
do Fed teria poucos resultados. A simples 
disponibilidade de moeda não teria bas-
tado para convencer empresas e bancos 
ressabiados a investir em produção. 

Encerrada essa fase, no segundo se-
mestre de 2011 a piora da crise euro-
peia passou ao primeiro plano, a pres-
são sobre o câmbio foi aliviada e, no 
Brasil, a defesa contra a guerra cam-
bial cedeu lugar á preocupação com os 
riscos de aceleração da inflação com a 
revalorização do dólar. 

A Suíça, para conter a d i s p a r a d a do s e u 
franco, de 0,69 euro em maio de 2010 
para 0,97 em agosto de 2011, comprou 
divisas em massa para reduzi-lo a 0,83, 
objetivo atingido em poucas semanas 
(para decepção dos correntistas estran-
geiros) e desde então sustentado. De ou-
tubro de 2011 a julho de 2012, o Reino 
Unido despejou 175 bilhões de libras em 
circulação. Mas foram movimentos de 
pouco impacto global. O problema reco-
meçou de fato em agosto, quando o Fed 
anunciou a intenção de comprar mais 
40 bilhões de dólares por mês em títu-
los lastreados por hipotecas, trocar bô-
nus de longo prazo por outros de cur-
to prazo e manter o juro básico em ze-
ro até meados de 2015, ao menos. Essa 
rodada pode significar mais de 1 trilhão 
para o JP Morgan Chase e até 2 trilhões 
segundo o Goldman Sachs. 

EXPRESSÃO "guerra 
cambial" foi ironiza-
da quando o minis-
t ro Guido Mantega 
a usou pela primeira 
vez num foro inter-
nacional, a reunião 

do G-20, em setembro de 2010. Os Es-
tados Unidos preparavam então a se-
gunda rodada de "flexibilização quan-
titativa" (a primeira foi de novembro 
de 2008 a março de 2010 e despejou 
1,7 trilhão de dólares para salvar Wall 
Street). Muito da mídia especializada 
se apegou ao discurso de Washington, 
segundo o qual o Fed não interferia no 
câmbio e apenas exercia uma política 
monetária expansionista para comba-
ter a recessão, que a médio prazo se-
ria benéfica para a economia mundial. 

O fato foi que a retomada da expan-
são monetária (que liberou 600 bilhões 
de dólares de novembro de 2010 a junho 
de 2011) desvalorizou o dólar em relação 
a outras moedas (inclusive o real) e foi 
por esse meio que proporcionou certa re-
cuperação á produção dos EUA, enquan-
to enfraqueceu alguns de seus concor-
rentes e forçou alguns países emergen-
tes, inclusive o Brasil, a aumentar a ta-
xação de fluxos cambiais e tomar outras 
medidas para conter a enxurrada de dó-
lares e a supervalorização de sua moedas. 
Sem seus efeitos sobre o câmbio, a ação 
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Não é a primeira crise no sistema cam-
bial e monetário mundial, mas as anterio-
res resultaram em muitos anos de turbu-
lência política e econômica - ou coisa pior 
- antes que um novo regime relativamen-
te estável pudesse emergir. Após a crise 
de 1929 e a ruptura do padrão-ouro, hou-
ve uma década de convulsão e uma guerra 
mundial antes que um novo pacto pudesse 
surgir das cinzas, em Bretton Woods. Após 
a ruptura desse acordo com a abolição da 
conversibilidade do dólar em ouro por Ri-
chard Nixon, em 1971, foram outros 15 anos 
de choques do petróleo e turbulência fi-
nanceira até um equilíbrio instável surgir 
dos acordos do Plaza em 1985 e do Louvre 
em 1987 e da globalização neoliberal. 

Desde 2008, assistimos à rup tura 
gradual desse último precário consen-
so, com a multiplicação de interven-
ções estatais nos mercados cambiais e 
financeiros, políticas monetárias he-
terodoxas e arquivamento das pro-
postas de desregulamentação. Pode-
-se apostar que as coisas não voltarão 
a ser como antes. Um novo regime pro-
vavelmente acabará por se firmar após 
anos de atritos entre o G-7 e os BRICS 
e conflitos internos nos próprios blo-
cos, mas o processo não será automá-
tico, muito menos indolor, e o resulta-
do não pode ser projetado. Depende de 
cada decisão política e estratégica to-
mada hoje e nos próximos anos. 

em par te se anulam mutuamente , o 
processo agrava as tensões dent ro 
da União Europeia, para cujos países 
mais endividados e menos competiti-
vos uma valorização adicional do euro 
seria uma catástrofe que tornaria sua 
recuperação ainda mais improvável. 

O processo agride também os BRICS 
e outros emergentes cujos problemas 
econômicos são outros, até opostos 
aos dos países ricos. Caso permitam a 
inundação de divisas e a valorização 
relativa de suas moedas, prejudicam a 
competitividade internacional de suas 
indústrias e se expõem a bolhas espe-
culativas e reviravoltas desastrosas. Se 
a combatem pela baixa de juros e com-
pra de divisas, provocam inflação e 
complicam as contas públicas. A alter-
nativa ao dilema é controlar capitais e o 
comércio exterior e caminhar para ra-
char ao meio a OMC e o sistema finan-
ceiro mundial. A conjuntura já tende a 
isso: os EUA estão engajados em uma 
proposta de livre comércio com a União 
Europeia e outra com o Acordo Estraté-
gico Transpacífico, que englobaria Ja-
pão, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, 
Vietnã, América do Norte, Peru e Chi-
le, deixando de fora praticamente só 
os BRICS e seus aliados. Estes, por sua 
vez, discutem meios de dispensar o dó-
lar, o FMI e o Banco Mundial. 

O alerta de guerra cambial retornou 
e as ironias também, mas desta vez o 
caso é mais sério. O valor desta tercei-
ra "flexibilização" é muito maior que 
o da anterior e a ação similar do Japão 
o duplica. O governo Shinzo Abe assu-
miu logo após o Natal de 2012 com a 
meta de gerar inflação de 2% ao ano e 
em 4 de abril o Banco do Japão anun-
ciou que emitirá 50 trilhões de ienes 
por ano (530 bilhões de dólares), valor 
comparável ao anunciado pelo Fed. 

Desta vez, Mantega não fala sozinho: 
também os bancos centrais da Rússia, 
Alemanha e Coreia do Sul se queixam. 
A mídia especializada hoje reconhece 
que algo importante acontece, mas so-
nha com uma guerra sem vítimas. The 
Economist aplaudiu (em 16 de feverei-
ro) o início das hostilidades com a espe-
rança de que os EUA e o Japão forcem a 
Zona do Euro a imitá-los, julgando que 
uma expansão monetária simultânea 
nos três blocos estimulará a economia 
mundial. O banco Goldman Sachs publi-
cou, no fim de março, um relatório com 
argumentação semelhante. 

Faria sentido, do ponto de vista key-
nesiano, como política de um gover-
no mundial cooperativo. Na vida real, 
o processo é tumultuado e descoorde-
nado. Além dos riscos de erro de dosa-
gem nos próprios promotores das des-
valorizações competit ivas, as quais 
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 17, n. 743, p. 46-47, 10 abr 2013. 




