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A crise financeira asiática de 10 anos atrás forneceu duas lições contrastantes: aquela que a 
maioria dos economistas ocidentais acreditava que os asiáticos deveriam aprender; e a que os 
asiáticos efetivamente aprenderam.  
 
Os economistas ocidentais concluíram que as economias emergentes deveriam adotar câmbios 
flexíveis e mercados financeiros modernos, bem regulamentados e competitivos. Os asiáticos 
decidiram-se por câmbio competitivo, crescimento puxado por exportações e enorme acúmulo 
de reservas em moeda estrangeira. A questão é se os asiáticos precisam modificar sua 
escolha. A resposta, creio, é "sim".  
 
Quando pressões baixistas sobre o baht tailandês começaram a se fazer sentir, 10 anos atrás, 
ninguém esperava o que se seguiu - sua desvalorização no início de julho. Esse evento 
aparentemente ínfimo gerou um tsunami financeiro que engolfou a maior parte do Leste 
Asiático, sufocando a Indonésia, Malásia, Filipinas, Coréia do Sul e Tailândia. Câmbios e 
sistemas financeiros entraram em colapso, governos ficaram à beira da inadimplência e as 
economias sucumbiram a profundas recessões. Autoridades do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) acorreram de um a outro país assolado pela crise. Em suas últimas manifestações, a 
crise tornou-se mundial, atingindo a Rússia em agosto de 1998 e o Brasil no início de 1999.  
 
Tão surpreendente quanto a irrupção da crise asiática foi o período que se seguiu a ela. Com 
as importantes, embora geograficamente limitadas, exceções da Argentina e da Turquia em 
2001, as crises de 1997-98 foram, até agora, as últimas na longa série de crises financeiras 
que afligiram as economias emergentes nas décadas de 1980 e 1990. Hoje, o desejo dos 
investidores estrangeiros de aplicar seu dinheiro nessas economias é avassalador, conforme 
refletido na vitalidade de seus mercados financeiros, nos baixos spreads na captação de 
empréstimos no exterior e na dimensão do afluxo de capital privado: em 2006, por exemplo, o 
fluxo líquido de capital privado para as economias emergentes foi US$ 256 bilhões. O FMI, 
hoje, quase não tem o que fazer.  
 
O que explica essa nova estabilidade? Como argumenta Nouriel Roubini, da Stern School of 
Business, da Universidade Nova York, os asiáticos não aprenderam as lições que a maioria dos 
economistas ocidentais acreditou que devessem ("Asia is Learning the Wrong Lessons from its 
1997-98 Financial Crisis", www.rgemonitor.com/). Isso não significa negar que tenham 
implementadas melhorias estruturais substanciais nas economias asiáticas, especialmente na 
capitalização e regulamentação de sistemas financeiros. Mas esse não é o cerne da questão.  
 
O grande evento deu-se em outro aspecto: o grande erro, concluíram as autoridades 
econômico-financeiras asiáticas, não foi a ancoragem cambial, mas o câmbio sobrevalorizado. 
Foi esse o erro que resultou na humilhação, na submissão aos ditames das autoridades do 
FMI, operando sob pressão do Tesouro americano.  
 
"Nunca mais" tornou-se a palavra de ordem. "Nunca mais" foi o resultado. Hoje, as economias 
emergentes do Leste Asiático são, em sua maioria, nações credoras. Além disso, grande parte 
de seu acúmulo de ativos externos está em cofres governamentais. Em fevereiro deste ano, as 
reservas em moeda estrangeira dos países do Leste e Sul da Ásia chegaram a US$ 3,280 
trilhão, ou seja, uma alta de US$ 2,490 trilhões desde o início de 1999. Apenas as reservas da 
China atingiram US$ 1,160 trilhões, ou seja, um aumento de US$ 1,010 trilhões no mesmo 
período.  
 
Embora uma acumulação substancial de reservas tenha parecido uma forma justificada (ainda 
que dispendiosa) de seguro no período que se seguiu à crise, os níveis atuais parecem 
excessivos. Na maioria das economias do Leste Asiático, a proporção de reservas sobre o 
endividamento de curto prazo em moeda estrangeira é quatro ou cinco para um.  
 
A escala do acúmulo de reservas demonstra o óbvio: esses países recusaram-se a adotar os 
câmbios flutuantes que muitos economistas estrangeiros recomendaram. Em vez disso, os 



países decidiram manter seus câmbios baixos. Isso, por sua vez, gerou superávits em conta 
corrente. A sustentação de tais superávits exige um excedente estável de poupança acima do 
investimento doméstico. Um instrumento de que eles se valeram foi a esterilização das 
conseqüências monetárias do acúmulo de reservas, para prevenir a expansão normal de 
dinheiro e crédito, superaquecimento, inflação e, portanto, perda de competitividade externa.  
 
Se uma parte substancial da economia mundial está gerando enormes superávits em conta 
corrente, alguém tem de estar incorrendo nos déficits correspondentes. Essa conclusão tornou-
se ainda mais potente quando os preços do petróleo dispararam, uma vez que isso 
redirecionou renda para países cujas dolorosas experiências ensinaram a não gastar 
rapidamente sua renda adicional. Mas, num mundo de moedas flutuantes, o acúmulo de 
grandes quantidades de passivos externos líquidos é mais fácil para países capazes de tomar 
empréstimos livremente em suas próprias moedas.  
 
A razão é simples: apenas esses países podem endividar-se sem incorrer no risco de provocar 
consideráveis desequilíbrios monetários no interior de seus sistemas financeiros. Não por 
acaso, portanto, os EUA emergiram como o principal país deficitário no mundo - seu "tomador 
de empréstimos de última instância". Somente os EUA têm condições de ser um vasto tomador 
líquido sem pôr em risco a saúde de seu sistema financeiro.  
 
Então, será o que alguns economistas passaram a denominar "Bretton Woods Dois" - um 
sistema de câmbios fixos ancorados ao dólar americano - a um só tempo, a resposta à 
instabilidade financeira nas economias de mercados emergentes e uma base para crescimento 
sustentável puxado por exportações?  
 
Roubini acredita que não. Em última instância, essa política gera crescimento não esterilizável 
de reservas em moeda estrangeira. Isso causa excessivo crescimento monetário, bolhas nos 
preços de ativos domésticos, superaquecimento da economia, inflação e perda de 
competitividade que os governos haviam tentado prevenir mediante a supressão dos aumentos 
das taxas de câmbio nominais. Isso distorce os sistemas financeiros domésticos, ao pressionar 
os juros para abaixo dos níveis de equilíbrio. Isso gera um desperdício de recursos em forma 
de acúmulo de ativos em moeda estrangeira com baixo rendimento e expostos à probabilidade 
de enormes perdas de capital.  
 
Isso torna as economias asiáticas excessivamente dependentes de demanda externa à região. 
Isso exacerba o protecionismo americano. Por último, isso também compele as autoridades 
monetárias americanas a manter uma política monetária frouxa, para contrabalançar o 
vazamento de demanda doméstica produzida pelos enormes déficits em conta corrente.  
 
O sistema de política monetária pós-crise revelou-se mais durável do que muita gente 
(inclusive eu) esperava. Em seu eixo, porém, está a China. Embora não afetada diretamente 
pela crise, a China foi um dos países que aprenderam suas lições da maneira asiática.  
 
O resultado, hoje, é um gigante dinâmico que acumula reservas em moeda estrangeira ao 
ritmo de US$ 50 bilhões por mês no primeiro trimestre do ano e que segundo o FMI deverá, 
neste ano, gerar um superávit em conta corrente de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Não 
acredito que essas tendências espantosas sejam desejáveis ou sustentáveis. O porquê disso - 
e o que fazer a respeito - pretendo discutir próxima semana.  
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