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A guerra cambial global já está
em andamento e os países que
se recusarem a entrar na dispu-
ta serão derrotados, diz o eco-
nomista americano Michael Pet-
tis, que vê o Brasil pouco equi-
pado para o enfrentamento, em
razão do impacto que a even-
tual desvalorização acentuada
da moeda teria sobre a inflação
e o endividamento externo.

“Esse é o problema das guer-
ras cambiais. Não há escolha.
Uma vez que elas começam, vo-
cê tem de participar”, disse em
entrevista ao Estado na quarta-
feira, em seu escritório na capi-
tal chinesa.

Professor da Universidade de
Pequim, Pettis acaba de lançar
o livro The Great Rebalancing:
Trade, Conflict, and the Perilous
Road Ahead for the World Eco-
nomy (O Grande Rebalanceamen-
to: Comércio, Conflito e o Perigoso
Caminho Diante da Economia
Mundial), no qual sustenta que
o mundo ainda tem de corrigir
os problemas que estiveram na
origem da crise global.

Para ele, os elevados índices
de poupança e consumo que re-
presentam os extremos desses
desequilíbrios não são reflexo
de traços culturais, mas de polí-
ticas econômicas cujo impacto
ultrapassa as fronteiras de cada
país. A seguir, os principais tre-
chos da entrevista.

● Na origem da crise financeira
estava o desequilíbrio entre o
alto consumo dos Estados Uni-
dos e a elevada poupança da Chi-
na. O mundo retornou a um cená-
rio de equilíbrio?
Ainda não. Nos EUA, o nível de
endividamento diminuiu e o de
poupança, aumentou, que é a
condição para que haja reequilí-
brio. Mas está sendo dolorido e
lento. Na Europa, não houve re-
balanceamento. Eles se reequili-
braram ao custo de desempre-
go extremamente alto, o que
não é sustentável, e o problema
da dívida se agravou.

● Na China, houve um pouco de
rebalanceamento no ano passa-
do, mas ele foi revertido. O mun-
do não se reequilibrou. O que fal-
ta ser feito?
A Europa tem de resolver seus
problemas econômicos e há
três maneiras possíveis de isso
ocorrer. Uma é que os alemães
aumentem sua demanda domés-
tica de maneira significativa e
tenham déficit em conta corren-
te, o que permitiria que os paí-
ses europeus periféricos tives-
sem os superávits correspon-
dentes necessários para pagar
suas dívidas. Se os alemães não
fizerem isso, os países periféri-
cos da Europa continuarão a
ter elevadas taxas de desempre-
go por muitos anos. A terceira
possibilidade é a de os países pe-
riféricos deixarem o euro. No

caso da China, é preciso reduzir
o índice de poupança e elevar o
de consumo. A única maneira
de aumentar o consumo é ex-
pandir a fatia da renda das famí-
lias no PIB, mas isso significa re-
duzir a fatia do governo, o que
enfrenta resistência política.

● No seu livro, o sr. defende a
ideia de que o governo america-
no deveria restringir a possibilida-
de de estrangeiros terem ativos
em dólar. Por quê?
Muitos dizem que o fato de que
todo o mundo compra dólares
permite que os americanos con-
sumam mais do que eles produ-
zem. Eu digo que o fato de que
todo o mundo compra dólares
força os americanos a consumi-
rem mais do que eles produ-
zem. Se um país acumula reser-
vas em dólares e exporta capi-
tal para os EUA, esse país tem
de ter superávit (em conta cor-
rente) e os EUA, déficit. Não há
outra possibilidade. Essa é a ra-
zão pela qual os países acumu-
lam dólares. Quando a China
começa a acumular iene, os ja-
poneses ficam extremamente
insatisfeitos. O mesmo ocorre
com a Coreia ou a Europa. Nin-
guém quer o suposto benefício
de ter uma moeda que é usada
como reserva de valor.

● É a teoria do saving glut (exces-
so de poupança)?
Sim. China, Japão e Alemanha
adotaram políticas que eleva-
ram o índice de poupança. As
pessoas não poupam porque
gostam de poupar, mas porque
há políticas que forçam o au-
mento da poupança. E o exces-

so de poupança em um país re-
quer excesso de consumo em
outro. Tem de ser assim, por-
que a poupança e os investimen-
tos devem ter equilíbrio em âm-
bito global. Na década de 90, a
Alemanha tinha déficit em con-
ta corrente. No fim daquela dé-
cada, o governo adotou políti-
cas para limitar o crescimento
dos salários. De 2000 a 2008, a
renda das famílias cresceu mais
lentamente do que o PIB. Com
isso, o nível de poupança da Ale-
manha automaticamente subiu.
Não foi porque os alemães fica-
ram mais frugais. Eles não ti-
nham escolha. Se o nível de pou-
pança dos alemães automatica-
mente subiu, o nível de poupan-
ça de alguns outros países auto-
maticamente caiu. Itália, Espa-
nha, Irlanda, Grécia, Portugal ti-
nham grandes superávits nos
anos 90. Todos tiveram gran-
des déficits na década que ante-
cedeu a crise.

● Se os desequilíbrios ainda não
foram corrigidos, a perspectiva
para a economia mundial conti-
nua negativa?
Sim. Os desequilíbrios são in-
sustentáveis e sempre são corri-
gidos. Normalmente, isso ocor-
re em condições bastante difí-
ceis. Se todo o mundo chegasse
a um acordo sobre o reequilí-
brio menos dolorido, isso seria
ótimo. Mas a probabilidade de
que isso ocorra é muito baixa.

● Qual é o risco de uma guerra
cambial global, que voltou a ficar
em evidência com a política mo-
netária expansionista do Japão?
Guerras cambiais e comerciais

são inevitáveis. É uma conse-
quência necessária desses gran-
des desequilíbrios. É muito tolo
esperar que isso não ocorra.
Não há demanda suficiente no
mundo e há excesso de capacida-
de instalada. Todo mundo quer
ter uma fatia maior da demanda
global e essa é a razão das guer-
ras cambiais e comerciais.

● Como um país como o Brasil
pode se defender?
É muito difícil. Uma das limita-
ções da habilidade de um país
de jogar a guerra cambial é a
existência de elevado endivida-
mento externo, porque quanto
mais a moeda se desvaloriza,
maior a dívida se torna. A outra
limitação é o risco de aumento
na inflação. Infelizmente, as
duas condições se aplicam ao
Brasil. Um país como o Brasil
tem capacidade muito mais limi-
tada de iniciar uma guerra cam-
bial do que muitos outros, o
que significa que o Brasil pode
terminar entre os perdedores.

● A guerra cambial já foi declara-
da?
Sim. Todos os países estão ten-
tando aumentar sua fatia da de-
manda global. Douglas Irwin pu-
blicou um livro no ano passado
no qual ele reexamina a guerra
cambial dos anos 30. O que ele
disse é que na década de 30 a
guerra cambial não foi feita pa-
ra tirar vantagens comerciais.
Isso está ocorrendo de novo.
Os japoneses não estão expan-
dindo a oferta de dinheiro para
desvalorizar o iene, mas para ge-
rar crescimento doméstico, e is-
so tem como consequência a

desvalorização do iene. Os EUA
não estão engajados em expan-
são monetária quantitativa por-
que estão tentando desvalori-
zar o dólar, mas porque acredi-
tam que isso é necessário para
evitar uma crise financeira.
Mas, não importa a intenção, is-
so vai ter impacto no comércio.
Uma vez que isso começa, os
países que não jogam o jogo ter-
minam sendo os perdedores.

● A questão não é se o Brasil
quer ou não jogar o jogo, mas se
tem armas para isso?
Sim, e isso é o que aconteceu
nos anos 30. A França desvalori-
zou sua moeda em 1926 e mui-
tos dizem que eles começaram
o problema. Por causa da desva-
lorização, eles começaram a
acumular ouro e se recusaram a
desvalorizar de novo, até 1936.
Eles tentaram ser responsáveis.
Havia o bloco do ouro e esses
países disseram que não joga-
riam o jogo da desvalorização.
Mas suas economias foram fi-
cando cada vez piores até que
todos foram forçados (a desva-
lorizar). Esse é o problema das
guerras cambiais. Não há esco-
lha. Uma vez que elas come-
çam, você tem de participar.

● E há o risco de todos perde-
rem?
O que é mais provável é que os
países diversificados com défi-
cit em conta corrente ganhem e
os países com superávit em con-
ta corrente percam. Todos es-
tão lutando por uma fatia
maior da demanda global. Os
países com déficit têm produ-
ção inferior à sua demanda. Por-

tanto, quando intervêm no co-
mércio, eles podem aumentar
sua participação na demanda
global com a recuperação de
sua fatia (que era suprida por
produtos importados). São os
países com superávit que são
vulneráveis, porque sua produ-
ção total atende à toda sua de-
manda e mais parte da deman-
da externa. Se os países entram
em guerra comercial, eles vão
perder essa demanda externa.
Os Estados Unidos provavel-
mente se beneficiariam de uma
guerra comercial. Alemanha e
China seriam prejudicados.

● O sr. diz que o crescimento chi-
nês foi subsidiado com juros bai-
xos, contenção de salários e moe-
da desvalorizada. Qual o impacto
disso para o restante do mundo?
Isso significa que as exporta-
ções chinesas são muito compe-
titivas e todos no Brasil sabem
disso. A China tem sido muito
boa para os produtores de com-
modities, mas ruim para a in-
dústrias manufatureira. Mas is-
so vai mudar. Rebalancear signi-
fica, por definição, que esses
subsídios terão de ser elimina-
dos. A moeda tem de se valori-
zar, os juros têm de ser eleva-
dos e salários têm de subir. Se
eles fizeram isso, a competitivi-
dade do setor de produtos co-
mercializáveis vai diminuir, o
que seria muito bom para a in-
dústria brasileira. Mas, para o
setor de commodities minerais,
o impacto seria negativo. Se há
diminuição do nível de investi-
mentos, a demanda por commo-
dities minerais também vai di-
minuir.

ENTREVISTA

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO–15/5/2009

‘A guerra cambial já foi declarada’

Ministério das
Relações Exteriores

Pregão Eletrônico DSG nº 04/2013
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição 
de mobiliário padronizado, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e em seus anexos. Retirada do Edital e envio das 
Propostas: a partir de 18/03/2013 pelo site www.comprasnet.gov.br ou no 
Ministério das Relações Exteriores, Esplanada dos Ministérios, Bl. H, Anexo I, 
8º andar, salas 806/7, Brasília/DF,  das 09:00 às 13:00 e das 15:00 às 18:00. 
Sessão de abertura em 28/03/2013 às 10:00, no site Comprasnet.

SERGIO PODGORNIK ABRAMOVICI
Pregoeiro do MRE

AVISO DE LICITAÇÃO

SUBSECRETARIA- 
GERAL DE SERVIÇO 
EXTERIOR
DIVISÃO DE 
SERVIÇOS GERAIS

Michael Pettis, economista e professor da Universidade de Pequim

Tese. Em seu livro, o economista americano Michael Pettis sustenta que o mundo ainda tem de corrigir os problemas que deram origem à crise global

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130123 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar 
(cateteres), conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do nº 123/2013, 
até o dia 08/04/2013 às 14:30h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No 
endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, 
em Fortaleza, 14 de Março de 2013. JOSÉ EDSON BEZERRA - Pregoeiro

PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

Torna público que recebeu do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, a Licença de Operação nº 1127/2013, com validade de 2 (dois)
anos para a operação do Poliduto São Paulo - Brasília (OSBRA)  nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Goiás e no Distrito Federal.

Para economista
americano, o Brasil não
estaria preparado para os
impactos de uma eventual
desvalorização da moeda

PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO

Torna público que recebeu do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, a Licença de Operação nº 1126/2013, com validade de 2 (dois)
anos para a operação do Poliduto São Paulo - Rio de Janeiro (OSRIO) nos estados de São Paulo e Rio
de Janeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130063 
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando 
atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: 
No endereço www.comprasnet.gov.br, através do nº 063/2013, até o dia 08/04/2013 às 
14:30h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima 
ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 14 de Março 
de 2013. DALILA MÁRCIA MOTA BRAGA GONDIM - Pregoeira 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




