
Não faz muito tempo, 
representantes de diversos 
pa(ses se reuniram para tratar 
da desejada desvalorização 
do dólar frente às principais 
moedas européias e ao 
iene japonês. 

o motivo era simples. 
Temia-se a hipótese 
denominada hard-Ianding, 
pelo qual esta desvalorização 
poderia dar-se de forma 
brusca, obrigando o tesouro 
americano a pagar alttssimas 
taxas de juros reais para 
financiar seu elevado déficit. 

fura os pa Ises endividados do 
Terceiro Mundo, esta 
possibilidade seria desastrosa, 
e certamente torno.ria 
inadimplente boa parte deste 
ronjunto. 

A reunião visava, antes de 
mais nada, a assegurar uma 
perda gradual de poder de 
compra da moeda americana 
(processo denominado 
soft-IandingJ, (J que, alias, 
tem-se conseguido 
satisfatoriamente desde então. 
Como contrapartida, os 
Estados Unidos poderiam 
baratear suas exportações e 
encarecer suas importações, 
diminuindo, possivelmente, 
a taxa na qual seus ativos 
líquidos no exterior (hoje em 
dia já negativos) têm decaído 
ultimamente. 

o problema reflete um dos 
motivos da desilusão com O 

sistema de taxas de câmbio 
flexíveis adotado a partir 
de 1973: o déficit do balonço 
de pagamentos em transaçt1es 
co"entes e, conseqüentemente, 
a taxa na qual aumenta o 
passivo externo líquido do 
pais; ou ainda, O excesso 
da absorção de bens e serviços 
sobre o produto nacional 
bruto passa a se tornar um 
mero reflexo da administração 
monetária fiscal interna e 
externa. 

Os sete 
caminhos 

Teoricamente, há pelo menos 
sete formas de se obter, ao 
menos no curto prazo, a 
requerida desvalorização da 
moeda norte-americana. 

A primeira, e mais sensata. 
se daria pelo redução do brutal 
défICit público deste pais, 
diminuindo-se assim a 
necessidade de-<;aptação de 
poupança externa, e, 
conseqüentemente, da 
sobrevalorizaçffo do dólor. 

iJ:Jmo contrapartida, estaria 
reduzida a situação de penúria 
dos pa Ises que, no passado, 
adqUiriram poupança externa 
e combinaram um pagamento 
com preços flutuantes a serem 
decididos a partir do equiUbrio 
da oferta e demanda de crédito 
a vigir no futuro (já que outra 
forma não poderia se dar, 
por falta de mutuantes). E 
bem verdade que esta medida 
seria, no curto prazo, 
recessiva para os EUA, e para 
o resto do mundo, mas este 
não é o problema atual do 
sistema econômico mundial. 

• A segunda se daria por 
meio de uma condução menos 
apertada da política monetária 
norte-americana. Neste caso, 
não haveria queda do nível 
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de atividades neste pais, mas, 
m hipótese do déficit fiscal 
não ser reduzido. estaria 
criado um elevado potencial 
inflacionário. Para os demais 
palses que permitem livre 
flutuação do preço de sua 
moeda em reloção ao dólor, 
esta poUtica traria uma certa 
queda do n(vel de atividade, 
pois, para estes, o efeito da 
valorização cambial mais do 
que compensaria o .feito 
do aumento de demanda 
das suas exportaç(Jes 
decorrentes do elevaçálJ da 
renda americana. levando a 
uma queda de seus superávits 
em transaç(Jes correntes 
(tomados em conjunto). 

Este resultado é garantido pelo 
necessária queda, mantida 
ronstante a expectativa de 
desvalorização cambial, dos 
juros nominais nestes pa (ses. 

Além disso, num horizonte 
de tempo suficiente para 
que esta nova regra de polltica 
monetária seja absorvida pelo 
populoção, as taxas reais de 
juros no mundo como um 
todo continuariam altas, 
rom as taxas em marcos 
alemães, por exemplo, 
igualondo as taxas do dólor 
acrescidas da expectativa de 
desvalorização do câmbio 
real marco /dólor. 

A terceira e quarta 
ro"espondem às mesmas 
medidas, tomadas em sinal 
rontrário, nos demais pa(ses 
de câmbio flexível. 17ata-se 
de convencer. por exemplo, 
Alemanha e Japão da 
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necessiLlade de uma po/(tica 
[lScal expansionista ou de 
uma política monetária mais 
apertada. Ambos os casos 
elevam as taxas internacionais 
de juros, sendo que o primeiro 
com um maior nfvel de 
emprego dos dois lados (EUA 
e outros) e o segundo com um 
maior emprego nos EUA e 
menor emprego nos demais 
paises em questão. 

(bm relação a este ajuste 
por meio de uma iniciativa do 
lado superavitário, vale uma 
observação. Ainda que a 
simetria e eqüitatividade 
pertinente a raciocinios lógicos 
aconselhe uma ação simultânea 
envolvendo as quatro 
alternativas até aqui 
mencionadas, deve-se lembrar 
que a ação sobre o lado 
superavitário. representada 
pelas duas últimas alternativas, 
não é, de modo algum, a mais 
feliz para palses endividados 
como o Brasil. 

Tanto a politica monetária 
contracionista como a fiscal 
expansionista realizada nos 
demais palses (que não os 
EUA) elevariam as taxas 
internacionais de juros, 
dificultando a situação das 
1>lÇ<1es devedoras. Do ponto de 
vista não apenas brasileiro, 
mas da estabilidade do 
sistema fi1>lnceiro 
internacional, a defesa destas 
alternativas (ainda que 
rombinada às duas primeiras) 
reflete. no mznimo, um 
raciodnio parcial. A polftica 
mais aronse/hada seria, 
certamente, a redução do 
déficit fiscal none-americano. 
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• A quinta e sexta 
possibilidades de se 
desvalorizar o dólar se dá 
por uma venda /(quida de 
dólares pelos bancos centrais 
da Alemanha, França, 
Ing/ate"a, Japão, ou por Uma 
aquisição liquida de moeda 
destes palses por parte das 
autoridades monetárias 
norte-americanas. Esta 
alternativa difere das 
possibiliLlades um e três 
anteriormente citadas pelo 
fato de moeda estrangeira 
mo se constituir no único 
item de ativo (Irquido) das 
autoridades monetárias em 
cada um destes pa (ses. 

A sétima possibilidade seria 
impor dificuldades 
institucionais ao fluxo de 
capitais da Europa e Japão 
para os Estados Unidos. Esta 
alternativa, além das 
dificuldades óbvias inerentes 
a tal controle, traz também 
oonsigo uma elevaÇllO dos 
juros (ainda que, 
possivelmente, muito pequena, 
dado que estes capitais 
financiariam outros elementos 
deficitários). 

Dentre estas alternativas, a 
preferência certamente 
deveria recair sobre a primeira. 

Trata-se de um dos casos, não 
muito raros, em que a vanoável 
de controle coincide (ao 
menos em parte) com a 
variável-causa0 
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