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A perda de valor do dólar frente a
outras moedas do mundo deve
seguir pelo médio prazo. Esse
processo, que teve início há
aproximadamente sete anos com
os desequilíbrios fiscal e nas
contas externas dos Estados Uni-
dos, ganhou novos componentes
após a crise financeira mundial.
“Atualmente é difícil imaginar
que algum país conseguirá ter
grandes depreciações em relação
ao dólar”, disse Cristiano Souza,
economista do Santander.

Isso porque há um novo de-
senho da economia no planeta,
no qual são os emergentes que
apresentam tanto as maiores ta-
xas de crescimento quanto re-
sultados fiscais melhores do que
os países desenvolvidos. Isso
naturalmente atrai um fluxo de
capital maior em direção ao pri-
meiro grupo. Com mais dólares
entrando, maior é a valorização
da moeda local. “Assim, não
apenas o retorno dos investi-
mentos é melhor, como o crédi-
to é de boa qualidade”, ressalta
o economista-chefe da Mauá
Sekular, Caio Megale. A moeda
forte também ajuda os brasilei-
ros, por exemplo, a ir às com-
pras em outros países.

Os Estados Unidos lutam para
aquecer a economia e ainda têm
pela frente o risco de deflação.
Nesse contexto, mantêm a taxa
de juros básica entre 0% e
0,25% e os integrantes do banco
central local, o Federal Reserve
(Fed), dão sinais de que, se for
preciso, não hesitarão em injetar
dólares no mercado.

Para Antonio Corrêa de Lacer-
da, professor doutor da PUC-SP,
há um desejo de desvalorização
por parte do governo americano,
justamente para tentar ajustar
seu déficit em conta-corrente,
que já chegou a pesar negativa-
mente 6% do Produto Interno
Bruto (PIB). Hoje circunda os 3%.

Euro apreciado
Para Megale, o fato de o Fed as-
sumir a postura favorável à “ir-
rigação” de dólares no mercado
traz mais efeito do que a do Ban-
co Central Europeu (ECB, na si-
gla em inglês), que já se prontifi-
cou a colocar euros nos países
daquela região. Dessa forma, a
apreciação do euro também
ocorre a reboque das demais
moedas do planeta. Atualmente
US$ 1 custa € 1,35. Souza lembra
que os países da União Europeia
têm se recuperado de forma dis-
tinta, mas ainda muito aquém
do que seria necessário, inclusi-

ve para ajudar uns aos outros
com o comércio intrarregional.

Artifícios à parte
Um outro elemento que põe
combustível no processo cam-
bial é a China, que mantém sua
moeda artificialmente desvalo-
rizada frente ao dólar. “É a maior
distorção que podemos ver no
campo mundial”, disse Lacerda,
que citou dados do Peterson Ins-
titute que mostra que, frente ao
dólar, a desvalorização do iene já
chegou a 40% enquanto a apre-
ciação do real foi de 15%. “O re-
sultado disso será o aumento do
protecionismo mundial, pois as
discussões sobre as tarifas co-
merciais se tornam inócuas”.

Segundo Souza, um movi-
mento mais intenso de valoriza-
ção da moeda chinesa ajudaria
ao equilíbrio cambial no mun-
do. Isso seria ideal em um con-
texto de desaceleração econô-
mica do país asiático. Embora
julgue essa a situação ideal,
acha difícil que ocorra por causa
da orientação da política de Pe-
quim. Por enquanto, a única
coisa que há são os discursos
dos líderes das maiores econo-
mias pedindo que a China ceda
no quesito que foi um dos prin-
cipais motores de sua forte ex-
pansão na última década. ■

Segundo analistas, crescimento maior e boa condição fiscal atrai fluxo maior da divisa para emergentes

“Atualmente
é difícil imaginar
que algum país
conseguirá
ter grandes
depreciações de
suas moedas em
relação ao dólar

Cristiano Souza,
economista do Santander

VALORIZAÇÃO

€ 1,35
é o valor de um dólar. O euro
não escapa do movimento
de desvalorização. A economia
dos países europeus ainda
patina como a dos EUA.

DÉFICIT

6%
do PIB foi o auge do saldo
negativo das contas externas
americanas antes da crise.
Agora esse percentual
fica em torno de 3%.
A desvalorização ajuda o país.

PRESSÃO

G20
Líderes das 20 maiores
economias mundiais se reúnem
nas próximas semanas e
vão voltar a pedir para que
a China valorize sua moeda.

Divulgação

Para Antonio Lacerda, da PUC,
EUA querem ajustar déficit
em conta-corrente com
depreciação de sua moeda

Processo de desvalorização
mundial do dólar vai se manter

Text Box
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