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Jogo pesado 

EM UM COMENTÁRIO recente, fiz refe-
rência ao acerto da fala do ministro 
Guido Mantega, quando, há mais de 
um ano, alertou seus colegas minis-
tros de Finanças do G-20 para a cres-

cente manipulação das taxas que prenuncia-
vam uma "guerra cambial" e o abuso de "polí-
ticas de proteção industrial" praticadas pelos 
"pesos pesados" do comércio mundial. O Bra-
sil, apesar de seu peso modesto no intercâm-
bio global de mercadorias (1,4% de participa-
ção no valor do comércio), não poderia ficar 
indiferente diante das violações, explícitas ou 
veladas, às normas que todos os parceiros se 
obrigaram a respeitar quando ingressaram na 
Organização Mundial do Comércio. 

Algumas pessoas tentaram desqualificar a sensata ad-
vertência do nosso ministro da Fazenda, mas não foi pre-
ciso esperar muito para mostrar que ele estava coberto de 
razão. A "guerra cambial" não se limitou aos dois maio-
res contendores, Estados Unidos e China. Ela já adqui-
riu características de uma guerra econômica que atinge 
o coração industrial do Brasil, produz destruição em eco-
nomias emergentes e em países tão diferentes quanto a 
Colômbia e o Japão. 

Esse último, depois de ter feito fortes intervenções em 
outubro e novembro de 2011 para conter a excessiva valo-
rização do iene em relação ao dólar, deixou de lado qual-
quer camuflagem e na primeira semana de fevereiro jo-
gou pesado comprando dólares, com um anúncio trans-
parente do seu ministro das Finanças, Jun Azumi: "Se 
os movimentos do mercdo se desviarem dos fundamen-
tos da economia, tomarei quaisquer medidas necessárias 
para proteger o interesse nacional do Japão". Na mesma 
terça-feira 7, o Banco Central da Colômbia comunicou ofi-
cialmente que vai começar a intervir no câmbio para ali-
viar a alta do peso perante o dólar. 

No Brasil, o relançamento da política industrial (o Pla-
no Brasil Maior), que oferece estímulos à produção e con-
templa medidas de desoneração a setores ameaçados pela 
competição desleal de importações, veio somar-se ao 
anúncio do Banco Central de que continuará a reduzir a 

 taxa Selic até o juro real baixar a um dígito. Isso dará uma 
 contribuição decisiva para conter a sobrevalorização do 
 real e permitir a retomada das exportações industriais. É 

nos setores de maior sofisticação da manufatura brasilei-
ra que se faz sentir o efeito destrutivo das políticas que 
permitem empurrar "com mão de gato" as exportações da 
indústria chinesa, graças ao arrocho salarial e ao enorme 
subsídio representado pela desvalorização cambial admi-
nistrada do yuan em relação ao dólar. 

Três dos maiores parceiros no comércio mundial, os Esta-
dos Unidos, a China e a Eurolândia, usam políticas indus-
triais explícitas ou veladas como arma, apoiadas na ma-
nipulação de suas taxas de câmbio. Os EUA e os países da 
Zona do Euro valem-se de suas políticas monetárias, en-
quanto a China surfa uma espécie de dollar standard, ar-
bitrando o nível de sua taxa de câmbio à moeda america-
na. Essa combinação sinistra está massacrando o parque 
industrial dos países emergentes pela conseqüente ten-
dência à valorização de suas moedas. 

A quem tiver interesse em apostar no que pode vir por aí 
com a recuperação americana, recomendo a leitura do ca-
pítulo referente à política industrial na Mensagem de Es-
tado da União, que o governo dos EUA apresenta ao Con-
gresso anualmente no fim de janeiro. Em resumo, eis o que 
diz Obama: "Pense num país que lidera o mundo na educa-
ção de seu povo. Uma América que atrai uma nova geração 

de indústrias de alta tecnolo-
gia e empregos bem remune-
rados. Essa nova América co-
meça com o setor industrial... 
Apostamos nos trabalhadores 
americanos e na sua engenho-
sidade. Nossa indústria auto-
mobilística está de volta. Pode-
mos trazer de volta, também, 
os empregos que foram expor-
tados", para a China... 
E explica a seguir como vai fa-
zê-lo: 1. Modificar o sistema 
tributário que estimula a fuga 
industrial. 2. Aumentar os im-
postos das multinacionais que 
produzem no exterior. 3. Re-
duzir a tributação do setor de 
alta tecnologia. 4. Investigar 
as práticas comerciais de paí-
ses como a China... 

O final da mensagem é bem 
simples: "E tempo de pararmos 
de beneficiar quem produz no 
exterior e exporta empregos, 
e estimular os que criam em-
pregos aqui na América".  

Três dos maiores 
parceiros no 
comércio global, 
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industriais 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 684, p. 55, 15 fev. 2012. 




