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A divulgação de um documento do
presidente do Banco Central da China
na véspera da reunião do G-20, no
início de abril, despertou inquietação
entre governos, analistas econômicos
e militantes políticos. Zhou Xiaochuan
(imagem acima) defendeu a criação de,
no texto em inglês, uma super-sovereign
reserve currency, administrada por uma
instituição global responsável pela
criação e pelo controle da liquidez
internacional. A "moeda reserva super-
soberana", de valor estável, eliminaria
os riscos visíveis na situação atual, na
qual o dólar é a moeda internacional,
e que se internacionalizou apoiada
na expansão do crédito americano. A
nova moeda seria ancorada em regras
de emissão e administração da oferta,
"a fim de alcançar o objetivo de res-
guardar a estabilidade econômica e
financeira global".

Zhou inspirou-se no sistema su-
pranacional de pagamentos e provisão
de liquidez proposto pelo economista
britânico John Maynard Keynes, du-
rante as reuniões preparatórias para
a Conferência de Bretton Woods,
em 1944, que reorganizou o siste-
ma financeiro internacional após a

Segunda Guerra Mundial. A moeda
fiduciária proposta por Keynes — o
"bancor" — visava, sobretudo, eliminar
o papel exercido pelo ouro, ou por
qualquer moeda nacional, enquanto
ativo de reserva do sistema monetário
e financeiro internacional. Tratava-se
de evitar a consolidação de um ativo
que pudesse assumir a função de porto
seguro para as aplicações no momento
das chamadas "fugas para a liquidez",
exercida pelo ouro em momentos de
instabilidade internacional. Tratava-se,
também, de impedir que uma moeda
nacional se convertesse em dinheiro
universal, em particular, o dólar. E
que a Grã-Bretanha ficasse sujeita
às vicissitudes da política interna de
outro país, no caso, os EUA.

A proposta de Zhou inspira-se
também nos Direitos Especiais de
Saque (DES, Special Drawing Rights),
uma "moeda virtual",, criada em 1969,
no âmbito do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), durante a crise
do padrão ouro-dólar. O DES foi
inicialmente definido como equiva-
lente a 0,888671 grama de ouro, que
correspondia a um dólar. Após 1973,
com a ruptura, pelos americanos, do



compromisso de garantir cada dólar
com uma quantidade fixa de ouro,
a cotação dos DES foi redefinida a
partir de uma cesta de moedas.

O presidente do BC da China pro-
pôs fortalecer progressivamente os
DES, em uma primeira etapa do pro-
cesso de criação da moeda internacio-
nal. Seria estabelecido um sistema de
compensação com as outras moedas.
Hoje utilizados apenas entre os ban-
cos centrais e o FMI, pela proposta de
Zhou os DES passariam a ser usados
também na liquidação de transações
comerciais e financeiras internacio-
nais, na cotação das commodities, nos
balanços das corporações, na deno-
minação de títulos e na alocação de
parte das reservas internacionais dos
países. A cesta de moedas que formam
a base dos DES — atualmente o dólar,
o euro, o iene e a libra — seria am-
pliada, para incluir outras, de acordo
com o Produto Interno Bruto (PIB)
e as reservas internacionais. Seria
fortalecido também o papel do FMI
como "supervisor" internacional das
políticas macroeconômicas dos países
membros e como gestor de um fundo
internacional de reservas em DES.

Os DES foram alocados em apenas
duas ocasiões. Na primeira, entre 1970
e 1972, foram distribuídos 9,3 bilhões
de DES entre os países membros; na
segunda, entre 1979 e 1981, mais 12,1
bilhões, totalizando 21,4 bilhões de
DES, o equivalente a 32,16 bilhões
de dólares pela cotação da moeda
americana no início de maio. Portanto,
os DES permaneceram irrelevantes
no sistema monetário e financeiro
internacional. A título de exemplo,
em 2007 as negociações diárias no
mercado global de moedas atingiram
3,2 trilhões de dólares; as exportações
globais de bens e serviços, 17,1 tri-
lhões; e, em dezembro, o PIB mundial
atingiu 54,6 trilhões de dólares.

Na verdade, o enfraquecimento
do FMI em relação às concepções
originais significou a entrega ao banco
central americano das funções de re-
gulação de liquidez e de emprestador

de última instância em âmbito interna-
cional. Significou também o malogro
do "bancor" keynesiano e a imposição
do dólar como dinheiro universal, com
as três funções clássicas, de unidade de
conta, meio de pagamento e reserva
de valor, e ancorado no ouro, uma vez
que os EUA controlavam dois terços
das reservas mundiais do metal.

A elevada especulação contra a
moeda americana na década de 1970,
após a ruptura da conversibilidade
do dólar em ouro, foi enfrentada pela
"diplomacia do dólar forte": elevação
das taxas de juros, valorização do dó-
lar e enquadramentos dos principais
parceiros-competidores, a Alemanha e
o Japão. Desde então, o dólar se forta-
leceu como moeda de crédito global,
sob o comando do sistema financeiro
americano e da dinâmica econômica
dos EUA como "demandante e de-
vedor de última instância", isto é,
com déficit em transações correntes
e dívida externa.

ENORMES DESAFIOS
Nesse sistema monetário e finan-

ceiro internacional, Wall Street é o
"mercado financeiro do mundo", e o
Federal Reserve (Fed), o banco cen-
tral global, que emite e controla uma
moeda nacional de circulação interna-
cional, sem base metálica. A política
monetária é administrada pelas taxas
de juros definidas pelo próprio Fed
e ancoradas nos títulos do Tesouro
americano, que atuam como lastro do
sistema "dólar-flexível". No auge da
crise atual, com o sistema financeiro
americano sob intensa desconfiança,
pois carregava os chamados "ativos
tóxicos", os investidores globais em-
preenderam uma fuga para os títulos
do governo americano (e, portanto,
para o dólar). Nesses momentos de
elevação da aversão ao risco, as taxas
de juros sobre os papéis do governo
dos EUA desabam, facilitando a ges-
tão da crise do ponto de vista do custo
para o Tesouro americano. Diante
dessa enorme assimetria de poder, os
EUA vão lutar para se manter como

gestores exclusivos da moeda reserva
internacional.

Assim, qualquer reforma da arqui-
tetura monetária e financeira global
terá de enfrentar os enormes desafios
engendrados pela globalização finan-
ceira e produtiva - impulsionada pelos
grandes bancos, pelos grandes inves-
tidores institucionais e pelas grandes
corporações, sob a égide do Estado
americano. Vale dizer, o processo de
integração financeira e produtiva das
últimas décadas expandiu o capitalismo
supranacional americano em dólar-
flexível. Os investidores invadiram
todas as praças possíveis e imagináveis,
até a China. Articularam um sistema
financeiro verdadeiramente mundial. E
as corporações montaram redes produ-
tivas globais, com a migração de parte
da indústria manufatureira dos países
desenvolvidos para a Ásia (e para o
Leste Europeu). Isso resultou em uma
acumulação de reservas pelas economias
emergentes — em dezembro de 2008
elas estavam em 5,2 trilhões de dólares.
Nesse processo, as exportações da Chi-
na cresceram de 26 bilhões de dólares
em 1985 para 1,4 trilhão de dólares em
2008. Essa extraordinária expansão das
exportações chinesas foi acompanhada
por um enorme crescimento do inves-
timento estrangeiro direto no país, de
2 bilhões de dólares em 1985 para 83,5
bilhões de dólares em 2007. O estoque
de investimento estrangeiro direto na
China saltou de 10,5 bilhões de dólares
para 327,1 bilhões de dólares no mes-
mo período (sem contar 1,2 trilhão de
dólares na praça financeira de Hong
Kong, auxiliar no financiamento da ex-
pansão produtiva). As "empresas com
investimento estrangeiro" — subsidiárias
chinesas de empresas multinacionais e
joint ventures com empresas do mundo
industrializado — tornaram-se responsá-
veis por 52% das exportações chinesas
a partir de 2002.

Isso explica por que um terço do
déficit em conta corrente dos EUA
decorre das relações com as próprias
filiais de empresas americanas no ex-
terior, que deslocaram parte de suas



estruturas produtivas para a Ásia, so-
bretudo para a China. Enfim, a expan-
são da economia chinesa é parte do
fenômeno da globalização financeira
e produtiva liderada pelos capitais e
pelas empresas americanas (e também
européias, japonesas, coreanas etc.),
em dólar. A China se industrializa sem
uma moeda internacional.

É evidente que o presidente do
Banco Central da China sabe de tudo
isso. Por que então sua proposta de
uma moeda supranacional? Aparente-
mente, ele quer dialogar com o restan-
te do mundo, sobretudo porque seu
país detém 2 trilhões de dólares em
reserva, concentrados em aplicações
na moeda americana, tais como títulos
do Tesouro americano, das agências
americanas de financiamento imobiliá-
rio, em ações e bônus das corporações
americanas.

Está cada vez mais evidente, no
entanto, que a China não ajudará a
construir uma moeda supranacional.
Ao contrário, ela lutará para expandir
o papel de sua moeda doméstica, ainda
irrelevante, em âmbito global. Por-
tanto, tentará disputar o controle da
moeda internacional e dos mercados
financeiros (inicialmente na Ásia). Em
2007, segundo levantamento do Banco
para Compensações Internacionais

(BIS), a participação do yuan no giro
médio diário no mercado global de
moedas era de apenas 0,5%, enquanto
o dólar respondia por 86,3%.

Como salientou a correspondente
d'O Estado de S. Paulo no país: a China
deu mais um passo para promover o
uso global de sua moeda, ao autorizar
as empresas de Xangai e de quatro
grandes cidades exportadoras — Guan-
gzhou (Cantão), Shenzhen, Dongguan
e Zhuhai — a utilizar o yuan em seus
negócios com o exterior. "A medida
foi aprovada pelo Conselho de Esta-
do [...], menos de um mês depois de
o presidente do banco central, Zhou
Xiaochuan, defender a adoção de uma
nova moeda internacional."

Outra decisão importante de Pe-
quim para promover o uso internacio-
nal de sua moeda foram os acordos de
swap cambial no valor de 95 bilhões de
dólares, realizados pelo Banco Central
da China com seis países, incluindo a
Argentina. Os acordos não prevêem o
pagamento de importações ou expor-
tação em yuan, como sugerido pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no comércio entre os dois países, mas
facilitam investimentos e permitem a
transferência de recursos na hipótese
de problemas de liquidez temporária.
Espera-se, entretanto, que as grandes

empresas chinesas, com preços com-
petitivos, detenham mais poderes, no
futuro, para impor a seus clientes no
exterior o uso do yuan nas relações
comerciais, sobretudo, no entorno
asiático. A propósito, a China anunciou
também o fim da proibição de inves-
timentos em Taiwan. A estatal China
Mobile comprou uma participação na
taiwanesa Far EasTone Telecommu-
nications. Trata-se do primeiro inves-
timento de uma estatal chinesa na ilha
desde 1949. O estoque de investimento
direto no exterior de origem chinesa
também se expandiu, atingindo 95,8
bilhões de dólares em 2007 (sem contar
l trilhão de dólares em Hong Kong,
que é território nacional chinês).

Deve-se observar ainda que os
EUA também atuaram como empres-
tadores de última instância do sistema
financeiro global na crise recente, por
meio de operações de swap, troca de
moedas pelo dólar com outros bancos
centrais, tais como a zona do euro,
Austrália, Brasil, Canadá, Cingapura,
Coréia do Sul, Dinamarca, Japão, Mé-
xico, Noruega, Nova Zelândia, Reino
Unido, Suécia e Suíça. As operações
somaram 529,7 bilhões de dólares em
2008, a fim de facilitar o movimento
dos investidores para o dólar. Com
isso, auxiliaram a conter as pressões
pela desvalorização das outras moe-
das, inclusive da moeda brasileira.

No processo de ampliação do papel
do yuan como moeda comercial no Su-
deste Asiático, garantir sua estabilidade
é crucial. A partir da segunda quinzena
de julho de 2008, Pequim estabilizou a
cotação da moeda nacional em 6,8 yuans
por dólar. A decisão, semelhante à que a
China tomou durante a crise asiática de
1997, tem como objetivo reduzir o risco
da flutuação cambial, estimular as expor-
tações em meio à retração da demanda
mundial e fortalecer o uso da moeda
doméstica nas trocas regionais.
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