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Taxa de câmbio e doença holandesa

Apesar da retórica pacifista do G-20, países seguirão usando suas armas. Por Bruno De Conti

“Existe uma nova
c o n f i g u ra ç ã o
internacional de
poder comercial,
econômico e
político que
tampouco pode
ser ignorada.”
Do ministro de Relações
Exteriores, Antônio Patriota.

Luiz Carlos
Bresser -Pereira

A sobreapreciação
cambial desestimula os
investimentos e
d e s i n d u st r i a l i z a
gradualmente o país

O
desequilíbrio macroe-

conômico fundamen-
tal que o Brasil enfren-
ta desde o início dos

anos 1990 é o da sobreaprecia-
ção cambial que desestimula os
investimentos e desindustrializa
gradualmente o país. Não os de-
sestimula de forma definitiva na
indústria porque no Brasil a
doença holandesa não é grave.
Hoje a taxa de câmbio de equilí-
brio corrente, aquela que equili-
bra intertemporalmente a conta
corrente do país, deve estar pró-
xima de R$ 2,20 por dólar, e a ta-
xa de câmbio de equilíbrio in-
dustrial — necessária para que
empresas de bens comercializá-
veis internacionalmente que
usam tecnologia no estado da ar-
te mundial sejam competitivas, e
para que o mercado interno dei-

xe de ser capturado por importa-
ções — deve estar próxima de
R$ 2,80 por dólar. A doença ho-
landesa brasileira é, portanto,
moderada, de apenas R$ 0,60 por
dólar; é uma sobreapreciação es-
trutural que seria resolvida por
uma depreciação de aproxima-
damente 20%.

Tenho afirmado que essa de-
preciação pode e deve ser realiza-
da por meio de um imposto de
exportação sobre as commodi-
ties que dão origem à doença ho-
landesa, correspondente à so-
breapreciação por ela causada.
Um imposto sobre essas commo-
dities, de 20% de seu valor em cru-
zeiros, ou de R$ 0,60 por dólar ex-
portado, resolveria o problema.
Esse imposto deverá ser variável,
para refletir mudanças impor-
tantes no preço internacional, e
deverá ser diferente de uma com-
modity para outra, dependendo
do quanto “rendas ricardianas” a
beneficiem. Adotado o imposto,
ele deslocará a curva de oferta da
respectiva commodity para a es-
querda em relação à taxa de câm-
bio (não em relação a seu preço),
de forma que dado o preço e a de-
manda internacional, os seus
produtores só continuarão a pro-
duzir a mesma quantidade se a
taxa de câmbio se depreciar no

mesmo valor do imposto. Como
estou pressupondo um mercado
razoavelmente livre, essa depre-
ciação deverá ocorrer e o produ-
tor nada perderá.

Mas, quando afirmo que um
imposto de exportação neutrali-
zará a taxa de câmbio, as pessoas,
inclusive os melhores economis-
tas, têm dificuldade de entender
e aceitar o que estou afirmando,
porque não veem qual a relação
entre esse imposto e a oferta e a
procura de moeda estrangeira,
que, supõem eles, determina a
taxa de câmbio.

Eu não tinha uma resposta cla-
ra para essa questão. Cheguei a
ela recentemente, e a comparti-
lho com os leitores do Valor. Na
verdade, na análise da determi-
nação da taxa de câmbio, deve-
mos distinguir seu valor de seu
preço de mercado, da mesma for-
ma que ocorre com as mercado-
rias e serviços. O valor de uma
mercadoria é igual ao seu custo
mais uma margem de lucro ra-
zoável que incentive os empresá-
rios a continuar investindo. O
preço da mercadoria flutua em
torno desse valor em função das
variações da sua oferta e procura.
A mesma coisa acontece com a
taxa de câmbio: seu valor é deter-
minado pelo custo mais a mar-

gem de lucro razoável das em-
presas eficientes existentes em
cada economia nacional. Em
uma economia sem doença ho-
landesa há apenas um valor, por-
que o equilíbrio corrente e o in-
dustrial são iguais.

Já em uma economia com doen-
ça holandesa temos dois valores: o
valor da taxa de câmbio para as
empresas produtoras de commo-
dities corresponde à taxa de câm-
bio de equilíbrio corrente, e o valor
relativo à produção dos demais

bens comercializáveis correspon-
de à taxa de câmbio de equilíbrio
industrial. Não estando neutrali-
zada a doença holandesa, o valor
“d o m i n a n t e” é o determinado pelo
custo mais baixo; é, portanto, o
mais apreciado, e, por isso, dada a
oferta e a procura de moeda, inclu-
sive os fluxos líquidos de capitais, a
taxa de câmbio de mercado flutua-
rá em torno da taxa de câmbio de
equilíbrio corrente, não da de
equilíbrio industrial.

E
m 2010, o ministro Gui-
do Mantega declarou
que o mundo vivia uma
“guerra de moedas”. A

declaração repercutiu e os en-
contros do G-20 desde então têm
esse tema no centro do debate.
Na reunião de Moscou, encerra-
da neste fim de semana, foi de-
clarado o fim dessa guerra. Mas
será que podemos crer nesse ar-
mistício? Quais os aspectos en-
volvidos nessa guerra?

As declarações associadas à
guerra de moedas fazem referên-
cia aos conflitos internacionais
relativos às taxas de câmbio. À
época da declaração de Mantega,
o já antigo litígio entre EUA e Chi-
na começava a se espraiar e ele
hoje envolve o euro, o iene, o fran-
co suíço e mesmo algumas moe-
das periféricas. Contudo, as dis-
cussões cambiais não são o único
dilema dessa guerra. Há três par-
ticularidades da moeda cuja
compreensão é crucial para o es-
tudo da economia capitalista e
que fazem da guerra das moedas
algo muito mais abrangente.

A primeira particularidade da
moeda diz respeito à dupla face
de seu valor: a interna, relativa
aos preços domésticos; e a exter-
na, relativa às demais moedas na-
cionais. Para os negócios interna-
cionais, sua face externa é a mais
importante e ela se refere à taxa
de câmbio em relação às outras
moedas. Vê-se, assim, que a ques-
tão mais comumente associada à
guerra de moedas é efetivamente
importante, dentre outras coisas,
porque as taxas de câmbio são
um elemento essencial para a
competitividade externa de cada
país. No período entre guerras, as
desvalorizações cambiais com-
petitivas foram frequentes, num
esforço dos países para recuperar
os níveis pretéritos de crescimen-
to econômico. De modo análogo,
a crise atual promove o acirra-
mento da competição interna-
cional, recolocando a adminis-
tração cambial como um impor-
tante instrumento. Desvaloriza-
ções recorrentes e disseminadas
contribuem para o aumento da
volatilidade cambial, de modo
que a guerra das moedas relacio-
na-se ao patamar e à volatilidade
das taxas de câmbio.

A segunda particularidade da
moeda diz respeito a seu grau de
liquidez. A moeda é o ativo líqui-
do por definição de uma econo-
mia nacional e para a detenção
de outros ativos financeiros, os
agentes exigem um prêmio para
compensar sua iliquidez: a taxa
de juros. Quando transacionadas
em âmbito internacional, as dis-
tintas moedas (e os títulos nelas
denominados) possuem tam-

A reportagem “CSN pode conseguir
recuperar C SA , diz Credit Suisse“ , publi-
cada na edição de ontem, tem duas incor-
reções. O Credit estima a alavancagem da
CSN em 4,6 vezes o Ebitda já no quarto
trimestre, e não apenas depois da aquisi-
ção das usinas, e o banco acredita que a
CSA poderá se tornar competitiva em
três anos, e não em dois anos.

Neste quadro, o imposto sobre
exportação age sobre o valor da
taxa de câmbio, ou seja, sobre a
taxa de câmbio de equilíbrio cor-
rente, aumentando-o para o nível
da taxa de câmbio de equilíbrio
industrial. A partir daí, a política
de taxa de câmbio deverá procu-
rar reduzir as suas flutuações ou a
sua volatilidade por meio das po-
líticas cambiais conhecidas: a
compra e venda de reservas e os
controles de capitais.

Não obstante os exportadores
de commodities tendam a se
opor ao imposto, creio ter deixa-
do claro que, afinal, eles o rece-
bem de volta por meio da depre-
ciação cambial. Quem paga o im-
posto são os consumidores e in-
vestidores que, no curto prazo,
veem os preços aumentar. Mas es-
se custo é transitório, e, em pouco
tempo todos se beneficiarão com
o aumento dos investimentos e a
aceleração do crescimento que a
neutralização da doença holan-
desa proporcionará.

Luiz Carlos Bresser-Pereira é professor
emérito da FGV. Foi ministro da Fazenda
(1987) e ministro da administração federal
(1995-98) do Brasil. Publicou em 1968 seu
primeiro livro. No site
www.bresserpereira.org.br está disponível
boa parte de sua obra acadêmica.

bém diferentes graus de liqui-
dez, de forma que as taxas de ju-
ros que lhes são imputadas são
também diferentes. A abertura
financeira crescente determina
que as taxas de juros dos distin-
tos países sejam cada vez mais
conectadas e, ademais, calcula-
das em relação ao ativo mais lí-
quido da economia mundial. As-
sim, os países possuem diferen-
tes taxas de juros para seus títu-
los e também diferentes graus de
autonomia para a condução de
sua política monetária. Se um
país central muda sua taxa básica
de juros (“quantitative easing”),
pode forçar outros países a segui-
rem-no. Nota-se, então, que a
guerra de moedas toca também a
questão das taxas de juros e da
política monetária de cada país.

A terceira particularidade da
moeda refere-se ao fato de que
ela é um instrumento central de
poder. Mais ainda: moeda é po-
der. Por um lado, se o emissor de
uma moeda é poderoso, terá
condições de estimular o uso de
sua moeda; por outro lado,
quanto mais essa moeda é utili-
zada, maior é o poder do país
emissor, numa espécie de círcu-
lo virtuoso (ou vicioso). As dis-
tintas formas que assumiu o Sis-
tema Monetário Internacional
ao longo da história são ilustra-

tivas, tanto no que diz respeito
às regras e instituições, quanto
ao arranjo tácito das moedas à
sombra desse sistema. Nos sécu-
los XII e XIII, os Países Baixos ti-
nham uma posição central no
comércio mundial, de forma
que o guilder holandês era a
moeda mais importante do SMI.
No século XIX e início do XX, o
Reino Unido foi o centro econô-
mico global e a libra esterlina
tornou-se a principal moeda.
Após as grandes guerras, os EUA
consolidaram-se como a princi-
pal potência mundial e o dólar
passou a ocupar a posição cen-
tral do SMI, lugar que ainda ocu-
pa. Esses processos de modifica-
ção do sistema são lentos e inte-
ressantes, já que refletem e re-
forçam (simultaneamente) as
correlações de poder entre os
países. Na outra extremidade do
espectro está a maioria dos paí-
ses, cujas moedas não são usa-
das em escala internacional.
Vê-se, portanto, que a guerra das
moedas diz respeito também ao
uso internacional das moedas e
à hierarquia do SMI.

Consequentemente, a guerra
das moedas, em sua essência, não
é apenas uma questão cambial,
mas diz respeito: 1) às taxas de
câmbio dessas moedas; 2) às ta-
xas de juros dos títulos denomi-

nados nas distintas moedas e à
autonomia das políticas monetá-
rias nacionais; 3) ao uso interna-
cional das moedas e à configura-
ção hierárquica do SMI.

Percebe-se, então, que as des-
valorizações cambiais e o afrou-
xamento monetário são bata-
lhas de uma guerra mais abran-
gente e cuja solução exigiria
uma ampla reforma do SMI. En-
quanto isso não ocorre, a guerra
continuará, de forma silenciosa.
A despeito da retórica pacifista
da reunião do G-20, cada país
seguirá usando as armas que
dispõe, numa espécie de “guerra
fria das moedas”. As armas bra-
sileiras continuam sendo a ad-
ministração cambial — para evi-
tar a sobreapreciação do real — e
a manutenção de controles na
conta financeira — que confe-
rem mais autonomia à política
monetária doméstica —, mas
que devem ser conjugados a um
esforço permanente pela redu-
ção do uso do dólar no comércio
e nas finanças internacionais —
ao menos na América Latina — e
de transformação desse caráter
hierárquico do SMI.

Bruno De Conti é professor do Instituto
de Economia da Unicamp e pesquisador
do Centro de Estudos de Conjuntura e
Política Econômica (Cecon/IE/Unicamp).

Cartas de
Le i to re s

A guerra fria das moedas

Frase do dia

G u a rd i ã o
Sobre o editorial publicado na
edição de ontem, “STF enquadra
o uso de ‘grampos’ nos proces-
sos”, o Departamento de Polícia
Federal gostaria de esclarecer al-
guns pontos. Primeiramente, não
convém chamar de Guardião a
todos os sistemas de intercepta-
ção utilizados pela Polícia Fede-
ral. A marca pertence a uma das
muitas empresas que produzem
hardware e software para desem-
penhar a atividade. A PF faz uso
de outros sistemas a depender
das peculiaridades tecnológicas
encontradas nos 26 estados da
federação e no Distrito Federal.

Também não é correto afirmar
que as interceptações são reali-
zadas em “c a s c a t a”, de maneira
sucessiva e progressiva, o que
passa ideia de descontrole quan-
to à realização de procedimen-
tos e do uso das ferramentas. Ao
contrario, os sistemas em opera-
ção na PF são de natureza “passi -
v a”, apenas registram as ligações
de números telefônicos autori-
zados judicialmente e “desvia -
dos” pelas operadoras de telefo-
nia mediante mandado judicial.

Os protocolos utilizados hoje
pela instituição tornam impossí-
vel operar qualquer intercepta-
ção sem o concurso dos órgãos
previstos na lei de interceptação
e, além, sem a cooperação e fisca-
lização do prestador de serviço
de telefonia, ou telemática.

Portanto, pode-se afirmar,
sem sombra de dúvida, que, no
Brasil, a concessão e operaciona-
lização de interceptações para
fins de investigação criminal so-
frem um quádruplo controle de
legalidade que começa com a so-
licitação escrita e fundamentada
da autoridade de polícia, a ava-
liação, controle de legalidade e
opinião do órgão do Ministério
Público, a avaliação judicial e,
por fim, a ponderação dos de-
partamentos jurídicos das con-
cessionárias do serviço público.

Utilizar outro procedimento é
algo que a Polícia Federal jamais
faria, o que estaria indo de en-
contro à vocação da instituição
para a preservação dos valores e
garantias consagrados pela
Constituição brasileira.

Em tempo, cabe esclarecer que
a PF há quase uma década dá
acesso integral ao Ministério Pú-
blico e à Justiça ao áudio original.
Registra em texto apenas aqueles
trechos das interceptações telefô-
nicas e telemáticas que guardem
direta relação com o esclareci-
mento dos fatos investigados.
Humberto Prisco Neto
Chefe da Divisão de Comunicação
Social da Polícia Federal

As armas brasileiras são
a administração cambial
e a manutenção de
controles na conta
financeira, mas que
devem ser conjugados a
um esforço permanente
pela redução do uso do
dólar no comércio e nas
finanças internacionais
— ao menos na
América Latina

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Primeiro caderno, p. A13.




