
Bretton Woods do Sul 
ECONOMIA GLOBAL | Os emergentes avançam na engenharia 
de um sistema próprio de financiamento e proteção, 
à revelia do ceticismo dos países desenvolvidos 
POR LUIZ GONZAGA BELLUZZO 

CH I P R E CONTORCE-SE e m 
dores, infectado por uma 
cr ise bancár ia . Os desa-
ten tos de sempre , t enho 
c e r t e z a , vão p r o c l a m a r 
que as mazelas da i lhota 
a t e s t am a sobrevivência 

de tumores malignos no organismo da 
economia europeia e de sua desditosa 
moeda única. Conversa mole. 

A crise europeia e sua resoluta irre-
solução são episódios da encrenca glo-
bal engendrada pelos modos e trejeitos 
do desenvolvimento da finança capita-
lista abandonada aos seus próprios im-
pulsos e idiossincrasias. Pois, enquan-
to Chipre curt ia seus padecimentos e 
os senhores da Eurolândia, os alemães 
na vanguarda, se entregavam às per-
severanças da estupidez sistêmica, os 
BRICS se reuniam em Durban, África 
do Sul, para conversar e concertar al-
guns projetos comuns. 

A mídia global e a cabocla pouco cuida-
ram do assunto e quando o fizeram tra-
taram de ressaltar as divergências e de 
ocultar as convergências. É certo que 
as decisões f inais sobre a criação do 
banco de desenvolvimento foram dei-
xadas para a reunião de 2014 no Bra-
sil, mas na criação do Fundo de Esta-
bilização estão contemplados objetivos 
mais amplos do que aqueles considera-
dos pelos comentaristas de plantão. 

Avaliado pela grana a ser colocada à 
disposição dos países na eventualidade 
de uma crise de balanço de pagamen-
tos, o fundo não impressiona. Mas a 
cr iação desse i n s t r u m e n t o de defe-
sa contra colapsos cambiais deixa cla-
ro o propósito de se ampliarem as for-
mas de defesa à disposição dos países 
de moeda não conversível. En t re os 

a r r a n j o s reg iona is cons t ru ídos pa-
ra obviar crises cambiais, sobressai o 
de Chiang Mai lançado em 2000 pe-
los países da Asean, China , Japão e 
Coreia. Inicialmente ele foi concebido 
para promover a negociação de swaps 
de moedas entre bancos centrais. Em 
2009, os países par t ic ipantes ensaia-
ram evoluir dos acordos bilaterais pa-
ra o arranjo monetário multilateral. 

A part ic ipação da China nos dois 
acordos anuncia sua estratégia de cau-
telosamente ampliar o papel do yuan 
como moeda de denominação e fatu-
ramento das t ransações comerciais e 
f inanceiras internacionais. Os céticos 
desdenham com o a rgumen to a res-
peito do poderio da economia ameri-
cana e da força do dólar, que, a despei-
to da crise financeira e dos sucessivos A ut
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quantitative easing executados pelo Fe-
deral Reserve, sustentou sobranceira-
mente sua condição de moeda reserva. 

As iniciativas regionais não nascem, 
porém, da fraqueza do dólar, senão de 
sua força. É a colusão entre o dólar for-
te e a frenética movimentação de ca-
pitais privados que suscita a forma-
ção de fundos de estabilização regio-
nais compostos de frações das reser-
vas acumuladas pelos países superavi-
tários. Antes e depois da crise, a desen-
freada faina de arbitragem, especula-
ção e carrytrades, estimulados pelos 

ministração centralizada e pública do 
sistema de pagamentos e da criação de li-
quidez para as transações internacionais. 

O Plano Keynes buscava uma distri-
buição mais equitativa do ajustamento 
dos desequilíbrios de balanço de paga-
mento entre deficitários e superavitá-
rios. Isso significava, na verdade, den-
tro das condicionalidades estabeleci-
das, facilitar o crédito aos países de-
ficitários e punir os superavitários. O 
propósito de Keynes era evitar os ajus-
tamentos deflacionários e manter as 
economias na trajetória do pleno em-

desalinhamentos globais das taxas de 
câmbio e das taxas de juro, prometem 
mais instabilidade e confusão. 

Nessa toada, é quimérico excogitar 
da correção ou da atenuação dos dese-
quilíbrios globais 

Nos trabalhos elaborados para as reu-
niões que precederam as reformas de 
Bretton Woods, John Maynard Keynes 
tomou posições radicais em favor da ad-

prego. Ele imaginava que o controle de 
capitais deveria ser "uma característi-
ca permanente da nova ordem econô-
mica mundial". 

As concepções de Keynes sobre as 
regras que deveriam presidir a ordem 
econômica internacional do pós-guer-
ra estavam informadas por uma vi-
são pessimista acerca do papel desem-
penhado pela movimentação de capi-

tais ao longo dos anos 1920 e, depois, 
durante a crise dos 1930. 

Os capitais privados, principalmente 
de origem norte-americana, entre 1925 
e 1928, estimulados pelos diferenciais 
de juros (e ativos baratos) nos países de 
moeda recém-estabilizada, em parti-
cular na Alemanha, formaram bolhas 
especulativas, ávidos em colher as opor-
tunidades de ganhos de capital. O ciclo 
de "inflação de ativos" estrangeiros foi 
concomitante à rápida valorização das 
ações da Bolsa de Valores americana. 
Essa onda de especulação altista, como 
não poderia deixar de ser, foi alimenta-
da pela expansão do crédito nos Estados 
Unidos, onde as taxas de desconto ainda 
foram reduzidas em 1927 para aliviar as 
pressões exercidas contra a libra. 

O colapso de 1929 foi consequência da 
mudança de sinal da política monetá-
ria americana, em meados de 1928. O 
Federal Reserve, preocupado com o 
aquecimento da economia e com a fe-
bre especulativa dos mercados finan-
ceiros, subiu a taxa de desconto, provo-
cando o crash em outubro de 1929. 

Os capitais, ao fugirem para as econo-
mias credoras e superavitárias, agrava-
ram os desequilíbrios de balanço de pa-
gamentos e empurraram os países defi-
citários e devedores para o inferno das 
políticas monetárias e fiscais de "auste-
ridade". Tais estratégias tinham o propó-
sito, como já se dizia então, de recuperar 
a confiança dos mercados financeiros. 

O economista Martin Feldstein, em 
artigo recente, alerta para os riscos de 
uma nova bolha deflagrada pelas políti-
cas monetárias abusivamente expansio-
nistas do Federal Reserve. Sua preocu-
pação concentra-se na flutuação de pre-
ços dos bônus longos (preços inflados 
e yelds miúdos) e na reação das Bolsas 
diante de inevitável alta de juros que cer-
tamente vai acompanhar um ritmo mais 
forte de crescimento da economia ame-
ricana. Tudo indica que esse momento 
está mais distante do que Feldstein ima-
gina. Mas vai chegar, como chegou em 
1994, quando Alan Greenspan provocou 
a crise dos bônus ao elevar as taxas de ju-
ro, até então mantidas baixas para ajudar 
na digestão da crise dos anos 1990. 

Sendo assim, os capitais nervo-
sos cuidarão de avassalar as moedas 
não conversíveis. São bem-vindas as 
iniciativas dos BRICS. • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 18, n. 743, p. 44-45, 10 abr. 2013. 




