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De olho na China
Fundamentos do país asiático prenunciam nova guerra cambial
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Suíça mostra as consequências de manipular a moeda
Financial Times

O Banco Nacional da Suíça (BNS,
o banco central do país) tem man-
tido o franco fraco desde setembro
de 2011. Isso aconteceu depois que
investidores estrangeiros, nervo-
sos diante da crise do euro, come-
çaram a comprar francos, para de-
sespero dos exportadores suíços.

O BNS está agora comprando re-
gularmente euros para evitar que
sua moeda valha mais do que 1,20
francos suíços contra a moeda úni-
ca. Em consequência, a Suíça acu-

mulou um estoque de centenas de
bilhões em suas reservas cambiais.
O país é agora o quinto maior de-
tentor de reservas de divisas, com
418 bilhões de francos suíços, dos
quais 60% são mantidos em euros.

Isso provou ser politicamente
desconfortável para o BNS. No mês
passado, um relatório da firma de
classificação de crédito Standard &
Poor ’s disse que a Suíça tornou-se
um dos principais motores do
mercado de títulos das principais
economias da zona do euro devido
à sua preferência por títulos de go-

vernos com boa pontuação de cré-
dito. Isso provocou uma rara rea-
ção do BNS, argumentando que os
cálculos da S&P estão incorretos.

Ainda assim, é consenso, entre
analistas, que a Suíça passou a de-
ter dezenas de bilhões de euros em
dívida da zona do euro e tem sido,
ao menos em parte, responsável
por algumas das variações nos cus-
tos dos empréstimos para france-
ses e alemães, neste ano. O Credit
Suisse calcula que o BNS foi res-
ponsável por US$ 102 bilhões do
crescimentos de US$ 142 bilhões

das reservas cambiais mundiais
nos cofres de bancos centrais no
segundo trimestre deste ano.

O BNS também tornou-se um
ator ativo nos mercados monetá-
rios mundiais, ao tenta trocar
parte de seus euros pelo que con-
sidera ativos mais seguros. Tentar
prever ações do BNS tornou-se
um passatempo popular entre
operadores de câmbio e investi-
dores, que contribuíram para ele-
var o valor de moedas menos im-
portantes, como o dólar austra-
liano e a coroa sueca, pelas quais

o BNS, sabe-se, tem predileção.
Em vista das tensões quanto a

um esfriamento da zona do euro
nas últimas semanas, a Suíça teve
que comprar menos euros, acres-
centando apenas 10 bilhões de
francos suíços às suas reservas em
agosto, em comparação com 60 bi-
lhões de francos suíços em maio.

Mas o BNS não está planejando
pôr fim à sua política no curto pra-
zo, argumentando que a sua moe-
da ainda está sobrevalorizada.

Outros discordam. Há cerca de
duas semanas, a Suíça revelou que

seu superávit em conta corrente
no segundo trimestre do ano foi o
segundo maior já registrado, com
entradas líquidas de investimento
estrangeiro direto e investimentos
de capital de mais longo prazo.

John Normand, diretor de estra-
tégia cambial mundial no J. P. Mor-
gan diz: “Esses dados enfraquecem
fatalmente a tese do BNS de que a
valorização do franco suíço é em
larga medida resultado de fluxos
especulativos insustentáveis. O
BNS está remando contra
uma maré fundamental”.

Alan Beattie e Alice Ross
Financial Times

Houve um período, entre
1839 e 1842, quando o império
britânico podia resolver seus de-
sequilíbrios comerciais envian-
do navios de guerra de sua Mari-
nha Real ao rio das Pérolas e a
Xangai para obrigar a China a
aceitar a importação de ópio.

Já as “guerras cambiais” de 2010
perderam fôlego sem derrama-
mento de sangue. Esses conflitos —
cujos principais combatentes fo-
ram os EUA e a China, com o Brasil
e alguns outros mercados emer-
gentes também ativos — envolve -
ram vigorosas acusações contra
desvalorizações competitivas vi-
sando aumentar as exportações.
Dois anos mais tarde, os desequilí-
brios em conta corrente diminuí-
ram e as tensões envolvendo as ta-
xas de câmbio se dissiparam.

Ainda assim, em meio à ainda
vacilante recuperação das econo-
mias desenvolvidas e à desacele-
ração do crescimento nas econo-
mias emergentes, essa détente
pode revelar-se um armistício,
em vez de paz permanente.

“O reequilíbrio não progrediu
muito, e muitos dos ganhos são
superficiais”, diz Steven Du-
naway, consultor econômico e
ex-alto funcionário do Fundo
Monetário Internacional (FMI).

Os movimentos em conta cor-
rente, especialmente na China, fre-
quentemente não vieram acompa-
nhados pelo tipo de reequilíbrio
interno que provavelmente os tor-
nariam duráveis. E tendo em vista
a recente iniciativa do Fed (Federal
Reserve, o banco central dos EUA)
de embarcar numa onda de políti-
ca monetária superfrouxa, com
sua terceira rodada de flexibiliza-
ção quantitativa, estão ressurgin-
do as acusações de que os EUA es-
tão debilitando o dólar para obter
vantagens competitivas.

À primeira vista, o reequilíbrio
progrediu bem, e o padrão de uma
década de “financiamento pelo
vendedor ”  — mediante o qual a
cronicamente superavitária China
e outras economias asiáticas pas-
saram a emprestar dinheiro para
os deficitários EUA poderem com-
prar suas exportações — está sendo
rapidamente rompido. Em setem-
bro de 2011, o FMI previu um supe-
rávit em conta corrente para a Chi-
na equivalente a 5,2% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2011; o su-
perávit ficou em apenas 2,8%.

O FMI, cujos pontos de vista
sobre os desequilíbrios são exa-
minados detidamente devido a
seu papel central na tentativa de
mediar as guerras cambiais, re-
duziu, neste ano, suas previsões
para o superávit chinês em cinco
anos de 7,8% para 4,3% do PIB. A
propósito, isso é apenas um
pouco superior ao nível de 4%
que os EUA tentaram e, não con-
seguiram, fosse aceito como um
limite de referência mundial em
uma reunião rancorosa do Gru-
po dos 20 países mais importan-
tes na Coreia do Sul em 2010.

Em sua mais recente (e deti-
damente acompanhada) avalia-
ção mundial regular, William
Cline e John Williamson, do Pe-
terson Institute, um centro de
estudos de Washington, dizem
que as moedas estão mais próxi-
mas de valores justos do que em
qualquer momento desde que
estimativas começaram a ser
computadas, em 2008. O desali-
nhamento médio mundial, pon-
derado pelo tamanho das eco-
nomias, caiu de 8,4 pontos per-
centuais em 2009 para apenas
2,6 pontos percentuais agora.

Tendo as exportações dos EUA
crescido bastante nos últimos dois
anos, superando com folgas o cres-
cimento da economia como um
todo, até mesmo o calor da discus-
são política nos EUA sobre a ques-

tão se dissipou um pouco. Mitt
Romney, o candidato republicano
à Presidência, prometeu designar
a China como manipuladora de
sua moeda em seu primeiro dia no
cargo, mas essa ação seria em gran-
de parte simbólica e a legislação
para punir Pequim por desalinha-
mentos cambiais está parada no
Congresso americano.

Enquanto isso, o presidente Ba-
rack Obama vem apregoando o re-
equilíbrio já concretizado — parti -
cularmente a atração de empregos
no setor de manufatura de volta
para os EUA —, como parte de sua
campanha. Lael Brainard, o mais
alto funcionário do Tesouro dos
EUA encarregado de economia in-
ternacional, disse em julho: “O
câmbio está começando a fazer a
diferença para nossos exportado-
res e nossos trabalhadores”.

No entanto, muitos economis-
tas alertam que todos esses ga-
nhos são precários. Em parte, eles
refletem simplesmente o fato de
que os desequilíbrios em conta
corrente geralmente caem quan-
do as economias estão debilita-
das, quando consumidores e em-
presas reduzem seu consumo de
bens e serviços importados. Os
EUA, por exemplo, vêm crescendo
a uma taxa média anêmica pouco
superior a 2% nos últimos dois
anos, o suficiente para estabilizar
o emprego, mas quase certamente
deixando um grande hiato entre
o PIB real e o potencial.

O FMI tenta corrigir suas previ-
sões pelo estado do ciclo econô-
mico. Mas, após um período de
prolongado desaquecimento
econômico mundial e excessivo
endividamento do consumidor
americano, se já é difícil desco-
brir qual é o PIB potencial, que
dirá quanto tempo os EUA leva-
rão para retomá-lo. “Excepcio -
nalmente, a demanda do consu-
midor não vem tirando a econo-
mia da recessão, e há um grande
elemento cíclico nessa redução
do déficit”, diz Dunaway.

E a evolução dos acontecimen-
tos em outras economias, parti-
cularmente na China, também
não sugere um padrão novo e
sustentável. O amplo consenso
entre os formuladores de políti-
cas internacionais sobre o que a
China deveria fazer — e o objeti-
vo declarado de Pequim, em seu
atual plano quinquenal — é dei-
xar de depender das exportações
e estimular a demanda do consu-
midor chinês. Mas a queda do su-
perávit em conta corrente da Chi-
na deve-se mais a um aumento
no investimento doméstico na
esteira do programa de estímulo
de 2008-09 — em particular, ar-
mazenando minérios importa-
dos e comprando maquinário
para a produção. O consumo per-
manece extraordinariamente
baixo, inferior a 40% do PIB.

Em abril, o FMI estimou que o
aumento do investimento de-
sempenhou um papel quase tão
grande na redução do superávit
em conta corrente chinês entre
2007 e 2011 quanto a valoriza-
ção real do yuan nesse período.
De fato, uma das características
marcantes dos cerca de últimos
12 meses é que as moedas pare-

cem ter ficado bem menos desa-
linhadas sem ter se deslocado
muito. Segundo estimativas
computadas neste ano pelo Pe-
terson Institute, o yuan está des-
valorizado em 7,7% frente ao dó-
lar, em comparação com 28,5%
12 meses atrás. No entanto, o
yuan valorizou-se apenas 3%
contra a moeda americana du-
rante esse período, e não muito
mais em termos reais.

Uma vez que o surto de investi-
mentos na China foi financiado
por mais tomada de empréstimos
por governos locais e empresas es-
tatais já endividadas, isso tem da-
do munição aos pessimistas que
alertam que o caminho escolhido
por Pequim não é sustentável. “To -
dos os países que adotaram um
modelo de crescimento baseado
em investimentos acabaram tendo
um problema de endividamento”,
diz Michael Pettis, professor na
Universidade de Pequim.

Para muitos economistas — e
para o governo americano — a
China precisa valorizar ainda
mais o yuan, bem como necessita
uma reforma financeira para aju-
dar seus consumidores a com-
prar produtos importados. Mas,
por ora, Pequim está mais preo-
cupada com crescimento de cur-
to prazo do que com um equilí-
brio no longo prazo, e, na verda-
de, a pressão sobre o yuan é para
baixo. A moeda praticamente
não variou em relação ao dólar,
neste ano, mas, como o cresci-
mento das reservas cambiais chi-
nesas também cessou, isso pare-
ce refletir fluxos de capital pro-
duzidos pelo mercado, em vez de
manipulação oficial.

As saídas de capitais da China
podem refletir incertezas políti-
cas às vésperas da mudança —
que acontece uma vez por déca-
da — na liderança em Pequim,
marcada para o próximo mês.
Mais preocupantemente, esses
fluxos podem sugerir que as em-
presas nacionais estão levando
seu dinheiro para outros países,
porque elas têm uma visão de
primeira mão sobre o enfraque-
cimento da economia. Grant Al-
donas, diretor da firma de con-
sultoria Split Rock International
e assessor da campanha de
Romney, diz: “A ironia é que po-
demos estar focados na moeda
chinesa, enquanto está aconte-
cendo um esvaziamento da bo-
lha na economia chinesa”.

Na realidade, o pior desfecho
seria a redução dos déficits e su-
perávits por meio de uma debili-
tante recessão mundial, algo se-
melhante a cortar fora o nariz de
alguém para reequilibrar seu
rosto. Mesmo que não se chegue

a tanto, qualquer esfriamento
adicional significativo nas gran-
des economias provavelmente
produzirá tensões envolvendo
desequilíbrios e moedas; um dos
maiores riscos é que um esfria-
mento da demanda europeia
freie as exportações asiáticas.

A recente decisão do Fed já pro-
vocou reclamações de alguns dos
suspeitos habituais. Guido Man-
tega, ministro da Fazenda brasi-
leiro e primeira importante auto-
ridade econômica a usar a expres-
são “guerra cambial”, em 2010,
mais uma vez citou a ameaça das
desvalorizações competitivas. As
tensões em torno das taxas de
câmbio ainda não retomaram a
intensidade de dois anos atrás,
mas algumas economias desen-
volvidas, particularmente aque-
las vistas como refúgios seguros,
estão sendo atraídas para a briga.

Além de ação determinada da
Suíça para impedir uma valoriza-
ção de seu franco, o Banco do Ja-
pão reagiu à ação do Fed intensi-
ficando seu próprio programa de
flexibilização monetária, após o
enfraquecimento do dólar em re-
lação ao iene. Os investidores es-
tão em estado de alerta em face
da eventualidade de novas ações
de Tóquio, inclusive de interven-
ção cambial irrestrita, caso o iene
continue a se fortalecer.

Da mesma forma, os bancos
centrais da Austrália e da Suécia
expressaram preocupação com a
apreciação. Glenn Stevens, presi-
dente do Banco Central da Aus-
trália, disse no mês passado que
o dólar australiano está sendo ca-
da vez mais visto como um refú-
gio por parte dos investidores
mundiais. No que alguns viram
como um comentário capcioso,
ele também manifestou-se sur-
preso por uma “instituição con-
s e r v a d o r a” como o Banco Nacio-
nal Suíço estar incorporando dó-
lares australianos às suas reser-
vas. O sueco Riksbank alertou em
setembro que a coroa tinha apre-
ciado com “inesperada rapidez”
em meses recentes.

Enquanto isso, se os mercados
emergentes forem envolvidos em
massa nisso, eles poderão reve-
lar-se ainda mais resistentes do
que em 2010 a pressões das eco-
nomias desenvolvidas no sentido
de permitir valorizações cam-
biais e maiores déficits comer-
ciais. David Lubin, do C i t i g r o u p,
diz que as 24 maiores economias
emergentes, excetuada a China,
tiveram um déficit comercial lí-
quido de US$ 134 bilhões nos pri-
meiros seis meses de 2012, contra
apenas US$ 38 bilhões no primei-
ro semestre de 2010.

“Da vez anterior, alguns merca-

dos emergentes ficaram relativa-
mente satisfeitos em ver suas moe-
das valorizar, ajudando-os a en-
frentar pressões inflacionárias e
porque as exportações eram sau-
d áv e i s ”, diz ele. “Agora, muitos têm
um problema externo e estão
preocupados com seu agravamen-
to caso permitam aumento no
crescimento do crédito privado. Is-
so limitaria a capacidade das eco-
nomias desenvolvidas de, por
meio de exportações, abrir seu ca-
minho até um estado mais reequi-
librado, vendendo [seus produtos]
para mercados emergentes “.

O problema fundamental con-
tinua sendo o de que ainda há
muitos países mais interessados
em exportar do que em consu-
mir, e não há muita demanda de
exportações para satisfazer a to-
dos. Os EUA não desejam voltar a
ser o consumidor de última ins-
tância. Na zona do euro, embora
a posição externa como um todo
tenha se mostrado praticamente
equilibrada, Irlanda, Espanha,
Grécia e Portugal, economias em
dificuldades, necessitam, todas
elas, desesperadamente, incre-
mentar as exportações. Contudo,
é improvável que os países do
núcleo — especialmente a Ale-
manha, que tem se beneficiado
das compras chinesas de maqui-
nário nos últimos anos — quei -
ram aceitar déficits para com-
prar de todos na periferia do eu-
ro, sugerindo que a zona do euro
como um todo tentará ser uma
exportadora líquida.

Enquanto isso, o volume do
comércio mundial, tendo se re-
cuperado de forma inteligente
de seu colapso na esteira da que-
bra do Lehman Brothers, em
2008, diminuiu acentuadamen-
te. A Organização Mundial do
Comércio, recentemente baixou
sua previsão para o comércio
mundial de mercadorias, apon-
tando para um crescimento de
2,5% neste ano, contra 5% no ano
passado e 13,9% em 2010. O co-
mércio geralmente acompanha
— embora seja mais volátil do
que — o PIB mundial, de modo
que esse não é um bom sinal para
o crescimento em curto prazo
nem proveitoso para um reequi-
líbrio a médio prazo.

O estreitamento dos superá-
vits e déficits mundiais em conta
corrente nos últimos anos tem si-
do notável, e o período de calma
que já proporcionou à diploma-
cia econômica é bem-vindo. Mas
seria prematuro concluir que os
problemas estruturais foram re-
solvidos e que um período sus-
tentável de paz e prosperidade já
começou. (Tradução de
Sérgio Blum)

China sob ataque
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Com o prolongamento da fraqueza da
economia americana, a China
transformou-se num dos principais
temas da campanha presidencial
deste ano. O candidato republicano,
Mitt Romney, vem divulgando
anúncios sobre como criar empregos
nos EUA (foto) em que promete

enfrentar Pequim por suas práticas
de “competição injusta”. Segundo ele,
a China “trapaceia no comércio e
rouba empregos americanos”. No
sábado, em comício em Ohio, o
republicano voltou a atacar a China.
“No primeiro dia do meu governo vou
rotular a China como manipuladora da

moeda”, disse Romney. Embora sem a
mesma ênfase, a campanha de Obama
também procura passar uma imagem
de confronto com os chineses. No mês
passado, os democratas exibiram um
anúncio em que mencionavam as
tarifas aplicadas pelo governo contra
a importação de pneus da China.

Te n d ê n c i a Problema é que ainda há bem mais países
querendo exportar do que dispostos a consumir

Desequilíbrio global
diminuiu, mas segue
sendo foco de tensão
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




