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Resumo 
 

Os recentes movimentos de turbulência financeira nos países emergentes têm mostrado de 
maneira mais contundente a vulnerabilidade dos mercados financeiros. 
A liberalização financeira, ocorrida a partir da segunda metade dos anos 1980 e 
especialmente durante os 1990, trouxe à tona a necessidade de refletir sobre a organização 
do sistema financeiro internacional e sobre o papel das instituições multilaterais. A esse 
debate tem-se referido como a reformulação da "arquitetura financeira internacional". 
O artigo discute causas e efeitos das crises financeiras sobre os países de renda mais baixa, 
assim como as medidas para prevenção das turbulências e algumas propostas para conferir 
maior estabilidade ao sistema financeiro internacional. 
 
 

O termo Arquitetura Financeira Internacional não é mais um neologismo. O que 

resta de novidade é a busca de definição do que seria uma “nova” arquitetura financeira. A 

arquitetura que conhecemos bem tem um significado concreto e uma história recente que 

data das negociações internacionais desde o final da Segunda Guerra Mundial. A 

configuração financeira mundial criada nos Acordos de Bretton Woods já sublinhava a 

estabilidade monetária e financeira como preocupação central. Todos sabemos que aquele 

modelo de organização e coordenação institucional esgotou-se, pelo menos no que 

concerne o equilíbrio monetário, já na década de 1970. Daí decorre que os regimes 

cambiais são uma peça chave na estrutura a ser arquitetada. E a volatilidade das taxas de 

câmbio tem mostrado seu caráter nefasto para a estabilidade das economias. 

A liberalização financeira ocorrida a partir da Segunda metade dos anos 1980 e 

especialmente durante os 1990 - o aprofundamento da atuação internacional das instituições 

financeiras bancárias e não-bancárias, restringiu de forma significativa a capacidade dos 

governos de controlar os fluxos de capitais. 



As crises financeiras que marcaram os anos noventa1 e seus efeitos sobre os 

mercados emergentes e até sobre economias maduras salientaram necessidade de grandes 

reformas no Sistema Financeiro Internacional. Estas crises têm mostrado de maneira mais 

contundente a vulnerabilidade dos mercados financeiros. Os custos para a economia real e 

as sociedades e os perigos da ausência de controle sobre os fluxos de capital, sua origem e 

destinação, não levaram as organizações internacionais, e diversos países a se debruçarem 

com interesse crescente sobre as reformas na arquitetura original, bem além dos reparos 

menores já realizados nos últimos anos. De particular interesse é a discussão dos efeitos das 

crises sobre os países emergentes e sua participação nas negociações internacionais para o 

esboço da “nova” arquitetura. 

É claro que ocorreram grandes progressos foram realizados na prevenção das crises 

e sua administração. O Fundo Monetário Internacional ampliou suas linhas de empréstimo 

a países em dificuldade, criou o Financial Stability Forum para identificar vulnerabilidades 

e riscos sistêmicos, preencher lacunas nas estruturas regulatórias e desenvolver um 

ordenamento consistente para todos os tipos de instituições financeiras. 

O Bank of International Settlements – BIS (Banco de Compensações Internacionais, 

coordenou negociações que desembocaram nos Acordos de Basiléia em 1988, a partir dos 

quais, uma série de medidas regulatórias foram impostas às instituições financeiras. É 

fundamental reconhecer o avanço representado pelo esforço de harmonização de regras e 

maior controle do risco sistêmico destas medidas. 

Naturalmente, a regulação deve ter em conta a maior integração entre mercados de 

capital e de crédito, bem como, a integração crescente entre países. Essa maior integração 

sugere a necessidade de adoção de códigos e padrões comuns pelos países em 

desenvolvimento; mas essa adoção pode não ser suficiente. 

 

Apesar dos avanços significativos em direção à reforma, as transformações 

ocorridas no evidenciam a necessidade de buscar-se maior transparência na regulamentação 

dos fluxos financeiros, nas diferentes formas que eles possam assumir. Essas mesmas 

considerações sugerem a extensão das medidas prudenciais no âmbito nacional para as 

                                                           
1 Ásia em 1997; Rússia em 1998, Brasil em 1999 e Argentina, agravada desde o início de 2001. 



relações financeiras internacionais. Mostram também a conveniência de ampliação da 

liquidez internacional pela incorporação de capitais privados. 

O debate sobre a arquitetura financeira envolve muito mais do que a definição de 

regras mais gerais, controles de capital, introdução de salvaguardas, e o espaço de atuação 

das instituições financeiras. Está também sobre a mesa a discussão sobre regimes cambiais 

e a definição do quanto pode ou deve avançar a integração financeira, já que, embora 

política e institucionalmente presente, o FMI não tem mais atuado de forma a assegurar 

liquidez suficiente em caso de crises sistêmicas. 

Apesar dos progressos já brevemente mencionados, persistem notáveis assimetrias 

no espectro das medidas adotadas: os países em desenvolvimento avançaram mais nas 

reformas internas de seus sistemas financeiros por terem sido em muito afetados pelas 

crises da década passada. E persistem imperfeições e assimetrias de vários calibres, 

características intrínsecas ao próprio funcionamento dos mercados internacionais que 

potencializam os riscos de fluxos massivos de recursos e reversões abruptas destes fluxos. 

Percebe-se também assimetria na participação dos países menos desenvolvidos nos 

fóruns de decisão. Propõe-se a discussão da redefinição do papel das organizações 

internacionais, assim como a inclusão de um bom grupo de países emergentes no G20, que 

assim poderia também inserir o sistema financeiro internacional em sua agenda. 

Além disso, o tratamento pouco favorecido dado aos países de renda baixa nas 

medidas de prevenção de crises, apesar de compreensível por sua importância relativa, é 

outra fonte de desequilíbrio. Em geral, os países de renda média têm recebido maior 

atenção. 

Finalmente, embora a disponibilidade de informações continue crescendo de forma 

acentuada, essa maior disponibilidade não implica em maior transparência das instituições 

financeiras e dos fundamentos econômicos de diversos países. 

 

1. Relações entre política monetária e estabilidade financeira 

 

O debate sobre as relações entre política monetária e estabilidade financeira está em 

curso. Nesse contexto, importa identificar as relações entre estes dois fenômenos e as esfera 

de atuação das instituições nacionais e dos conglomerados financeiros. 



Conforme abordaram Canuto e Lima (2002), a nova abordagem do BIS sobre as 

relações entre política monetária e política prudencial implica um diagnóstico que, 

necessariamente, conduziria à elaboração de políticas de ação (de procedimentos). Essa 

constatação deriva do fato de que existe uma ligação direta entre os movimentos do 

mercado e os ciclos econômicos. Os dilemas de política surgem da dificuldade de distinguir 

uma tendência de um ciclo. 

 

1.1. Questões sobre a mesa e responsabilidades distribuídas 

 

As discussões em curso estão inseridas em um marco conceitual que parte da 

premissa de que a meta de política monetária é a estabilidade de preços. Esta meta, somada 

a um rigoroso arcabouço de controle, deve garantir a estabilidade financeira. Assim, parece 

haver pequena necessidade de interação entre as autoridades responsáveis por estas duas 

tarefas, o que em princípio deveria existir. 

A controvérsia surge ao se definir se as atividades de supervisão devem ou não ser 

assumidas pelos bancos centrais. Argumentos favoráveis a esta atuação do banco central 

indicam ser ele a instituição com maior acesso a informações, maior independência e maior 

credibilidade para coordenar ações de supervisão e prudenciais com os objetivos da política 

monetária. 

Por outro lado, nada indica a priori que a troca de informações seja feita pelo 

intermédio de uma única instituição. Há adicionalmente a possibilidade de que a autoridade 

monetária, ao regular as medidas prudenciais, estivesse sancionando as oscilações de 

mercado, o que estimularia o risco moral. A certeza de que o banco central seja o 

emprestador de última instância (lender of last resort) e de que esteja monitorando a 

instabilidade financeira é um estímulo para más instituições adotarem posições de risco. 

Além disso, o banco central poderia ter um poder aumentado em demasia. 

Apresentando o questionamento nestes termos, parece óbvio que a resposta é que o 

banco central não deva acumular as duas funções. Mas, de forma menos simplista, a 

resposta depende das circunstâncias específicas em que se encontra um país. Charles 

Goodhart defende explicitamente que “crises financeiras potencialmente sistêmicas 



deveriam ser tratadas por um comitê e não por um banco central unificado”.2 Isto se aplica 

sobretudo aos países mais desenvolvidos nos quais questões qualitativas referentes às 

políticas monetárias e prudenciais podem ser caracterizadas de maneira mais precisa. Para 

as outras economias sujeitas a instabilidades financeiras, caberia formar equipes capazes de 

monitorar as turbulências. Neste sentido, argumenta que a combinação de tarefas de 

supervisão com a condução da política monetária deve ser mais estreita nos países 

emergentes. Entretanto, antes de definir atribuições no tratamento das crises, é preciso 

compreender sua origem. 

 

1.2. O surgimento da instabilidade financeira 

 

Desde os anos oitenta a inflação tem sido relativamente bem controlada nos países 

industrializados e em alguns dos emergentes e, mesmo assim, cresceu a instabilidade 

financeira, tanto em países industrializados como nos menos desenvolvidos. 

As origens das crises são diversas mas é útil fazer-se uma distinção entre as crises 

atribuíveis a um determinado risco país e as crises derivadas de contágio. O risco está 

diretamente ligado à saúde do balanço de transações correntes do país. O contágio origina-

se de turbulências em países ligados comercial e/ou politicamente a determinada nação mas 

pode ter desdobramentos cujo controle fuja das mãos das autoridades nacionais. 

As crises recentes têm algumas características comuns importantes: 

• aconteceram em momentos de relativo controle da inflação e até em fases de queda 

da instabilidade de preços; 

• em todos os casos, um conjunto de instituições financeiras entrou em dificuldades, 

não apenas uma instituição levou ao colapso; 

• o sistema não era supervisionado por uma autoridade regulatória; e 

• o comportamento de portfolio originou-se de movimentos reativos dos mercados e 

potencializados pelas expectativas dos agentes, intensificando uma tendência 

macroeconômica bem definida. 

 
                                                           
2 Goodhart (2000), p.8. O autor entende por banco central unificado uma instituição em cuja estrutura estejam 
incorporados, além das instâncias responsáveis pelas atividades tradicionais de um banco central, também um 
comitê responsável por questões de estabilidade sistêmica. 



Em suma, fazendo-se um retrospecto das crises ao longo do século XX, pode-se afirmar 

que não se verificou concomitantemente estabilidade de preços e financeira. Resta agora 

delinear os possíveis modos de atuação e principalmente de prevenção dos ‘estragos’ 

deixados pelas crises financeiras. 

 

1.3. Desafios de política 

 

O principal desafio de política reside em aumentar a capacidade de antecipar, tanto 

quanto possível, desequilíbrios e fatores que desembocam em crises. Nesse contexto 

desempenha papel central um aumento de transparência e acesso à informação para 

imprimir maior estabilidade aos mercados financeiros. Também tem sido sugerido o 

incentivo à constituição de um fundo de capital em tempos de tranqüilidade para uso em 

tempos de turbulências. 

Os intermediários financeiros poderiam ser 'induzidos' pelas autoridades 

regulatórias a atuar de forma anticíclica em cenários conjunturais excessivamente otimistas, 

não intensificando os booms dos mercados – bolhas - que possam vir a estourar em algum 

momento no futuro, decorrente do que se costuma chamar de comportamento de manada 

(herd behaviour). 

O mínimo é que os bancos centrais, ao formular a política econômica, levem em 

conta seus impactos no desenvolvimento do risco. Como as autoridades podem prever que 

o preço dos ativos é insustentável? Quando a expansão do crédito e o preço dos ativos 

crescem de forma não proporcional ritmo do aumento de preços do produto as autoridades 

monetárias podem e devem forçar o lado mais fraco dos preços (o fenômeno chamado de 

overborrowing). Há várias formulações para esta questão, mas ela pode ser resumida pela 

eficiência da sintonia da política monetária com a evolução dos mercados financeiros. 

O novo Acordo de Basiléia, ao buscar definir com precisão o risco de crédito e ao 

impor às instituições financeiras uma atuação bastante mais cautelosa, limitando sua 

exposição ao risco pode também tornar-se fonte de distorções nos mercados. Exemplo disso 

são os aumentos de custos de intermediação decorrentes da exigência de classificação de 

risco (ratings) de empresas de menor porte e dependentes de crédito de médio e longo 

prazo. 



Por outro lado, as ‘grandes instituições’ de Bretton Woods reconheceram, no último 

ano, sua dificuldade de controlar e monitorar o processo de prevenção e saída das crises por 

parte dos países emergentes afetados. O exemplo argentino recente ilustra este descontrole 

e dispensa maiores considerações. 

 

1.4. Algumas lições 

 

Muitos atores institucionais estão envolvidos na busca de estabilidade monetária e 

financeira. Eles têm uma mesma meta mas as abordagens do problema são bastante 

distintas. 

O interrelacionamento entre estas perspectivas é, na realidade, mais amplo e 

profundo do que se pode imaginar. Política monetária e supervisão financeira interagem.  

A preservação da estabilidade nos sistemas financeiros requer uma compreensão de 

como os fenômenos macroeconômicos e o comportamento financeiro interagem entre si 

com as regras institucionais. O problema vai além da decisão sobre se o banco central deve 

ou não ser o supervisor. A grande tarefa é identificar e institucionalizar formas de defesa e 

reduzir a exposição ao risco do sistema financeiro internacional e os impactos sobre a 

economia real. 

 

2. O impasse dos organismos internacionais 

 

A recorrência das crises evidencia o impasse em que se encontram os organismos 

internacionais. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm reconhecido 

publicamente a necessidade de reformas em suas estruturas e modos de atuação. 

Na realidade, a amplitude de um eventual processo de reformas não se restringe a 

algumas organizações e tem profundo impacto geopolítico. Não é cômodo para nenhum 

grupo de países que as ameaças de crise financeiras se repitam constantemente. Além disso, 

o volume de recursos disponíveis para salvar ou proteger países em crises financeiras é 

limitado e sabe-se já com certeza que a pura injeção de recursos em um país em 

desestabilidade financeira não o reconduz a uma trajetória de ajuste. 



A evolução política dos Estados Unidos da América, como a principal fonte de 

recursos do FMI, pode influir no futuro desta concertação internacional. Um estudo 

encomendado pelo Congresso norte-americano, coordenado pelo Professor Allan Meltzer e 

batizado com seu nome, apresentou, em março de 2000,  uma série de orientações na 

direção de uma mudança importante na atuação dos principais organismos do sistema de 

Bretton Woods. Entre outros aspectos, o Relatório Meltzer recomendou uma importante 

redução nas atividades do Banco Mundial e do FMI. Na mesma linha, os países do G7 

concordaram com uma revisão nas tarefas e procedimentos destas instituições e dos bancos 

regionais de desenvolvimento. 

De uma forma bastante sintética, o Relatório Meltzer recomendou que: 

 

• o FMI restringisse seus empréstimos a provisões de curto prazo a países com crises 

de liquidez 

• o Banco Mundial limitasse seus empréstimos a países de renda mais baixa que não 

têm acesso aos mercados de capital 

• os "irmãos de Bretton Woods" não deveriam atuar nas mesmas áreas, duplicar suas 

ações. 

 

A atenção despertada por este estudo pode ser mais intensa no momento em que os 

Estados Unidos mudaram os principais condutores de sua economia devido à troca de 

comando no país, que implicou em mudanças também na cúpula diretiva do FMI. 

Outro aspecto interessante a ressaltar é a mudança no discurso dos principais dirigentes 

destes organismos. Pouco a pouco temas como o perdão da dívida dos países mais pobres e 

ima maior autonomia dos países beneficiários dos empréstimos de liquidez do FMI 

ganharam espaço nas reuniões e discursos públicos. De certa forma, trata-se de sugerir 

reformas que tenham um menor impacto sobre o bem-estar social e/ou de deixar maior 

autonomia aos países para recuperar o cenário macroeconômico. 

Teme-se que a ampliação de redes de socorro induzam ao risco moral (moral hazard). 

Sabendo que seriam socorridos pelo FMI, os países não teriam estímulos a conduzir com 

prudência a política econômica. O mesmo ocorre com os bancos que concedem 



empréstimos a países onde não se verifica estabilidade macro já sabendo que o socorro 

internacional será garantido em caso de default. 

Em meio a toda a discussão em curso, surgiu até a proposta de eliminar as próprias 

instituições de Bretton Woods, colocando-se no lugar delas um banco central unificado, um 

comitê internacional para gerenciamento de crises, uma ampliação das funções e do poder 

do BIS. É preciso atentar, contudo, que embora conceitualmente possíveis, essas mudanças 

requerem um esforço de cooperação política difícil de vislumbrar. 

A questão básica é se um mundo de mercados financeiros liberalizados convivendo com 

uma extrema volatilidade de capitais pode ou não prescindir de mecanismos supra-

nacionais de supervisão, prevenção de crises e controle. O arranjo institucional que temos 

hoje já se mostrou incapaz de cumprir plenamente suas atribuições iniciais. Como corolário 

dessas observações, há que repensar o peso decisório dos diferentes grupos de países, assim 

como as vantagens e desvantagens da participação mais efetiva dos intermediários 

financeiros privados na constituição e um fundo internacional de salvaguarda.  

 

3. Propostas no debate internacional 

 

Há pouca discordância quanto aos desafios a serem enfrentados na reforma do 

sistema financeiro internacional. Um número de propostas compõem o debate atual. A 

título de sistematização, é possível listar incumbências para a comunidade financeira 

internacional e as sociedades, classificando-as, ainda que de maneira rudimentar. 

 

3.1. Competências e responsabilidades dos governos nacionais 

 

Quase não existem discordâncias a respeito do prioritário papel a ser desempenhado 

pelas autoridades nacionais na prevenção de crises. Uma política econômica sadia, um 

comportamento o mais transparente possível, credibilidade e governabilidade são apontados 

como ingredientes básicos da estabilidade financeira. Desta maneira, são requisitos 

esperados por parte dos governos nacionais: 

 

• Buscar consistência nas políticas macroeconômicas  



• criar mecanismos sustentáveis de financiamento ao desenvolvimento 

• melhorar o marco institucional doméstico 

• ampliar a exigência de transparência do setor privado 

• ampliar a transparência nas ações dos países e nas recomendações de política 

econômica pelo FMI aos governos nacionais 

• implementar atividades que ajudem na identificação de fontes de vulnerabilidade  

 

3.2. Papel dos organismos internacionais 

 

É desnecessário repetir a importância das instituições multilaterais para a garantia 

de uma arquitetura fundada sobre bases sólidas. Caberia a estes organismos: 

 

• rediscutir o papel das instituições de fomento e desenvolvimento regional, evitando 

superposições  

• repensar a situação dos países altamente endividados 

• definir com clareza as atribuições dos diversos atores no SFI 

• melhor monitoramento pelo FMI dos regimes cambiais praticados 

• adotar medidas que limitem a volatilidade dos mercados: regulamentação e 

controle, por parte do BIS 

• avaliação, junto com os países mantenedores dessas instituições,  da redistribuição 

dos pesos dos países nos processos decisórios 

• avaliar a criação de mecanismos de financiamento emergenciais 

• definir, junto com o setor privado, o papel desse no conjunto de medidas de 

prevenção e salvaguarda do sistema. 

 

3.3. Tarefas para o setor privado 

 

O setor privado, participante ativo mas também vítima em parte dos efeitos 

negativos das crises, tem sido chamado a atuar de forma direta na edificação de uma 

estrutura financeira internacional sólida. A transparência e disseminação de informações 



sobre empresas, países é uma tarefa fundamental à qual deve somar-se outros 

compromissos: 

 

• aprimoramento da governança corporativa  

• ampliação do acesso a informações 

• co-participação na responsabilidade pelaprevenção e solução de crises,talvez através 

da participação em um fundo de socorro e apoio a países em dificuldades. 

 

O debate e a negociação de medidas como as listadas acima envolvem um enorme 

esforço de negociação a ser empreendido e as propostas, mesmo se aparentemente técnicas, 

têm um significado político crucial para o mundo todo. 

Da maior importância é o reconhecimento de que a estabilidade é tarefa tanto dos atores 

nacionais, na manutenção de fundamentos econômicos sólidos, como da comunidade 

internacional, dadas as externalidades negativas para todos decorrentes de crises sistêmicas. 

Não há também como negar o peso das políticas externa e interna dos Estados Unidos 

sobre toda e qualquer medida de reforma de instituições e procedimentos. Essa importância 

não deve diminuir num horizonte vizualizável. Mas, podem existir, sim, no âmbito do G7 

ou em outros fóruns de decisão internacional, impulsos e iniciativas para ampliar o espectro 

da cooperação na prevenção e solução das crises.  

Nos países emergentes há uma grande demanda por formas novas e criativas de 

cooperação, com o mesmo objetivo: prevenir crises e, em sua emergência, minimizar seu 

impacto econômico. Nesse sentido, muitos desses países têm reivindicado um espaço maior 

nas negociações, de forma a evidenciar mais claramente que seus interesses também devem 

ser levados em conta nos debates e negociações. A razão para isso é simples. Nos eventos 

caracterizados por crises sistêmicas, o contágio da crise a países com fundamentos sólidos 

impôs a esses um preço econômico e social muito alto. 

A integração regional tem sido sugerida como um instrumento fundamental para os 

países emergentes, tanto na formatação de medidas de prevenção, supervisão e controle 

conjuntas, como para fortalecer, através dos blocos, seu espaço na negociação com os 

países mais desenvolvidos. 



Ao mesmo tempo, se é possível, através da tecnologia de informação, rastrear 

operações financeiras criminosas e/ou suspeitas, como o que se fez depois dos atentados 

terroristas aos Estados Unidos em setembro de 2001, poder-se-ia talvez também construir 

termômetros que medissem atuação pouco cautelosas de instituições privadas, a exemplo 

do que já mostra o FMI através dos relatórios de desempenho dos países, ainda passíveis 

aprimoramentos. 

Se é possível compartilhar os ganhos com a globalização, uma arquitetura financeira 

internacional alicerçada em bases mais democráticas e transparentes, teria grande 

contribuição a dar neste caminho. 
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