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POLÍTICA CAMBIAL – ERROS E ACERTOS ESTRATÉGICOS

1. O CASO DO JAPÃO – Em matéria de crescimento, a economia japonesa foi, por
mais de trinta anos, após a segunda guerra mundial, destaque no cenário internacional.
O padrão de vida médio dos japoneses saiu de uma posição modesta para um dos
mais elevados do Mundo já no início dos anos l980. Investimento em educação, em
tecnologia, uma “moeda desvalorizada”, gestão baseada na filosofia da qualidade total
(ensinada por Deming, professor americano), taxa elevada de poupança em relação
ao PIB, estavam por trás da então impressionante prosperidade japonesa. A partir de
algum momento, ficou difícil, para os países desenvolvidos do ocidente, competir com
a indústria japonesa.  O Japão oferecia produtos de qualidade cada vez melhores a
preços comparativamente baixos. A compra, pelos japoneses, do Rockfeller Center,
um ícone do capitalismo americano, no coração de Manhattan, em Nova York, nos
anos 1980 (posteriormente recomprado pelos americanos) bem ilustra como a então
extasiante prosperidade do Japão chegou a incomodar, e muito, os próprios norte-
americanos. Parecia uma vingança do derrotado na guerra (o Japão), contra o
vencedor (os Estados Unidos). A pressão internacional para que o Governo japonês
valorizasse o yen tornou-se cada vez maior. Na realidade, o yen já se valorizava,
gradualmente, mas o crescimento da produtividade japonesa era mais rápido do que
o da maioria dos países ocidentais. Nesse contexto, “o erro estratégico” cometido
pela política econômica japonesa (reconhecido, posteriormente, pelo próprio ministro
das finanças autor do feito) foi o de permitir uma valorização acentuada do yen, em
meados da década dos anos l980, quando economia daquele país já não apresentava
ganhos de produtividade suficiente para continuar competindo vantajosamente nos
mercados mundiais. A partir de então, a economia japonesa nunca mais foi a mesma,
perdeu o dinamismo e passou a crescer em ritmo bem lento, ou mesmo a ficar
estagnada. É importante considerar, entretanto, que o padrão de vida dos japoneses
já era dos mais elevados, quando isso aconteceu. Sua taxa de desemprego era baixa
e sua renda bem distribuída. Tem-se falado muito da crise de crescimento da economia
japonesa, mas os próprios japoneses não parecem sentir tanto o problema, já que
continuam com alto padrão de vida e baixo desemprego. De qualquer forma, o atual
Primeiro Ministro,  Shinzo Abe, sinaliza que deseja desvalorizar o yen, como forma de



recuperar a capacidade competitiva de sua economia e, assim, impulsionar seu
crescimento. Não parece uma tarefa fácil, nesta altura dos acontecimentos, para
um país com o terceiro maior PIB do Mundo e importante membro do G-20.

2. O CASO DA CHINA – A economia chinesa, como sabemos, cresce em ritmo
acelerado há mais de duas décadas. Uma elevadíssima taxa de poupança como
proporção do PIB e “uma moeda extremamente desvalorizada” estão entre os
principais fatores por trás do acelerado e sustentado crescimento da economia
chinesa. As pressões internacionais para que valorize sua moeda são cada vez
mais fortes. O governo chinês sempre promete realizar a valorização, mas o faz
em doses homeopáticas, em termos nominais. Nada que coloque em risco sua
capacidade competitiva internacional. Assim, “o custo de se produzir na China” é
muito baixo (considerando-se, além da taxa de câmbio, o custo da mão de obra e
a baixa carga tributária), o que contribui para atrair capitais de todo o Planeta,
fazendo daquele país a “fábrica do Mundo”. Uma política cambial de “moeda
desvalorizada” certamente ainda fará parte da estratégia de desenvolvimento da
China, por muito tempo, por mais que as pressões internacionais (principalmente
dos Estados Unidos) continuem. Os Estados Unidos, aliás, passaram a desvalorizar
sua moeda como forma de compensar a política cambial chinesa, bem como de
melhorar sua competitividade internacional em outros mercados.

3. O CASO BRASILEIRO – Estou convencido, e não é de hoje, de que o Brasil
“já cometeu” um “erro estratégico de política cambial” de consequências
devastadoras sobre o nosso desenvolvimento, desde os primeiros anos do
lançamento do Plano Real de estabilização. O Plano real foi um “muito bem
formulado” plano de desindexação da economia brasileira, mas sua “execução”
enfrentou algumas dificuldades que, a meu ver, explicam por que a inflação
brasileira ainda é elevada na comparação internacional. A primeira dificuldade na
execução do Plano Real, derivou da “conveniência política” de se antecipar, por
alguns meses, o seu cronograma de lançamento. O processo de alinhamento dos
preços (para uma unidade padrão de valor, para posterior desindexação) ainda
não estava completo, principalmente no tocante aos contratos de aluguéis. Outra
importante dificuldade para uma queda mais consistente da inflação era e ainda
é, a “cultura da indexação”. Neste particular, os poderes públicos federal, estadual
e municipal, tem boa dose de culpa, pois foram os primeiros a “usar e abusar” da
prática da indexação dos preços sob seus controles diretos, a começar pelos
impostos. Mas acredito que o “principal inimigo” da uma execução mais eficiente
do plano real foi a “facilidade cambial” criada pela elevação dos preços
internacionais das commodities. O Brasil, como grande produtor de alimentos e



minérios, permitiu-se uma “valorização continuada do real” como uma forma
“não trabalhosa” (cômoda) de se controlar a inflação. Foi o erro que o Japão
cometeu, quando, entretanto, já desfrutava de um dos mais elevados padrões de
vida do Planeta. Menos mal. No Brasil deixamos o real valorizar-se em excesso,
quando ainda temos um baixo padrão de vida médio, quando ainda temos baixa
produtividade da mão de obra, quando ainda temos uma infraestrutura de estradas,
portos, aeroportos, deficientes. Ao mesmo tempo, promovemos uma elevação
(por inércia), sem precedentes, da carga tributária, que saiu de 23,5% do PIB
em 1994, para os atuais 35,5% do PIB. Assim, o “custo de se produzir no Brasil”
tornou-se um dos mais elevados do Mundo, pela superposição desses fatores,
onde a política cambial ocupa, a meu ver, uma posição de destaque, que poderia
ter sido evitada, se tivéssemos, deliberadamente, impedido uma “valorização
prematura” do real. Deixar o real valorizar-se, entretanto, era tarefa mais cômoda
do que conter o crescimento das despesas públicas correntes, bem como de
conter o crescimento da carga tributária (facilitada pela superindexação dos
impostos). As receitas provenientes das exportações de commodities e a entrada
de capitais de curto prazo (em busca de juros elevados) fazia o trabalho de
valorizar o real e assim ajudar a manter a inflação relativamente controlada.  O
real foi, recentemente, avaliado como a moeda mais valorizada do Mundo.
Perguntamos agora: onde deveria estar a taxa de câmbio para que, neste aspecto,
pudéssemos desfrutar de melhores condições na competição internacional?
Certamente não será um dólar a dois reais e talvez nem a dois reais e meio.
Será um dólar a três reais? O “erro estratégico da política cambial brasileira”
pós-real já é “fato consumado” e não será fácil corrigir. O estrago já foi muito
grande. Esse erro explica, a meu ver, boa parte do pibinho do Governo Dilma.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2090,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4350,0 4750,0 5100
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2380,0 2430
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,7
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,0 3,5
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,5 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3 3,7
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,1 7,8 5,4 5,2
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,1 2,3 1,5 2,3
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0
14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,4 15,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -64,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 60,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,6 352,0 378,6 390,0 395,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3
      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...
      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...
      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...
25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2800,0 3000,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,4 64,0 58,6 59,5 59,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,9 4,7 4,6
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0
Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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