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este artigo discute a situação do 
comércio e das finanças internacionais, 
começando pelas moedas que ga-
rantem o delicado equilíbrio atual. 
em primeiro lugar, o artigo discute 
a supremacia do dólar e as princi-
pais moedas que compõem a atual 
arquitetura do sistema cambial. em 
seguida, apresenta-se o desequilí-
brio do comércio, com grandes 
exportadores no Oriente obtendo 
grandes superávits frente aos eUA 
e outros países. Na seqüência, 
discute-se a contrapartida desse 
desequilíbrio: o fluxo de capitais 
que permite aos superavitários 
do comércio financiarem os defi-
citários. A avaliação desse equilíbrio 
delicado permite o entendimento 
das relações econômicas entre os 
países no mundo atual.

1. a supremacia 
do dólar

em julho de 1944, as nações alia-
das, vencedoras da segunda guerra 
mundial contra as chamadas forças 
do eixo, reuniram seus delegados 
em Bretton Woods, estado de New 
Hampshire, nos estados Unidos. Na 

ocasião, foram desenhadas regras 
para governar os vários aspectos 
do relacionamento entre as nações 
em tempos de paz. Foram criadas 
instituições multilaterais, como a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), o Banco mundial, o Fundo 
monetário internacional (Fmi) e a 
proposta da Organização mundial 
do Comércio (OmC). O sistema 
criado no pós-guerra constitui, 
ainda hoje, a base da arquitetura 
econômico-financeira internacional. 
esse sistema se mantém pouco al-
terado por seis décadas e já passou 
da hora de ser reformado, mas ainda 
não há consenso internacional sufi-
ciente sobre o que deverá ser posto 
em seu lugar.

A Conferência de Bretton Woods 
definiu um sistema cambial no qual 

o
mundo entrou em um equilíbrio 
delicado. Olhando-se o comércio, 
os estados Unidos mantêm um con-
sumo exacerbado, importando prin-
cipalmente produtos asiáticos em 
larga escala. No lado das finanças, 
o excesso de consumo americano é 
financiado por capitais excedentes 
que os asiáticos obtêm justamente 
no comércio com os estados Uni-
dos. Não é sustentável, entretanto, 
que os eUA continuem importando 
cada vez mais, contando com 
financiamentos asiáticos e do Ori-
ente médio. 

em algum momento, a águia terá 
de pousar. Os eUA terão de reduzir 
seu consumo para depender menos 
do financiamento oriental. O fator 
de equilíbrio é a taxa de câmbio 
do dólar contra as demais moedas. 
Uma desvalorização do dólar contra 
as demais moedas poderia resolver 
esse desequilíbrio, reduzindo as 
importações norte-americanas. mas 
isso não aconteceria sem grandes 
efeitos sobre a economia mundial. 
Por isso, a grande questão no mer-
cado financeiro é: hard landing ou 
soft landing? (aterrissagem forçada 
ou suave).

O artigo discute a supremacia 
do dólar e as principais moe-
das que compõem a atual ar-
quitetura do sistema cambial. 
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o dólar norte-americano se tornou 
a principal moeda de reserva. Os 
diversos países deveriam manter fixa 
a taxa de câmbio entre suas moedas 
e o dólar. Foi estabelecido um preço 
do ouro em dólares, de Us$ 35 por 
onça de ouro, ao qual os estados 
Unidos adquiriam dólares dos de-
mais países. O sistema resistiu até 
o começo dos anos setenta, quando 
os estados Unidos suspenderam a 
conversibilidade do dólar em ouro 
e as taxas de câmbio dos principais 
países passaram a ser flutuantes em 
relação ao dólar. mesmo com essa 
modificação, o dólar continua sendo 
a principal moeda nas transações 
econômicas internacionais e essa su-
premacia permaneceu pouco ques-
tionada até pouco tempo atrás.

O principal desafio à supremacia 
do dólar nasceu com a introdução, 
em 1999, da nova moeda européia 
– o euro. inicialmente, a nova 
moeda foi lançada sem circulação 
física, e a partir de 2002 as moedas 
nacionais dos países membros da 
União monetária européia, como o 
marco alemão, o franco francês e a 
lira italiana, foram substituídas por 
cédulas do euro.

A rivalidade do euro com o dólar 
norte-americano passou a ser maior 
que a representada pelas moedas 
individuais dos países que com-
punham a União monetária eu-
ropéia. Ainda assim, o dólar mantém 
posição de liderança absoluta, tanto 
como na composição das reservas 

internacionais dos diversos países 
quanto nas transações envolvendo 
moedas diferentes.

2. as moedas 
do mundo atual

A arquitetura do sistema cambial é 
hoje baseada em três moedas con-
versíveis principais, algumas moe-
das conversíveis importantes e um 
grande número de moedas incon-
versíveis. moedas conversíveis são 
aquelas que podem ser livremente 
trocadas por moedas estrangeiras, o 
que não é o caso do real brasileiro.

Hoje, o mercado mundial de moe-
das gira um volume diário superior 
a 2 trilhões de dólares, sendo que 
uma parcela significativa dessas 
transações se concentra em quatro 
moedas, que são as principais moe-
das conversíveis do mundo atual: 
o dólar norte-americano (UsD), o 

A Conferência de Bretton Woods definiu um sistema cam-
bial no qual o dólar norte-americano se tornou a principal 
moeda de reserva.  

F

Foi estabelecido um preço 
do ouro em dólares, de US$ 
35 por onça de ouro, ao qual 
os Estados Unidos adquiriam 
dólares dos demais países.
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euro (eUr), o iene japonês (JPY) 
e a libra esterlina (gBP). O dólar 
participa como uma das pontas 
de 89% dessas transações. O 
euro é uma das pontas de 37% 
dessas transações. O iene par-
ticipa com 20% e a libra com 
17%. O leitor poderá avaliar a 
composição das negociações in-
ternacionais diárias observando 
o gráfico abaixo. É importante 
notar que toda transação en-
volve duas moedas. Portanto, o 
somatório da participação das 
moedas individuais no total das 
transações totaliza 200%.

Os negócios com o par de moedas 
dólar-euro representam hoje 28% 
das transações no mercado cam-
bial global, sendo este o principal 
mercado de moedas no mundo 
atual. Algumas moedas conversíveis 
importantes, além das quatro princi-
pais, incluem o franco suíço (CHF), 
o dólar australiano (AUD) e o dólar 
canadense (CAD). essas moedas 
giram volumes razoáveis, bastante 
superiores às transações com moe-
das como o real brasileiro.

Há um grande grupo de moedas in-
conversíveis. O real (BrL) é uma des-

sas moedas que aparecem com uma 
participação muito pequena, entrando 
como uma das pontas de 0,2% das 
transações cambiais internacionais. 
Além do real (BrL), outras moedas in-
conversíveis incluem: o peso argentino 
(Ars), o peso mexicano (mXN), o peso 
chileno (mXN), o rand sul-africano 
(ZAr), o won sul-coreano (KrW), 
a rúpia indiana (iNr), o rublo russo 
(rBL), e várias outras. Uma moeda 
inconversível muito importante na 
atualidade é o iuane chinês (CNY).

O Fundo monetário internacional 
usa, em suas transações, uma uni-

participação de cada moeda como uma das pontas 
das transações no mercado mundial de câmbio, %
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Fonte: Bank of International Settlements, Triennial Central Bank Survey, March 2005.



A aterrissagem da águia

40
R e v i s t a  d a  e s P M –julho / agosto de 2006

principais países deficitários 
e superavitários em conta corrente, 2004

Principais deficitários Principais superavitários

PAÍS OU GRUPO DÉFICIT 
(US$ BIlhõES)

PAÍS OU GRUPO SUPERÁVIT
(US$ BIlhõES)

eUA
europa Central
reino Unido
Austrália
méxico
Nova Zelândia

665,9
50,6
47,0
39,4
11,7
6,0

Japão
Oriente médio
China
rússia
suíça
Zona do euro
emergentes asiáticos
Canadá
Brasil
África

171,8
112,5
70,0
59,6
42,9
35,6
31,3
26,0
11,7
1,1

Nota: os dados apresentados não cobrem todos os países. Fonte: dados do IMF World Economic Outlook.

dade chamada Direitos especiais 
de saque (Des), que se assemelha 
a uma moeda. O Des tem sua taxa 
de câmbio atualizada diariamente 
pelas cotações das quatro principais 
moedas: dólar, euro, iene e libra.

O leitor notará que foi apresentada 
uma sigla após cada moeda comen-

tada nesta seção. essas siglas são 
parte do código internacional isO 
para nomenclatura de moedas. O sis-
tema isO é amplamente utilizado nos 
mercados financeiros. Por exemplo, 
no Brasil o principal mercado é o de 
UsD/BrL, mas já começa a se desen-
volver um incipiente mercado de 
eUr/BrL. mundialmente, a cotação 

mais acompanhada na atualidade é 
a do par de moedas eUr/UsD.

3. o comércio 
no mundo atual

O fluxo líqüido de comércio exterior 
de um país é o saldo da sua balança 
comercial. Quando visto de forma 
mais ampla, incluindo, além dos 
bens tangíveis, os serviços, rendas 
e doações internacionais, esse 
fluxo pode ser chamado de saldo 
em conta corrente do país. Os lei-
tores que estudaram economia se 
lembrarão que a conta corrente é 
a principal conta que faz parte do 
Balanço de Pagamentos, que realiza 
o registro de todas as transações 
entre os residentes de um país e o 
resto do mundo.

O saldo em conta corrente também 
pode ser visto como a transferência 
de poupança. Quando um país tem 
saldo negativo em conta corrente, 

O fluxo líqüido de comércio exterior de 
um país é o saldo da sua balança comercial. F
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esse país importa poupança do resto 
do mundo. Ao contrário, quando 
sua conta corrente é superavitária, 
ele é um exportador líqüido de 
poupanças financeiras.

Veja tabela que mostra os principais 
países deficitários e superavitários 
em conta corrente. Os eUA despon-
tam, de longe, como o maior defi-
citário do mundo. eles importam a 
mais do que exportam cerca de 665 
bilhões de dólares anuais em bens 
e serviços. Por isso, precisam tomar 
dinheiro emprestado no mercado 
internacional de capitais.

4. fluxos 
de capitais
 
Ao mesmo tempo em que os estados 
Unidos importam muito mais que 
exportam, precisam obter esses 

recursos no mercado internacional 
de capitais. em outras palavras, 
países que são importadores líqüi-
dos precisam de financiamento de 
outros países. Alguém poderá achar 
sugestivo o fato, que não passa de 
coincidência numérica, de que o 
déficit em conta corrente dos eUA 
é hoje da ordem de 6% do PiB e 
a China mantém um superávit em 
conta corrente de cerca de 6% 
do PiB. em contrapartida, os eUA 
tomam muito dinheiro emprestado 
da China e de outros países asiáti-
cos, através de títulos da dívida 
pública norte-americana que são 
adquiridos todo ano pelos governos 
e bancos asiáticos.

O mapa-múndi desenhado neste 
artigo mostra o delicado equilíbrio 
da economia mundial. De um lado, 
os países asiáticos e do Oriente 
médio, grandes exportadores, e 

ainda alguns países europeus, obtêm 
grandes superávits em conta cor-
rente. em especial, a China exporta 
quase um trilhão de dólares por ano 
em bens e serviços, assim como os 
países do Oriente médio têm se 
beneficiado de elevados preços de 
sua principal commodity de expor-
tação, o petróleo. De outro lado, os 
eUA são, isoladamente, o grande 
deficitário do Planeta, consumindo 
produtos importados de todo o 
mundo – especialmente produtos 
asiáticos – havendo ainda alguns 
outros países deficitários na europa 
e na Oceania.

Ainda no mapa-múndi, as setas indi-
cam que os países superavitários no 
comércio acumulam reservas inter-
nacionais, e usam esses excedentes 
de capital para financiar os países 
importadores – principalmente os 
eUA. Assim, estabelece-se o fluxo in-

superavitários e deficitários no comércio 
mundial (barras) e seus financiadores (setas)

Fonte: dados do IMF World Economic Outlook.
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ternacional de poupanças. Os eUA 
adquirem produtos e serviços, es-
pecialmente do Oriente, e recebem 
de volta seus recursos na forma 
de financiamento. A seta verde 
mais grossa sobre o mapa-múndi 
descreve, em linhas gerais, o fluxo 
de capitais que se estabelece no 
mundo atual, em contrapartida ao 
déficit norte-americano nos fluxos 
de comércio.

Na prática, os capitais asiáticos che-
gam aos eUA através de aquisição de 
títulos do tesouro norte-americano. 
em especial, os governos asiáticos 
acumulam reservas internacionais 
e aplicam essas reservas em títulos 
do governo norte-americano. em 
função disso, uma parte razoável 
da dívida pública norte-americana 

se encontra em mãos de governos 
asiáticos. mais de 40% da dívida 
pública norte-americana encontra-
se nas mãos de estrangeiros, em boa 
parte asiáticos.

Claramente, esse desequilíbrio não 
é sustentável! Por quê? Há um risco 
muito grande em ter a principal 
economia do Planeta dependendo, 
para sua solvência financeira, de 
países com os quais mantém re-
lações geoeconômicas delicadas.

5. a aterrissagem 
da águia

De volta às moedas, não é difícil 
concluir que elas são um espelho 
das transferências internacionais 

de poupança. Há um desequilíbrio 
mundial – o déficit em conta cor-
rente norte-americano, financiado 
por capitais orientais – que precisa 
ser corrigido. e como corrigi-lo?

A forma mais direta de corrigir esse 
desequilíbrio é fazer com que a taxa 
de câmbio do dólar norte-ameri-
cano suba em relação às demais 
moedas internacionais, ou seja, que 
o dólar fique mais fraco. se o dólar 
se enfraquecer, os produtos norte-
americanos ficarão mais baratos no 
exterior e os produtos importados, 
mais caros nos estados Unidos. As-
sim, o país poderá reduzir seu défi-
cit em conta corrente e, portanto, 
sua necessidade de financiamentos 
internacionais. isso equilibrará o 
sistema.

Mais de 40% da dívida pública norte-americana 
encontra-se nas mãos de estrangeiros, em boa parte asiáticos.F
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A necessária desvalorização do 
dólar já vem acontecendo, por 
força do próprio mercado finan-
ceiro, nos últimos anos. recen-
temente, o euro ganhou força 
frente ao dólar. simultaneamente, 
outras moedas, conversíveis e in-
conversíveis, ficaram mais fortes 
frente ao dólar. O real brasileiro 
foi uma dessas moedas, tendo 
ficado mais forte em relação ao 
dólar.

Como alternativa à desvalorização 
de sua moeda, os estados Unidos 
vêm pressionando a China para 

que valorize a sua. A China vem 
mantendo o iuane fortemente des-
valorizado, o que cria competitivi-
dade internacional dos produtos 
do país, inclusive no mercado 
norte-americano. recentemente, 
a China já flexibilizou seu regime 
cambial e permitiu uma pequena 
valorização de sua moeda, ainda 
que insuficiente para uma mu-
dança nos fluxos de comércio e 
poupança. Não é difícil prever que 
a China e países europeus resistam 
à idéia de ter moedas mais fortes, 
porque estas implicarão em expor-
tações menores e, possivelmente, 
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desaceleração de suas economias. 
A relação diplomática entre eUA 
e China é hoje marcada por essa 
fonte de tensão, que se soma a 
várias outras.

É necessário, portanto, desvalori-
zar o dólar. mas esse processo não 
é tranqüilo nem suave. A desacele-
ração da economia norte-ameri-
cana poderá ter impactos globais 
significativos – e poderá levar o 
mundo a uma recessão. 

É por isso que a grande discussão 
no mercado financeiro internacional 
diz respeito ao hard landing (ater-
rissagem forçada) ou soft landing 
(aterrissagem suave). Até o mo-
mento, a águia vem aterrissando 
de forma suave, e pode-se atribuir 
uma probabilidade razoável de 
que o necessário e esperado ajuste 
ocorra, nos próximos anos, sem 
grandes traumas na economia 
mundial. mas não se pode ignorar 
os riscos envolvidos nessa aterris-
sagem, que permanecerão entre 
nós por alguns anos.
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