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Sem alternativas, o dólar
continua valorizado

O dólar norte-americano, ainda que seja provável que
enfraqueça consideravelmente,continuará a será moeda
de reserva mundial no futuro imediato, pelo simples fato
de não haver alternativas viáveis, afirma o professor Barry
Eichengreen. Embora o déficit em conta corrente dos
Estados Unidos provavelmente volte a aumentar quando
a atual recessão terminar,não chegará a alcançar as dimen-
sões que tinha há alguns anos. Eichengreen desafia a teoria
segundo a qual a existência de um elevado desequilíbrio
externo norte-americano foi uma ilusão (teoria da"matéria
escura"), mas ressalta que o ajuste das contas externas
dependerá de outros países além dos Estados Unidos,
assinala, perguntando-se de onde virá a demanda externa
necessária para esse reequilíbrio.A resposta,segundo ele,
está nos mercados emergentes como o Brasil, a Rússia, a
índia e a China,que"não tem como fazê-la sozinha','O pro-
fessor questiona a necessidade de um segundo programa
de estímulo econômico para os Estados Unidos, pois"preci-
samos dar tempo para que o primeiro possa surtir efeito, e
evitar acender os ânimos do mercado de títulos"

Conjuntura Econômica — O enorme déficit
externo em conta corrente dos Estados Uni-

dos, e o volumoso superávit da China cons-
tituíram uma grande preocupação de muitos
economistas na década de 1990, que continua

até hoje. Muitos previam que este desequilí-

brio seria corrigido, e falavam de um "pouso
forçado", em que o boom norte-americano e
global chegaria a um desfecho dramático e

doloroso. Na verdade, a longa fase de rápido

crescimento foi interrompida de forma abrup-
ta não por causa do ajuste traumático da conta

corrente norte-americana, mas sim por causa
da erupção da crise financeira em setembro

último. Além disso, não está provado que o

balanço de pagamentos dos Estados Unidos
foi uma causa importante da turbulência, em-
bora alguns analistas assinalem que o amplo

financiamento chinês da conta corrente nor-

te-americana levou ao crédito excessivo que

culminou na crise. A turbulência financeira

que atravessamos está relacionada com a cor-
reção do desequilíbrio externo da economia

norte-americana?

Barry Eichengreen — Constatamos que o dé-

ficit em conta corrente norte-americano caiu

pela metade com a diminuição da demanda

por importações. Há um debate sobre se o

mesmo nível de demanda por importações e

o mesmo déficit em conta corrente externa da
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ordem de 6% do PIB voltarão uma vez supera-
da a crise. Em minha opinião, uma parte das
mudanças será permanente. No momento, as
famílias norte-americanas estão poupando
7% da renda familiar, e esse aumento da
poupança provavelmente continuará como
uma tentativa de reconstruir as suas contas de
aposentadoria. E o apetite estrangeiro pelos
títulos da dívida norte-americana também
está em declínio, pois os Estados Unidos não
são mais considerados o fornecedor de ativos
financeiros de alta qualidade de outrora.

Ricardo Hausmann e Federico Sturzenegger
são de opinião de que não houve um grande
desequilíbrio externo norte-americano, e que
não há desequilíbrios globais sérios, uma vez
que os ativos são avaliados de acordo com os
rendimentos que geram (esta é a hipótese da
"matéria escura"). Hausmann e Sturzenegger
observam que, embora os Estados Unidos
mantenham um passivo externo líquido, o
país continua sendo um recipiente líquido de
renda do estrangeiro. A hipótese é que os ati-
vos norte-americanos valem mais do que o seu
valor nominal devido a elementos imateriais
tais como segurança, liquidez e acesso à tec-
nologia. Calculando o valor atual dos fluxos
de créditos e débitos de renda nos Estados
Unidos para o resto do mundo, Hausmann
conclui que o país não possui déficit externo
em conta corrente e não aumentou sua posição
de dívida líquida com relação ao mundo. Há
alguma verdade nesse raciocínio? Será mesmo
que os desequilíbrios externos dos Esta-
dos Unidos não têm importância?
Nunca acreditei na teoria da "matéria
escura". Na medida em que a teoria
tinha algum mérito, ela refletia o fato
de que os investidores norte-americanos
estavam adquirindo títulos estrangeiros,

enquanto os estrangeiros estavam adquirindo
títulos da dívida norte-americana. Por cau-
sa do maior risco das ações, os investidores
norte-americanos estavam recebendo maior
compensação. Hoje, os estrangeiros deixaram
de adquirir os títulos da dívida de Freddie
Mac, Fannie Mae e do Tesouro dos Estados
Unidos; cada vez mais, estão adquirindo ações
de empresas norte-americanas, em parte atra-
vés dos seus fundos soberanos, e receberão
maior compensação pelo risco mais elevado.
O chamado diferencial do retorno da "matéria
escura" deixará de existir.

Niall Ferguson, historiador financeiro da
Universidade de Harvard, argumenta que a
política keynesiana expansionista dos Estados
Unidos não será eficaz, mas causará a volati-
lidade dos mercados financeiros. A atual crise
financeira é essencialmente um problema de
excesso de dívida; a sua solução passa por
uma reestruturação completa não apenas das
hipotecas, mas também dos bancos. Os eleva-
dos déficits orçamentais norte-americanos de
12% do PIB, e a duplicação da dívida pública
acabarão por minar o dólar norte-americano
como moeda internacional. Em outras pala-
vras, para onde irá o dólar?
Há uma série de pressupostos implícitos nessa
questão. Concordo que o dólar perderá valor
frente a moedas dos mercados emergentes. À
medida que os norte-americanos consomem
menos, o dólar fraco poderá ajudar os Estados
Unidos a exportar mais, assumindo que haja

O dólar perderá valor frente a moedas dos
mercados emergentes. À medida que os
norte-americanos consomem menos, o dólar
fraco poderá ajudar os Estados Unidos a
exportar mais
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uma retomada da demanda ex-
terna por nossas exportações.
No entanto, esta é uma perspec-
tiva de médio prazo, o que pen-
so que poderá ocorrer nos pró-
ximos três a dez anos. Ninguém
consegue adivinhar o que vai
acontecer no curto prazo. Fazer
projeções sobre moedas é uma
atividade totalmente inútil. Por
outro lado, também acho que
o programa de estímulo está
surtindo efeitos. O professor
Ferguson parte do princípio de
que das despesas deficitárias
nos Estados Unidos, que pode-
rão resultar em um quociente
da dívida mais elevado, levarão
a um deslocamento (crowding
out) da despesa privada um por
um. Num cenário de juros pró-
ximos a zero e despesa privada
relativamente baixa no momento, para um
deslocamento da despesa privada. Se os Esta-
dos Unidos mantiverem déficits acima de 10%
do PIB indefinidamente, sem dúvida haverá
problemas. Investimentos e crescimento serão
afetados. Mas esses são problemas para além
de 2011, quando a economia tiver voltado a
crescer, e não para hoje.

Apesar dos déficits orçamentais substanciais
nos Estados Unidos, houve um considerá-
vel aumento da poupança privada (de uma
poupança negativa para aproximadamente
6% do PIB), e os dados mais recentes sobre
a balança comercial norte-americana indi-
cam uma melhora substancial (o déficit foi
reduzido pela metade, para US$ 120 bilhões
entre janeiro e abril de 2009, comparado com
US$ 240 bilhões no ano anterior). Será que

A China não
conseguirá
compensar
sozinha o
declínio do
consumo nos
Estados Unidos.
O que significa
que deverá haver
um aumento
do consumo em
outros grandes
mercados
emergentes,
como Brasil,
índia, e Rússia

isto pode indicar que a conta
externa norte-americana está
se ajustando de forma gradual
(a hipótese do "pouso suave")
à medida que os norte-ame-
ricanos consomem menos e
os demais países do mundo
consomem mais (expenditure

switching ou troca das des-
pesas)? O "pouso forçado" é
improvável?
O que tem acontecido até
agora é uma redução, e não
uma troca das despesas. As
importações e exportações
dos Estados Unidos baixaram
durante a recessão. A con-
seqüência é que a diferença
entre elas (o déficit) também
baixou. A troca das despesas
tem que ser o próximo passo,
para permitir que exportemos

mais e importemos menos. A depreciação do
dólar vai ajudar. Mas a questão é se isso vai
funcionar suavemente. Muito vai depender
da demanda dos mercados emergentes, entre
eles o Brasil. O reequilíbrio global possui dois
lados. Precisa-se de dois para dançar o tango.
Considerando que não haverá aumento da
demanda na Europa ou no Japão, pois ambos
crescerão, no melhor dos casos lentamente,
um processo de eliminação aponta que essa
maior demanda deverá vir dos mercados emer-
gentes, principalmente dos países do BRIC
(Brasil, Rússia, índia e China). Portanto, se
o dólar desvaloriza, são as suas respectivas
moedas que estarão do outro lado desse in-
tercâmbio.

Obviamente, se a China e outros países
emergentes não conseguirem estimular a sua
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demanda interna, e se a poupança norte-ame-
ricana continuar alta — com o fechamento
do shopping center americano —, a retomada
global será postergada. Por outro lado, não
parece que a interrupção da simbiose entre
as economias dos Estados Unidos e da China
levará a uma crise no balanço de pagamentos
norte-americano, pois a poupança privada
norte-americana está aumentando de forma
que o Tesouro já não precisa vender tantos
títulos à China. Qual a probabilidade no
curto prazo de que a China altere seu modelo
baseado na exportação, com o objetivo de
compensar o aumento da poupança norte-
americana?
A China não conseguirá compensar sozinha
o declínio do consumo nos Estados Unidos.
Em termos econômicos, a China é apenas um
terço da economia norte-americana a taxas de
câmbio de mercado. O que significa que para
compensar a redução do consumo norte-ame-
ricano, deverá haver um aumento paralelo do
consumo em outros grandes mercados emer-
gentes, tais como o Brasil, índia, e Rússia,
bem como outras economias exportadoras
de petróleo.

Embora recentemente os indicadores de
confiança tenham mostrado
uma recuperação em alguns
países desenvolvidos e emer-
gentes, o crescimento eco-
nômico (exceto no caso da
China) contraiu no primeiro
trimestre de 2009. Quais as
perspectivas de retomada da
economia global? Haverá
uma virada da economia
global em 2010?
Tenho esperança de que haja
um crescimento global positi-

A probabilidade
de haver um
Bretton Woods
II é praticamente
zero. Ou seja,
nossos líderes
provavelmente não
voltarão à estaca

vo em 2010 — só não posso dizer se ele se dará
no início ou no final do ano. Seja como for,
o crescimento será moderado, relativamente
fraco, de acordo com os padrões típicos de
retomada. Os bancos nos países desenvolvi-
dos, que continuam com uma capitalização
inadequada, não vão oferecer crédito ao ritmo
normal. As políticas monetárias e fiscais serão
inamistosas ao investimento. As reformas es-
truturais e a busca de novos motores de cresci-
mento para substituir o setor financeiro serão
dolorosas. Portanto, há uma série de razões
para crer em uma tênue recuperação.

À medida que a crise mostra os seus desdobra-
mentos, constatamos que o sistema financeiro
global contraiu a ponto de não permitir que
haja uma retomada do crédito aos níveis pré-
crise no futuro próximo. Como será o cenário
financeiro internacional, uma vez superada a
crise atual?
Sinceramente, espero que o crédito não volte
aos níveis anteriores. A política monetária
era excessivamente solta, particularmente
nos Estados Unidos. Havia um excesso de
fluxos de capital e de liquidez da China. E
uma alavancagem financeira excessiva. Não
queremos que isso se repita. Precisamos de

uma regulamentação mais
vigorosa e mais transparente
do sistema financeiro. E com
um crescimento mais lento
no setor financeiro, países
como os Estados Unidos vão
precisar de novos motores
de crescimento, tais como a
alta tecnologia e tecnologias
verdes.

zero para começar
tudo de novo

Da mesma forma que o presi-
dente francês Nicolas Sarko-
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zy, muitos acreditam que "é preciso repensar

o sistema financeiro a partir do zero, como

ocorreu em Bretton Woods". Qual a pro-

babilidade de haver um Bretton Woods II?

Quais as reformas mais prováveis que se pode

esperar do sistema financeiro e monetário

internacional, especialmente das instituições

financeiras internacionais?

A probabilidade de haver um Bretton Woo-

ds II é praticamente zero. Ou seja, nossos

líderes provavelmente não voltarão à estaca

zero para começar tudo de novo. O mundo

não funciona assim: as instituições que hoje

existem estão profundamente arraigadas, e

as partes interessadas, incluindo as grandes

instituições financeiras, vão resistir. Muito

brevemente, logo após a quebra de Lehman

Brothers, houve uma possibilidade de pôr tudo

sobre a mesa. Mas aquele período de "políticas

extraordinárias" já acabou. No que devemos

nos concentrar? Exigir que as instituições

financeiras mantenham mais capitais. Tornar

o capital mínimo requerido menos procíclico.

Reprimir a arbitragem reguladora. Insistir em

maior transparência. Reformar as práticas de

remuneração no setor financeiro para alinhar

os interesses dos principais responsáveis por
decisões das empresas aos interesses de lon-

go prazo da sociedade e das suas próprias

empresas. Conceder aos administradores de

riscos maior independência em relação aos

diretores executivos, estabelecendo um elo

entre a sua remuneração e a estabilidade da

empresa. Mover o comércio dos credit default

É claro que o dólar tornou-se menos
atraente como moeda de reserva. A sua
reputação certamente ficou manchada
com a crise. O problema é que não há

alternativas atraentes

swaps e de outros derivativos para uma bolsa

de valores organizada. Nenhuma das reformas

mencionadas é revolucionária, mas nem por

isso são menos importantes.

Sem dúvida, o terremoto financeiro que atin-

giu a economia mundial em 2008 não resolveu

o dilema que já existe há anos. É possível que

os Estados Unidos continuem indefinidamen-

te a contrair crédito com o resto do mundo,

enquanto o dólar mantém o seu papel hege-

mônico na economia mundial? Será afinal o

dólar substituído por outra moeda?

É claro que o dólar tornou-se menos atraente

como moeda de reserva. A sua reputação certa-

mente ficou manchada com a crise. O problema

é que não há alternativas atraentes. Winston

Churchill disse que a democracia é a pior for-

ma de governo, excetuando todas as demais

formas. Isso também vale para o dólar. Qual

moeda poderia substituí-lo como moeda de

reserva? Os mercados dos títulos do euro não

são tão líquidos como os mercados dos títulos

norte-americanos, e alguns países da zona do

euro têm sérios problemas. O yen nunca foi

uma possibilidade viável. A Suíça e o Reino

Unido são países pequenos demais para emitir

moedas de reserva de primeira classe. Algum

dia, a moeda chinesa (o renminbi) poderá ser

uma alternativa, mas não por varias décadas.

Também é possível que haja um acordo inter-

nacional para tornar os Direitos Especiais de

Saque do FMI uma moeda de reserva. Mas isso

também levaria décadas. Portanto, gostemos

ou não, no momento o que temos é o

dólar. Pode parecer injusto que, apesar

da má administração dos Estados Uni-

dos e do fato de que o dólar perde valor,

ele ainda continue sendo a moeda de

reserva predominante do mundo. Mas,

às vezes, a vida não é justa. 
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