os países da América 

Latina selecionados. Dados em painel lineares são estáticos, pois as variáveis 

explanatórias referem-se ao mesmo tempo da variável a ser explicada. Se Che, t μi,t são 

ortogonais na média condicional fala-se em exogeneidade contemporânea. 

 O modelo primeiro modelo é da forma 

Repit= αi Si+Xi, t β +μi,t  

O segundo modelo é dinâmico. Na hipótese de exogeneidade estrita das 

variáveis independentes, a estimação tanto por efeitos fixos quanto aleatórios é 

violada na presença de variável dependente defasada e leva a resultados inconsistentes 

e viesados.  

O modelo de ARRELANO BOND (1995) usa método de momentos 

generalizados (GMM) para a estimação do modelo em primeira diferença, como 

instrumento para a variável defasada. Para as variáveis endógenas, seus níveis defasados 

são utilizados como variáveis instrumentais que elimina o efeito específico não 

observável. Sua hipótese é a de que os erros não são correlacionados. Condição 

necessária para ortogonalidade. Os testes de Artellano para analisar a inexistência de 

correlação serial, os resíduos transformados após a primeira diferença devem ter 

covariância zero, de forma que as defasagens maiores ou iguais a dois períodos tornam-

se instrumentos válidos. Sob a hipótese nula, espera-se não rejeitar a correlação serial de 

primeira ordem, mas rejeitar a de segunda ordem.  

A questão é identificar no primeiro modelo a relação entre grau de abertura 

financeira, fragmentação política e taxas de juros e a convergência entre a meta 

inflacionária e a inflação no segundo modelo, além da Repit a reputação defasada de 
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bancos centrais. O procedimento econométrico consiste em estimar a regressão usando 

dados de painel para um conjunto de países. 

Seja a fragmentação política uma variável binária denotada por Si є {0, 1}. 

Seja Repit a reputação de bancos centrais no período t do país i.  

 Seja Xi um vetor n x 1 de variáveis exógenas e uma variável defasada e suponha uma 

relação estrutural E (Rep i,t/ Xi,t ) = αSi+ X’β +μi. 

Α variável α mede o efeito de Si na reputação de bancos centrais, β é um vetor n x 1, e 

vetor dos coeficientes de Xi e ui mede o efeito de todas as variáveis não observadas e 

influências aleatórias em Repi. 

X1, t-1 = Repi, t-1 a reputação do país i defasada de um período pois a reputação é 

construída a partir de imagens mentais proveniente de experiências anteriores. 

X2, t-2 = grau de abertura financeira (exportações mais importações/PIB) defasada de dois 

períodos pois a capacidade de pagamento não ocorre imediatamente ao registro da 

operação. 

X3, t = taxas de juros básicas no período. 

X4, t-1 = ética de governança pela congruência entre o compromisso (a meta de inflação) 

e o seu cumprimento (a taxa de inflação) defasada de um período. 

X5, t= (RGDP-Despesa)/PIB = (receita pública  despesa pública)/PIB).  

Si = variável dummy para grau de fragmentação política representado pelo número de 

zero no caso de estabilidade da coalizão partidária formada previamente para a disputa 

eleitoral é mantida no período inicial do governo e 1 para maior ausência de coalizão de 

partidos com representação na Câmara dos Deputados no início do governo. 

X i,t é o vetor de co-variações, β é o vetor de coeficientes, αi reflete a média de 

Argentina, Chile, Brasil, Colômbia, Peru e México no modelo 1 e Brasil, Chile, 

Colômbia, México e Peru no modelo 2, μi,t é o erro aleatório normalmente distribuído, 

o subscrito i é para o país e o t para a unidade de tempo. 

A variável Rt é uma proxy da reputação (100 – EMBI+/100) por trimestre e os 

lag de tempo para captar a natureza dinâmica do processo de geração.  

As variáveis Xi, t são: Ωt grau de abertura por trimestre, [λ -πt]2
t-1

 diferença entre 

a meta de inflação menos a inflação elevada ao quadrado por trimestre e Fragt 
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fragmentação política no período. A taxa de juros rt é a taxa básica de juros definida 

por bancos centrais no período.  

No primeiro modelo, usam-se três metodologias: xtGee, Pcse(ar1) e Xtgls(ar1) .  

O modelo xtGee ajusta o modelo linear geral usando o método de Liang e Zeger 

(1986). O modelo Gee ganha eficiência no estimador de β pela especificação de um 

modelo paramétrico para α, portanto assume que tanto a média quanto os parâmetros 

dependentes são correlacionados, ou seja, existe um trade off entre robustez para 

eficiência.  

O modelo Pcse(ar1) de painel de dados corrige o erro-padrão onde os parâmetros 

são estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários ou por Regressão 

PraisWinsten. Este modelo supõe que os erros apresentam heterocedasticidade e são 

correlacionados entre os painéis.  

O modelo Xtgls (ar1) ajusta séries de tempo lineares, utilizando o método de 

mínimos quadrados generalizados na presença de autocorrelação AR (1) em painéis e 

correlação cross section e/ou heterocedasticidade entre painés. 

O modelo Xtabond ajusta o modelo de dados em painéis dinâmicos de Arellano 

Bond pelo método generalizado de momentos da forma  

yit= Σ pj=1 αj yi, t-j + xit β1 +Sit β2 + νi+ξi  

onde x contém variáveis independentes defasadas e S uma variável dummy para a 

fragmentação político partidária com representação no Congresso. Este modelo é 

subdividido em dois de maneira análoga ao modelo estático. 

A relação é reescrita para cada país como  

yit=Xi σ+ νiti+ ξi onde o estimador σ, one step Arrelano-Bond, é obtido pela matriz 

instrumento Z. 

Os dados de proxy de reputação foram obtidos na base de dados do Global 

Financial Data e os dados para o Chile foram fornecidos pelo Citigroup. Os dados de 

abertura, taxas de juros e inflação foram obtidos na base de dados do IFS, 

International Financial Statistics do Fundo Monetário Internacional, no site( 

http://www.imfstatistics.org/imf). 
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A variável fragmentação política foi construída por resultados constantes na 

base de dados da Georgetown University. A base de dados Political Database of the 

Americas (PDBA) mantida por organização não governamental do Center for Latin 

American Studies (CLAS) da Georgetown University em colaboração com a Secretaria 

de Assuntos Políticos da Organização dos Estados Americanos e FLACSO-Chile. Essa 

base de dados fornece informações sobre Constituições e estudos comparativos, 

legislativo, judicial, base de dados eleitorais e de partidos políticos, descentralização 

democracia, povos indígenas e outros dos seguintes países;Ambígua and Barbuda; 

Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Canada; Chile; Colombia; 

Costa Rica; Cuba; Dominica; Ecuador; El Salvador; Grenada; Guatemala; Guyana; 

Haiti; Honduras; Jamaica; Mexico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Republica 

Dominicana; St. Kitts e Nevis; St. Lucia; St. Vincent e Granada; Suriname; Trinidad 

Tobago; Uruguai; Estados Unidos e Venezuela. 

Nos modelos estatísticos, os resultados das estimativas dos parâmetros foram 

significantes, indicando haver correlações entre as variáveis selecionadas e a 

reputação. A conquista de reputação é posterior à globalização, ou seja, é 

concomitante à abertura comercial e financeira, pois o processo modifica a difusão de 

poder político de agentes econômicos e o coeficiente da fragmentação política é 

positivo, ou seja, a construção de democracias desempenha, apesar da instabilidade, 

um efeito positivo na reputação.  
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7.2 Resultados das estimativas 

Tabela 7.2.1  

Variáveis      Modelo 1                                 Modelo 2 
Rep i, t-1    0.95931   0.973732 
  Standard DV  0.020491 
  Standard DV White 0.040457   0.011185 
  t statistic     46.81570   87.05667 
 
Ω t-2Oppenness    7.577125   3.113559 
  Standard DV    3.045144 
  Standard DV White  5.718245   1.476117 
  t statistic     2.488265   2.109290 
 
rt taxa de juros     -16.62565  
  Standard DV    4.664027 
  Standard DV White 7.577148 
  t     - 3.564655 
 
Fragt      2.998416   0.785644 
  Standard DV      1.043940 
  Standard DV White   1.937736   0.339671 
  t statistic     2.872221   2.312959 
 
[ λt -πt]2 

t-1        4.596832 
  Standard DV        

Standard DV White      2.708711 
t statistic      1.697055 
 

Trend         0.111213 
  Standard DV        

Standard DV White      0.048284 
t statistic      2.303308 

R2       0.887213   0.823929 
F     393.3134   145.0655 
Durbin Watson    2.380934    1.9433 
Method Cross Section  
N      26     26 
_____________________________________________________________________ 
 

A tabela 7.2.1 apresenta resultados supondo-se a inexistência de problemas 

estatísticos para a estimação dos parâmetros, no entanto as informações históricas que 

relatam o contágio da crise mexicana nesses países é um indicador de autocorrelação 

serial entre os resíduos. Da mesma maneira a hipótese de variância constante no tempo 

e entre os diversos países também é uma hipótese pouco crível. Na tabela da 
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Distribuição de Student para n=26 tal que Prob(t = 1,706  ≤ x)=P=0,95, ou seja a 

estatística t superior  a 1,706 é significante  com 95% de confiança. 

Portanto as estimativas constantes dos resultados da tabela 7.2.2. procuram 

eliminar tais erros. Nesse caso para n =25  tal que Prob(t = 1,708  ≤ x)=P=0,95, ou seja 

a estatística t superior  a 1,708 é significante  com 95% de confiança 

Tabela 7.2.2 

______________________________________________________________________

Resultados das estimativas 

______________________________________________________________________ 

Variáveis      Modelo 1   Modelo 1      Modelo 1 
     xtgee   xtpcse(ar1)  xtgls(ar1) 
Rep i, t-1     0.969389.  0.9764623 0.8678134 
  Standard DV    0.0171967  0.0366188 0.0371559 
  t statistic    56.37   26.67  23.36 
 
Ω t-2      6.279007  4.785532 19.59313 
  Standard DV    2.5533365  5.146717 5.603566 
  t statistic    2.46   0.93  3.50 
  
rt     -18.136819  -11.78766 -4.430413 
  Standard DV     3.967341  8.47537  7.577165 
  t statistic      - 4.63   -1.39  -0.58 
 
Fragt           2.793853  1.607558 5.1582 
  Standard DV     0.8741994  1.583666 1.928466 
  t statistic        3.20   1.02  2.67 
 
(RGDP Receita Pública –Despesa)/GDPt   11.04501 
  Standard DV     7.531475 

 t statistic     1.47 
________________________________________________________________________ 

 

O modelo 1 inclui a Argentina, os resultados são significantes e os diversos 

modelos corrigindo-se os problemas estatísticos tais como multicolinearidade, 

heterocedasticidade e autocorrelação de resíduos, comprova que o indicador da 

reputação país i do trimestre anterior explica positivamente o indicador da percepção 

presente da reputação desse país e é a variável mais relevante a explicar a reputação 

corrente. De maneira análoga, o indicador da abertura comercial dois trimestres 

anteriores explica positivamente a percepção da reputação presente e a taxa de juros 
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presente influi negativamente na reputação corrente. A fragmentação política presente 

afeta positivamente a reputação presente e no modelo xtpcse (ar1) o superávit nominal 

comprova-se que afeta diretamente a percepção presente, ou seja, disciplina fiscal e 

controle de inflação com taxas de juros mais baixas aumentam a reputação presente. 

 
Tabela 7.2.3 

______________________________________________________________________ 
 
        Modelo 2     Modelo 2  Modelo 2 
      xtgee   xtpcse(ar1)  xtgls(ar1) 
______________________________________________________________________ 
Rep i, t-1     0.9801815.  0.9744602 0.9744566 
  Standard DV     0.009583  0.0115469 0.0111278 
  t statistic       102.28   84.39  87.5 
   
Ω t-2     3.024259  3.8696  3.870127 
  Standard DV      1.409197  1.684672 1.63982 

t statistic       2.15   2.30  2.36  
Fragt     0.6157267  0.8070566 0.8071751 

Standard DV  0.4498825  0.2880846 0.5238885 
t statistic        1.37   2.80  1.54 
 

[ λt -πt]2 
t-1    4.958782  5.498373 5.498695 

  Standard DV  1.397477  2.985757 0.523885 
t statistic  3.55   1.84  1.54 

Method Cross Section  
N       25   
_____________________________________________________________________ 
 O modelo 2 constante nos resultados da Tabela 7.2.3 considera os países que 

adotam metas de inflação e exclui-se a Argentina. De maneira análoga comprova-se a 

significância da percepção externa da reputação no trimestre anterior do país i na 

reputação presente. A abertura comercial afeta positivamente a reputação dois trimestres 

posteriores. A fragmentação política corrente afeta a reputação corrente e a capacidade 

institucional do banco central em cumprir a meta de inflação no trimestre anterior afeta 

a percepção externa da reputação, pois a diferença entre a meta prevista e a alcançada 

elevada ao quadrado afeta positivamente a reputação no trimestre subseqüente. tal que 

na tabela da Distribuição de Student para n =25, Prob(t = 1,316 ≤ x)=P=0,90, ou seja a 

estatística t crítica = 1,316 . Nesse caso t superior a 1,316 é significante com 90% de 

confiança. 

 Finalmente adotando-se o modelo de ARRELANO BOND (1995), Tabela 7.2.4 

e Tabela 7.2.5, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2 a variação presente pode ser 
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desagregada em vários períodos e constata-se que o impacto da percepção da reputação 

do trimestre imediatamente anterior é maior do que dois trimestres anteriores. No 

modelo 1, o impacto é de 0,747 no trimestre anterior e 0,332 dois trimestres anteriores, 

sendo não significante o impacto de três trimestre anteriores. Nesse modelo a abertura 

comercial dois trimestres anteriores é significante e atua positivamente sobre a 

reputação a fragmentação política também atua positivamente e a taxa de juros atua 

negativamente de maneira análoga ao caso anterior. 

O segundo estágio do modelo de ARELLANO BOND comprova a não 

existência de autocorrelação de resíduos de ordem um e de ordem 2.  

No modelo 2, o dos cinco países que adotam metas de inflação, o impacto da 

reputação do trimestre anterior é maior, é 0,900, reflete a autoridade política do banco 

central. Dois trimestre anteriores, o impacto é negativo, -0,364, e três trimestres 

anteriores é positivo, 0,318. Estes lags estão associados ao processo de transmissão da 

política monetária e ao processo de ação e reação em relação às expectativas de 

inflação. 

Nesse modelo a abertura comercial dois trimestres anteriores é significante e atua 

positivamente sobre a reputação, a fragmentação política também atua positivamente e a 

meta de inflação atua positivamente de maneira análoga ao caso anterior, pois a 

diferença entre a meta prevista e a alcançada elevada ao quadrado afeta positivamente a 

reputação no trimestre subseqüente. Quanto menor a diferença menor o impacto. O 

segundo estágio do modelo de ARELLANO BOND comprova a não existência de 

autocorrelação de resíduos de ordem um e de ordem 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 215

Tabela 7.2.4 

______________________________________________________________________   

tsset pais_num tempo 

panel variable: pais_num, 1 to 6 

time variable: tempo, 1 to 28 

Modelo 1.  
. xtabond rep eximgdpmn2 frag r, noconstant inst(rep1) lags(3) maxldep(3) small artests(2) 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs  =  141 

Group variable (i): pais_num   Number of groups =   6            F(., 135)   =   . 

Time variable (t): tempo      Obs per group: min =  22 

                avg =  23.5 

                max =  24 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

  D.rep |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   rep | 

   LD. | .7474488 .0872638  8.57 0.000  .574868 .9200297 

  L2D. | .3325097 .1462031  2.27 0.025  .0433649 .6216545 

  L3D. | -.1011555 .1482203 -0.68 0.496 -.3942897 .1919787 

 eximgdpmn2 | 

   D1. | 34.71057 14.82415  2.34 0.021  5.392958 64.02818 

  frag | 

   D1. | 5.325017 2.962641  1.80 0.075 -.5341753 11.18421 

   r | 

   D1. | -20.28127 9.707396 -2.09 0.039 -39.47951 -1.08303 

------------------------------------------------------------------------------ 

Sargan test of over-identifying restrictions:   

   chi2(70) = 123.01  Prob > chi2 = 0.0001 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = -9.87 Pr > z = 0.0000 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = 2.37 Pr > z = 0.0177 

. xtabond rep eximgdpmn2 frag r, noconstant inst(rep1) lags(3) maxldep(3) twostep small 
artests(2) 
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Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs  =  141 

Group variable (i): pais_num     Number of groups =   6 

 

            F(., 135)   =   . 

Time variable (t): tempo      Obs per group: min =  22 

                avg =  23.5 

                max =  24 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

  D.rep |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   rep | 

   LD. | -1.59759 1.827829 -0.87 0.384 -5.212474 2.017294 

  L2D. | -.5047107 .6551369 -0.77 0.442  -1.80037 .7909486 

  L3D. | 5.125685 3.815541  1.34 0.181 -2.420281 12.67165 

 eximgdpmn2 | 

   D1. | -83.2948 90.80131 -0.92 0.361 -262.8718 96.28224 

  frag | 

   D1. | -63.12665 70.39826 -0.90 0.371 -202.3527 76.09944 

   r | 

   D1. | 487.7749 576.3277  0.85 0.399  -652.024 1627.574 

------------------------------------------------------------------------------ 

Warning: Arellano and Bond recommend using one-step results for inference on 
coefficients 

Sargan test of over-identifying restrictions:  chi2(70) =  0.00  Prob > chi2 = 1.0000 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = 0.65 Pr > z = 0.5154 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0:   H0: no 
autocorrelation z = -1.20 Pr > z = 0.2295 
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Tabela 7.2.5 

_________________________________________________________________________ 

Modelo 2 
xtabond rep eximgdpmn2 frag metacpq1, noconstant inst(rep1) lags(3) maxldep(3) small 
artests(2) 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs  =  117 

Group variable (i): pais_num     Number of groups =   5 

            F(., 111)    

Time variable (t): tempo      Obs per group: min =  22 

                avg =  23.4 

                max =  24 

One-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

  D.rep |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   rep | 

   LD. | .9004458 .0892381 10.09 0.000  .7236146 1.077277 

  L2D. | -.3640074 .1064161 -3.42 0.001  -.574878 -.1531367 

  L3D. | .3186873 .1109707  2.87 0.005  .0987914 .5385832 

 eximgdpmn2 | 

   D1. | 16.56431 4.404544  3.76 0.000  7.83641 25.29221 

  frag | 

   D1. | 1.24306 .7232992  1.72 0.088 -.1902058 2.676325 

 metacpq1 | 

   D1. | 4.346006 2.851694  1.52 0.130 -1.304816 9.996828 

------------------------------------------------------------------------------ 

Sargan test of over-identifying restrictions:  chi2(70) = 118.27  Prob > chi2 = 0.0003 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = -7.21 Pr > z = 0.0000 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = -0.67 Pr > z = 0.5034 

. 

. xtabond rep eximgdpmn2 frag metacpq1, noconstant inst(rep1) lags(3) maxldep(3) 
twostep small artests(2) 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs  =  117 
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Group variable (i): pais_num     Number of groups =   5 

            F(., 111)   =   . 

Time variable (t): tempo      Obs per group: min =  22 

                avg =  23.4 

                max =  24 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

  D.rep |  Coef. Std. Err.  t P>|t|  [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   rep | 

   LD. | -.3584849 1.454314 -0.25 0.806 -3.240306 2.523336 

  L2D. | -.6926806 .7150374 -0.97 0.335 -2.109575 .7242138 

  L3D. | 1.297758 1.402832  0.93 0.357 -1.482048 4.077564 

 eximgdpmn2 | 

   D1. | -8.179417 19.79424 -0.41 0.680 -47.40302 31.04419 

  frag | 

   D1. | -5.807566 4.684523 -1.24 0.218 -15.09026 3.475129 

 metacpq1 | 

   D1. | (dropped)------------------------------------------------------------------------------ 

Warning: Arellano and Bond recommend using one-step results for  

   inference on coefficients Sargan test of over-identifying restrictions:   

   chi2(70) =  0.00  Prob > chi2 = 1.0000 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = 0.61 Pr > z = 0.5432 

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0: 

   H0: no autocorrelation z = -0.41 Pr > z = 0.6837 

A estratégia adotada pelo regulador é a de um modelo de jogo cooperativo 

seqüencial no qual este sinaliza seu compromisso para o futuro. Se o 

comportamento refletir a ética de governança, a qualidade do sinal indicado e a 

capacidade institucional de cumprimento do compromisso interferem nas 

estimativas de probabilidades dos agentes econômicos. A qualidade do sinal 

indicado modifica as expectativas dos agentes, reduz a incerteza e o risco, melhora a 

eficiência e a eficácia do sistema e expande a produtividade e o crescimento. Assim 

sendo a percepção externa do sinal enviado pelo regulador pode consistir em 

instrumento da avaliação da qualidade institucional. 
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 7.3 Conclusões 

A principal conclusão da pesquisa ao analisar a evolução institucional dos 

bancos centrais ao longo da globalização é a importância da reputação com ética de 

governança. Constatam-se que a ética de governança constitui-se no novo paradigma 

dos reguladores bancários, considerando os elementos estudados nos capítulos 4, 5 e 6. 

O passado influencia o presente.Esses elementos são: o reconhecimento das relações 

intertemporais e intergeracionais; a eqüidade entre grupos de interesse; a incorporação 

de valores nas preferências individuais e coletivas; a congruência entre a ética postulada 

pela base legal e seu cumprimento; a gestão integral de riscos de diversas naturezas para 

assegurar a reputação institucional (cultura, pessoas, conhecimento e processos); a 

introdução de estruturas e processos que aumentem passivos de autoridades políticas e 

executivos; compromissos de médio e longo prazos, com transparência, accountability, 

segurança jurídica, baixo risco de fraudes e estabilidade financeira. 

Esta evolução foi acelerada em democracias globalizadas após a crise da Ásia, 

apesar de as escolhas políticas e as diferenças ideológicas sucessivamente 

convergirem, incorporando valores em preferências políticas para assegurar um 

controle político difuso e a reputação institucional de reguladores.



CONCLUSÕES 

A tese utiliza duas metodologias aplicadas em duas partes com o uso de vários 

procedimentos: na primeira parte foi realizada uma pesquisa historiográfica indutiva, e 

na segunda, a modelagem política e estatística.  

As principais perguntas da pesquisa foram as que seguem. Por que alguns 

reguladores e bancos centrais da América Latina fazem reformas institucionais e outros 

não? Como estas reformas são feitas? Por que, em alguns países, algumas reformas 

permanecem e são aprofundadas e outras apresentam reversão? 

As três hipóteses da pesquisa foram que: 1) o grau de intervenção do Estado na 

economia afeta o acesso ao mercado financeiro internacional e o poder relacional de 

países, pois eleva a incerteza e o risco político, econômico e regulatório; 2) a qualidade 

institucional de reguladores bancários nas democracias globalizadas é limitada pelo 

comportamento dos agentes econômicos, dos eleitores e da burocracia dos reguladores; 

3) as reformas institucionais são dependentes dos controles sobre a governança 

corporativa dos reguladores, associadas aos regimes políticos, ao interesse dos agentes 

econômicos, dos eleitores e da burocracia em promover inovações institucionais. 

Para responder analisou-se na primeira parte, a evolução das políticas 

monetárias, cambiais e de supervisão bancária de 1974-2005 no Brasil e no Chile; 

classificaram-se períodos e selecionaram-se indicadores de políticas; avaliou-se o papel 

das crises financeiras e bancárias na evolução institucional da Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Peru e México. Na segunda parte, a empírica, estudou-se o caso do Brasil e 

do Chile mediante a análise das políticas monetárias, cambiais e de supervisão gestão e 

valores institucionais com o fim de detectar habilidades na construção de valor 

reputacional. Posteriormente, comparou-se a percepção interna de executivos de bancos 

comerciais no Brasil e no Chile sobre a evolução intertemporal da reputação 

institucional dos reguladores bancários.  

Finalmente, estimou-se as relações entre reputação, abertura comercial, 

indicadores de capacidade regulatória e de fragmentação político-partidária por meio de 

modelo estatístico para permitir analisar conjuntamente a da reputação ante as 

incertezas econômicas, regulatórias e políticas nesses seis países da América Latina.  

Pelo modelo conceitual do capítulo 1, o tema reputação tem origem nos valores, 

crenças, idéias, motivações e conhecimentos que por sua vez modificam as preferências 
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políticas e as instituições que, assim, tornam-se capazes de assegurar a transferência de 

poder e a autonomia às escolhas do eleitor e do mercado.  

A liberdade e a descentralização das escolhas individuais e econômicas 

induzidas pela globalização e das escolhas políticas pela democracia, tendem a delegar 

autonomia às instituições e aos bancos centrais, bem como a incorporar nas suas 

preferências políticas a ética de governança com controle político difuso. A redução do 

risco e da incerteza pelo aumento da governança nos bancos centrais com difusão de 

poder e com controle democrático em economias globalizadas, apesar de estar em 

processo de construção nas economias da América Latina, aprimora a reputação dos 

bancos centrais.  

Em mercados financeiros, a autonomia de agências reguladoras delegada por 

políticos está associada à missão, às estruturas e aos processos organizacionais com 

ética de governança. O compromisso em horizontes temporais intrageracionais 

associado a baixas taxas de inflação e de juros e a regras de sinalização regulatória 

futura reduzem a incerteza. A adoção de metas de inflação em países com fragmentação 

político-partidária nessas democracias representa o início. Porém, quanto menor for a 

repressão e maior a liberalização comercial e financeira, haverá mais estabilidade 

monetária, proporcionada por taxas de juros menores, pois estas influem indiretamente 

na reputação. 

O processo de internacionalização do sistema financeiro acentua as mudanças 

nas políticas regulatórias e na adoção de padrões de governança com controle político 

difuso após as crises. No período inicial, os governos estudados obtinham receitas 

quase-fiscais,238 receitas de imposto inflacionário e outras receitas por requerimentos de 

reserva,239 interferiam na alocação de recursos por meio dos direcionamentos de 

créditos e dos subsídios com elevada repressão financeira. Faziam uso de instrumentos 

de comando e controle, controles de câmbio e restrições comerciais com administração 

de múltiplas taxas de câmbio.  

As atividades quase-fiscais dos bancos centrais no período estudado, a partir de 

1974, para os países estudadas eram opacas, com pouca autonomia na condução da 

política monetária e ausência de controle social sobre as escolhas, inclusive a de 

transformar dívidas privadas de bancos em dívidas sociais.  

                                                 
238 Receitas quase- fiscais são as receitas não explicitadas em orçamentos fiscais. 
239 Requerimentos de reserva, parcela dos depósitos à vista feitos no Banco Central. 



 222

Contudo, na evolução, constata-se a path dependence no aprimoramento da 

performance da governança institucional em reguladores, bancos centrais e 

supervisores, durante a transição do período de economias mistas para o de inserção 

global. Nesse período observa-se o fortalecimento regulatório da supervisão bancária e 

da política monetária; a redução das atividades quase-fiscais; a liberalização dos 

controles e da administração do câmbio; o maior controle social difuso com o uso de 

instrumentos de sinalização, autonomia, transparência e accountability crescente. 

Essa evolução se dá pela via da inovação institucional ou pela ruptura. No 

primeiro caso, as inovações organizacionais são implantadas nos países que: respeitam 

as leis econômicas gerais; desenvolvem capacidades para decifrar as tendências e 

reduzir riscos e incertezas políticos, econômicos e regulatórios nas sua relações 

financeiras externas; distribuem o poder político ao reduzir restrições administrativas 

para operações financeiras internas e externas; assumem compromissos intertemporais e 

sinalizam compromissos; reconhecem valores de igualdade entre indivíduos e 

modificam o padrão de governança em decorrência da reputação dos reguladores.  

No segundo caso, as inovações ocorrem por rupturas, em razão da resistência em 

reconhecer a validade de leis econômicas, da insuficiente capacidade para decifrar 

riscos e incertezas econômicos, políticos e regulatórios provenientes das relações 

financeiras entre os ambientes externo e interno e para distribuir o poder político na 

regulação bancária e incorporar valores republicanos à estrutura de governança.  

No segundo percurso, governos foram capturados por grupos de interesse, 

promoveram políticas para minorias, adotaram reformas institucionais e escolhas 

político-econômicas insustentáveis no tempo. Ao realizarem escolhas influenciadas por 

ideologias e interesses de elites, tiveram dificuldades em perceber os custos e os 

benefícios intertemporais, o que ocasionou a perda de autoridade ao longo de crises 

financeiras e bancárias o que reduziu o desenvolvimento econômico nacional.  

Além disso, nos países estudados, a crescente fragmentação político-partidária 

após a redemocratização reflete a diversidade de percepções subjetivas, motivações 

políticas e interesses que atuam na formação e na estabilidade das preferências políticas. 

A instabilidade dessas preferências provoca reversão nas políticas monetária e de 

regulação.  
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O timing e a profundidade da desregulamentação, da liberalização e da posterior 

re-regulação foram diferenciados, constata-se, inclusive, que em alguns países houve 

reversão nas preferências políticas. Por exemplo, na Argentina, a reversão e a 

instabilidade econômica e política têm sido sistemáticas desde a década de 1970. O 

ambiente de fragmentação política com dominância de um partido de massa na 

reconstrução democrática contribui para as resistências e as reversões sistemáticas das 

reformas monetárias. 

No primeiro percurso, observa-se, após as crises, a convergência regulatória no 

Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. A pesquisa historiográfica procurou avaliar até 

que ponto as crises cambiais e financeiras produziram resultados semelhantes nos outros 

países latino-americanos. No período inicial, as preferências políticas por economias 

mistas, economias capitalistas com forte dirigismo estatal, foi comum nesses países 

durante os governos militares e na transição econômica e política. 

Concluiu-se que, nesses países, as opções políticas históricas foram 

diferenciadas em timing e em profundidade quanto à desregulamentação e à 

liberalização financeira, mas a globalização forma novos grupos de interesse interno que 

pressionam para a definição de novas regras institucionais. Na evolução, as reformas 

são iniciadas por mudanças na base legal para o fortalecimento institucional e 

consolidadas pelas inovações organizacionais propostas pela burocracia na forma de 

regulamentações e em estruturas organizacionais para assegurar seu cumprimento. A 

transparência, a eficiência, a eficácia e a accountability passam a se constituir em 

valores em instituições e em políticas com controle político difuso. O aprimoramento 

institucional para a sinalização de compromissos em relação ao futuro é produto da 

pressão de grupos por maior disciplina em políticas monetárias e supervisão bancária, 

inclusive como um resultado de maior disciplina fiscal.  

A estabilidade e a ausência de reversão das políticas é produto da absorção de 

valores subjetivos apoiados pelo conhecimento compartilhado que aglutina crenças na 

formação das preferências individuais, agregadas por grupos de interesse que atuam nos 

sistemas políticos para promovem a ética de governança. Assim, a ética de governança 

em bancos centrais pode ser interpretada como uma conquista de democracias 

globalizadas, pois pressupõe princípios de igualdade entre grupos, atendendo a 

interesses de maiorias em horizontes intertemporais. 
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A privatização, a globalização, as inovações financeiras, a abertura comercial e 

financeira, a democratização e a ação coletiva dos agentes restringiram a 

discricionariedade dos reguladores e promoveram mudanças para a sinalização de 

compromissos em relação ao futuro. Dessa forma, a melhoria na governança, a redução 

da incerteza política, econômica e regulatória e o aumento no poder relacional de países 

pequenos no sistema internacional refletem mudanças nas fontes de legitimidade 

política e nas estratégias de cooperação entre os bancos centrais e o setor privado para o 

aprimoramento da reputação. 

As características recentes no modelo qualitativo do estudo de caso dos Bancos 

Centrais do Brasil e do Chile foram baseadas nas entrevistas com funcionários desses 

Bancos Centrais e na documentação escrita. Estas características ilustram e comparam 

as habilidades institucionais desses Bancos Centrais na formação e no controle da 

reputação institucional e na expansão do poder relacional desses países. O modelo usa 

arcabouço conceitual interdisciplinar entre as relações internacionais, a economia e a 

ciência política, esboçado no capítulo 1. 

O modelo qualitativo procurou interligar as políticas aos resultados, quanto à 

conquista e o monitoramento da reputação, além de explicar as características chilenas 

que asseguraram sua maior reputação, quais sejam: a maior disciplina nas políticas 

monetárias, cambiais; de supervisão bancária e estabilidade macroeconômica; de 

convergência nas expectativas interdependentes dos agentes entre as interações internas 

e externas; e incorporação de valores individuais e institucionais de eficiência e eficácia, 

segundo uma ética de governança de controle político difuso. 

Com o levantamento exploratório mediante a aplicação de questionários a 

executivos de bancos comerciais e a reguladores nos dois países acerca da percepção da 

evolução intertemporal da qualidade institucional dos bancos centrais do Brasil e do 

Chile, constatou que houve melhorias na percepção interna, da governança institucional, 

principalmente a partir de 2000, e o reconhecimento da superioridade da qualidade 

institucional dos reguladores bancários chilenos. A convergência dessas percepções é 

indicadora do aprimoramento do conhecimento compartilhado na construção da 

reputação institucional. 

Finalmente, o modelo estatístico generaliza a percepção da reputação externa 

dos reguladores bancários. Este modelo é um indicador para futuras prospecções, já que 

não provém de um modelo estrutural, mas da observação de relações. O modelo usa a 
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relação entre a reputação e as variáveis intervenientes e independentes usando regressão 

de séries temporais cross-section entre os países selecionados da América Latina em 

dois modelos. Nos dois modelos estatísticos, os resultados das estimativas dos 

parâmetros foram significantes, indicando haver correlações entre as variáveis 

explicativas defasadas e a reputação.  

A conquista de reputação é posterior à globalização, ou seja, posterior à abertura 

comercial e financeira, pois esta modifica a difusão de poder político de agentes 

econômicos e contribui para reduzir a incerteza política, regulatória e econômica. O 

coeficiente da estimativa da influência da fragmentação político-partidária é positivo, 

ou seja, a construção de democracias promove, apesar da instabilidade, um efeito 

positivo na reputação.  

A reputação institucional emerge como um valor a ser preservado, uma ética de 

governança para atender a interesse difusos de maiorias, tanto no modelo 1, que inclui 

a Argentina e a taxa de juros, quanto no modelo 2, com somente os países que adotam 

metas de inflação o que exclui a Argentina. Estas estimativas apresentam coeficientes 

positivos para a fragmentação política nos dois modelos. A fragmentação político-

partidária pressupõe a influência de maior igualdade pela maior representatividade de 

grupos de interesse no curto e no longo prazos.  

Além disso, o grau de abertura interfere positivamente na reputação tanto no 

modelo 1, quanto no modelo 2. No entanto, este ainda é um debate inicial sobre 

reputação e governança na teoria das instituições em democracias globalizadas, ou seja 

seus resultados devem ser comprovados em outros estudos para dar maior robustez a 

essas conclusões. Na América Latina, a transição democrática tem vivenciado ameaças 

populistas, e o regime de mercado encontra-se em construção, com experiências de 

retrocesso. 

Sugere ser esse debate estendido a outras agências reguladoras e a outros países. 

A fundamentação teórica de governança com controle político difuso necessita ser mais 

testada envolvendo, inclusive, outros variáveis explicativas. Essa contribuição tem por 

fim iniciar prospecções por meio de método indutivo historiográfico complementado 

por metodologias e outras ciências sociais. 

A principal conclusão da pesquisa historiográfica é de que a ética de 

governança é um novo paradigma para os reguladores bancários em economias 
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globalizadas. O processo histórico contém os seguintes elementos: o reconhecimento 

das relações intertemporais e intergeracionais e a eqüidade entre grupos de interesse; a 

incorporação de valores nas preferências individuais e coletivas; a congruência entre a 

ética postulada pela base legal e seu cumprimento; o reconhecimento da importância da 

reputação e da ética de governança; a gestão integral de riscos para assegurar a 

reputação institucional (cultura, pessoas, conhecimento e processos); a introdução de 

estruturas e processos que aumentem passivos de autoridades políticas e executivos; 

compromissos de médio e longo prazos, com transparência, accountability, segurança 

jurídica, baixo risco de fraudes e estabilidade financeira.  

O aprimoramento da reputação foi acelerado em democracias globalizadas 

após a crise da Ásia. Apesar de inicialmente haver escolhas políticas divergentes em 

razão das diferenças político-ideológicas, esses países convergiram na incorporação de 

valores em suas preferências políticas, assegurando controle político difuso e reputação 

institucional aos reguladores.
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