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Introdução 

“A taxa de câmbio de uma nação é o preço mais importante de sua 

economia. Tal preço influenciará todos os outros preços, os níveis de 

importação e exportação, e até mesmo, o nível de atividade econômica do 

país.”  

Paul Volcker 

 

O dinheiro faz o mundo girar, e este está associado não a um, mas a dois 

preços distintos: 

• A taxa básica de juros do país, que nos permite introduzir o fator 

“tempo” nos cálculos econômicos. 

• A taxa de câmbio, que permite aos empresários decidir a respeito do 

que deve ser produzido no mercado doméstico e o que deve ser 

importado.  

 

Em seu livro cujo título era Stagnation or Bust?, publicado em 2016, Charles 

Gave discutiu a respeito da importância do primeiro preço – a taxa básica de 

juros.  

Já este segundo livro é dedicado ao segundo preço – a taxa de câmbio. 

Naturalmente, reconhecemos que ao longo dos últimos duzentos anos uma 

vasta literatura sobre o tema fora publicada por autores bem mais 

qualificados do que nós. Dentre estes trabalhos vale destacar o do economista 

francês, Jacques Rueff, que ficou famoso por aconselhar Charles de Gaulle 

a converter as reservas do país em ouro, antes da decisão de Richard Nixon 

de abandonar o padrão dólar-ouro. O pensamento de Rueff sobre 

comportamento da taxa de câmbio é a base para o que iremos explorar nas 

próximas páginas. 

Quando Nixon decidiu abandonar o padrão ouro em 1971, as taxas de câmbio 

começaram a oscilar livremente. Na época, poucos gestores de recursos 

compreendiam as implicações que uma taxa de câmbio mais volátil teria na 

construção de uma carteira de investimentos. Mesmo assim, muitos se 

adaptaram. Até mesmo porque uma boa gestão de recursos não está 

relacionada à capacidade de prever o futuro, mas sim à capacidade de se 

adaptar às mudanças. E como sabemos, tais períodos são, muitas vezes, 

angustiantes.  
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Um segundo grande choque do qual os investidores tiveram que se adaptar 

durante o período pós-Bretton Woods foi a queda do muro de Berlim. A 

posteriori, tal evento marcou o início de um ciclo inusitado de globalização, 

ainda que não fosse claro na época as consequências daquele evento sobre 

as indústrias, as moedas, as economias e os mercados. 

Já o terceiro grande choque está em curso na medida em que este livro está 

sendo escrito: todo aquele processo de globalização ocorrido nas últimas três 

décadas está em processo de reversão. 

A tese apresentada nas próximas páginas é a que as razões pela qual a maioria 

dos gestores de recursos enfrentam um longo período de adversidade (além 

das interferências regulatórias, das quedas dos “fees”, e publicidade adversa) 

estão além do crescente protecionismo que ameaça a corrente de comércio 

global. Na verdade, a principal fonte descontentamento está relacionada ao 

fato de estarmos diante de uma mudança de paradigma relacionada ao 

sistema monetário global. Estamos nos distanciando de um mundo onde o 

dólar americano reina de forma isolada e absoluta para um que começa a se 

dividir em 3 frentes monetárias distintas. E esta cisão ameaça desestabilizar 

muitas das relações e premissas que, até então, investidores davam como 

certas.  

O objetivo deste livro é discutir as causas por trás desta transição e inferir 

sobre possíveis consequências advindas desta mudança de paradigma. 
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Capítulo 1 

Dinheiro – Uma definição 

“Na teoria, não há diferença entre teoria e prática. Já na prática, há!” 

Yogi Berra 

 

Uma moeda precisa desempenhar três funções para que esta seja respeitada 

como tal. São elas: 

• Um meio de troca: toda moeda nacional é, por lei, um meio de troca 

respeitado dentro do país que a emite. Internacionalmente, assumindo 

que não haja controle das contas de capitais, as negociações são 

liquidadas através das moedas dos países envolvidos na negociação ou 

através de uma terceira moeda – normalmente, o dólar americano.  

• Uma unidade de conta: dentro de um determinado país, a unidade de 

conta é a sua própria moeda. Entretanto, em cada país há produtos 

cujos preços são denominados em outras moedas, como o dólar 

americano; alguns exemplos são o preço do petróleo, do ouro, e de 

semicondutores. Há algumas exceções ao monopólio do dólar, como 

os créditos de carbono denominados em euro e a borracha denominada 

na moeda da Malásia – o ringgit – mas estes são raros. A forte presença 

da moeda norte-americana na precificação de diversas commodities 

faz com que países não-produtores destas necessitem manter reservas 

cambiais em dólares. Assim, a demanda global por dólares muitas 

vezes está mais relacionada ao comportamento do preço do petróleo e 

alterações na demanda por outras commodities do que ao próprio 

comportamento da economia norte-americana.  

• Uma reserva de valor: investidores e instituições, tanto no setor 

público como no privado, necessitam manter em reserva ativos 

denominados em uma moeda que seja considerada segura. Um banco 

central, por exemplo, sempre carrega consigo reservas cambiais de 

forma preventiva para enfrentar eventos adversos como guerras, 

calamidades e choques assimétricos, como uma elevação no preço do 

petróleo ou uma desvalorização da moeda de um país com quem 

mantenha relações comerciais próximas. Tais reservas normalmente 

são investidas de forma diversificada em títulos soberanos de diversos 

países; uma alocação típica envolve alocar 60% para títulos 

denominados em dólares e 40% em títulos denominados em outras 

moedas. Já o setor privado tende a favorecer países que respeitem o 
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direito de propriedade e que tenham um sistema jurídico robusto. Isso 

é válido principalmente para aqueles que acumularam patrimônio em 

países onde tais regras não são tão rígidas. Dentre os principais países 

que atuam como destino para tal capital estão o Reino Unido, a Suíça, 

os EUA, o Canadá e a Austrália.  

Existem uma gama de moedas que correspondem aos critérios enunciados: 

o franco suíço, a coroa norueguesa, o dólar australiano, o dólar canadense, e 

o won sul-coreano são todos meios de troca, unidades de conta e reservas de 

valor. Mesmo assim, no disputado cenário monetário global, elas não 

dispõem de muita relevância. Na verdade, vivemos em um mundo onde uma 

única moeda se destaca: o dólar norte-americano. 

O dólar tem sido a principal moeda de reserva global desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Como moeda de reserva global todos os países o aceitam 

como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor quando o assunto 

envolve negociações internacionais – sua importância é inquestionável.  

 

1. Domínio militar: na ausência deste domínio, que seja ao menos uma 

potência militar. 

2. Domínio tecnológico: na ausência deste, capacidade de produção de 

armas e equipamentos de alta qualidade.  

3. Um sistema jurídico robusto e respeitado: um onde os investidores 

estrangeiros são tratados da mesma forma que os locais. Isso é 

essencial para que investidores estrangeiros se sintam seguros em 

manter suas reservas patrimoniais em um determinado país. 

4. Um centro financeiro de respeito: um onde qualquer um possa emitir 

títulos, ações, ou mesmo, solicitar um empréstimo. 

5. Controle das vias de navegação: aquele que detém uma moeda de 

reserva global de valor deve manter o controle das vias de navegação 

e de vasto terrenos pelo qual deseja operar, de forma que os usuários 

da moeda sintam-se confiantes a respeito de seu valor, mesmo em 

épocas de adversidade que venham afetar a logística associada a 

entrega de alimentos, energia, medicamentos e armas.  

 

 

Cumprir com tais atributos, definitivamente, não é nada trivial. Dito isso, por 

que então alguém questionaria que o sistema predominante – este baseado 

no “rei dólar” – que já dura mais de quarenta anos, estaria sob fortes 

ameaças? 
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Capítulo 2 

Vivendo em um mundo dominado pela moeda norte-americana 

 

“Você já pensou que fazer um discurso sobre economia é como mijar 

nas próprias calças? O tema é quente para aquele discursa; nem tanto 

para aquele que ouve.” 

Lyndon B. Johnson, Presidente dos EUA 

 

Uma das razões para a moeda americana ser tratada de uma forma um tanto 

especial está no fato de que, até então, os EUA aceitaram arcar com o que 

pode ser descrito como os custos associados a manter um “império”.  

Tomemos o banco central americano, o FED, como exemplo. Desde 1946, a 

instituição desempenha dois papéis distintos. Sua função oficial é ser um 

provedor de liquidez para a economia americana ao mesmo tempo que 

mantém preços estáveis e desemprego baixo. Mas a instituição também 

desempenha um outro papel – este não tão oficial – que é ser um provedor 

de empréstimos de última instância para os outros bancos centrais durante 

períodos marcados por escassez de dólares; seja através de empréstimos 

efetuados através do FMI ou, de forma mais direta, entrando em acordos de 

“swap” com os bancos centrais de outros países que mantenham boas 

relações comerciais com os EUA.  

Até uma década atrás, países desenvolvidos que mantinham boas relações 

comercias com os EUA (Japão, Alemanha, o Reino Unido, a França e o 

Canadá) eram responsáveis por boa parte do crescimento do PIB mundial e 

pelos principais mercados de capitais globais. Em termos econômicos e 

financeiros, o resto do mundo não era tão relevante assim. Isso naturalmente 

mudou recentemente, abalando o poderio do FED. 

Até recentemente, o FED não só exercia controle sobre os bancos comerciais 

americanos, mas também sobre aqueles bancos centrais que realmente 

“importavam”. Manter tal “controle”, de certa forma, significava ter em 

mãos o controle do ciclo econômico global. Assim, investidores cresceram 

acostumados a conviver em um mundo com um único ciclo econômico, um 

custo de capital preponderante, e uma taxa base para cálculos de retornos 

sobre investimentos (em inglês, ROIC). Tal ciclo normalmente ocorria da 

seguinte forma: 
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• Passo 1: O FED reduzia a taxa básica de juros e comprava os títulos 

soberanos encarteirados pelos bancos comerciais. Com isso, o FED 

gerava “reservas” para tais bancos. 

• Passo 2: Crescia o estoque de dinheiro na economia ao mesmo tempo 

em que a taxa básica de juros era reduzida. 

• Passo 3: Os preços dos ativos financeiros (ações, títulos e ativos 

imobiliários) se valorizavam. 

• Passo 4: Com algum atraso, a economia norte-americana começava a 

reagir, liderada por mais investimentos em capital fixo e maior 

demanda por bens duráveis. 

• Passo 5: Com a elevação na demanda por tais produtos havia uma 

consequente deterioração na balança comercial norte-americana, 

gerando um déficit em conta corrente. Assim, os EUA, aos poucos, 

começavam a transferir e a irrigar as outras economias com os dólares 

gerados nos EUA.  

• Passo 6: O setor privado internacional começava a acumular um 

excedente de dólares, que era, eventualmente, vendido ao banco 

central do país que, por sua vez, depositava tais recursos no FED. 

Assim, crescia o saldo dos recursos depositados pelos demais BCs no 

FED (historicamente, 25% do déficit em conta corrente norte-

americana acabava retornando como reservas depositadas por outros 

BCs no FED). 

• Passo 7: Para prevenir que suas moedas se valorizassem demais (e 

atrapalhasse o potencial exportador do país), os demais BCs também 

promoviam cortes em suas respectivas taxas básicas de juros e 

vendiam suas próprias moedas contra o dólar americano. Nestes casos, 

conforme suas reservas cresciam, o mesmo ocorria com suas 

respectivas bases monetárias. Por tudo isso, a métrica calculada pela 

Gavekal conhecida como Base Monetária Global (base monetária dos 

EUA mais reservas depositadas no FED em nomes dos diversos 

bancos centrais) começava a crescer rapidamente. Com isso, os 

mercados, quase sempre, entravam em um ciclo de alta (“Bull 

Market”). 

• Passo 8: Com os preços dos ativos em alta pelo mundo afora, 

especuladores começavam a obter dólares emprestados na expectativa 

de continuidade de declínio no valor da moeda americana. Esse era 

justamente o momento do ciclo em que livros eram publicados 

anunciando que o enorme déficit em conta corrente dos EUA era o 

prenúncio de uma derrocada do dólar e da própria economia 
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americana. A posição vendida em dólares aumentava e as reservas dos 

BCs depositadas no FED aumentavam; desta vez, porém, com dólares 

emprestados ao invés de dólares oriundos do “trabalho”.  

• Passo 9: Com os preços das commodities subindo e o dólar em queda, 

a inflação começava a mostrar sua cara nos EUA. Com isso, o FED 

iniciava um ciclo de aperto monetário. 

• Passo 10: Com um atraso de um ou dois anos, aqueles que se 

alavancaram tomando empréstimos em dólares começavam a quebrar; 

isso ocorria tanto dentro dos EUA (como em 2008) ou fora do país 

(América Latina em 1982, Ásia em 1997 e Rússia em 1998). 

• Passo 11: O FED vinha para o resgate tanto no mercado doméstico, 

injetando liquidez no sistema, como no mercado internacional, através 

do FMI e linhas de “swap”.  

E aí, iniciava-se novamente o ciclo, com a taxa básica de juros sendo 

reduzida, e o estoque de dinheiro nos EUA se expandindo.  

Contudo, além dos fluxos descritos acima, um outro fator impactava os 

balanços patrimoniais pelo mundo afora; uma expansão tripla detectada 

por Rueff durante os anos 60. 

Primeiramente, a expansão de crédito ocorrida nos EUA levava a uma 

expansão dos níveis de endividamento dentro do próprio país. Depois, a 

própria transferência de dólares para as outras economias através do 

déficit em conta corrente americano, também levava a um crescente 

endividamento nos países que se beneficiavam de tal transferência. Por 

último, o sistema se equilibrava com as reservas estrangeiras retornando 

aos EUA para financiar o déficit fiscal norte-americano. Tal processo era 

o que Rueff chamava de “the exorbitant privilege” – uma condição que 

eventualmente levava ao que é também chamado de a “dupla pirâmide do 

crédito”.  

O sistema descrito era lindo, simples e, mais importante, funcionava! 

Agora, por diversas razões, argumentamos que tal sistema já não é mais 

uma descrição apropriada do que realmente ocorre. 
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Capítulo 3  

Os gastos sem limites do governo norte-americano 

 

“A inflação consiste do subsídio de gastos que não geram retornos 

com dinheiro que até então não existia.”  

Jacques Rueff  

 

Algo incomum está em curso nos Estados Unidos. Sua economia vem 

registrando um ótimo desempenho com baixo nível de desemprego e 

significativa valorização dos ativos financeiros. Mesmo assim, o déficit 

fiscal só faz crescer, desafiando um padrão histórico de contração em 

períodos de crescimento econômico e expansão em períodos de recessão. 

 

Imagem 1: O déficit americano se expandiu mesmo na ausência de uma 

recessão. 

 

A razão para distorção é simples: o país está envelhecendo. Embora a relação 

entre a população com mais de 65 anos e a população trabalhadora tenha se 

mantido estável ao redor dos 20% nos últimos 40 anos, esta começa a crescer 

agora de forma assustadora. 
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Imagem 2: Cresce o índice de dependência da população mais velha dos 

EUA (medido pela relação entre o percentual da população com mais de 

65 anos e o percentual da população entre 20 e 64 anos de idade). 

 

 

Conforme a população americana envelhece, os gastos orçamentários 

obrigatórios associados a previdência e saúde explodem. De acordo com 

projeções feitas pelo Congressional Budget Office, as receitas tributárias do 

governo serão consumidas por gastos com juros e previdenciários a partir de 

2031. 
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Imagem 3: Gastos com juros e previdência irão consumir as receitas do 

governo por volta de 2030.

 

 

Naturalmente, este não é um problema exclusivo da sociedade norte-

americana. A Europa enfrentou este dilema demográfico há 20 anos e, com 

isso, teve que escolher uma entre duas alternativas: manter o investimento 

em defesa ou manter os benefícios associados ao bem-estar social (aqui 

incluindo previdência e saúde). Passados 20 anos, já sabemos do resultado: 

A Europa optou por uma política generosa de bem-estar social e abriu mão 

dos investimentos em defesa. Com isso, o continente tornou-se vulnerável às 

invasões de imigrantes que buscam participar de tais benefícios sociais.  

Aparentemente, esse também era o caminho escolhido pelo Presidente 

Barack Obama: redução de gastos militares em prol de maiores gastos na 

área de saúde. Mas aí veio a vitória de Donald Trump em 2016, ancorada no 

slogan “Make America Great Again”; um compromisso que trazia consigo 

maiores gastos com o setor de defesa. 
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Imagem 4: Os cortes de gastos militares da administração Obama estão 

sendo revertidos. 

 

Tudo isso deixa os EUA em uma situação incomum e curiosa no que diz 

respeito a sua situação fiscal, pois, mesmo em um cenário (pouco provável) 

em que a economia cresça a taxas próximas a 3% e que não haja recessão, 

seu déficit tende a crescer. 
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Imagem 5: O déficit americano irá continuar a crescer nos próximos anos.

 

O que é impressionante é que tamanhos déficits parecem não ser suficientes 

para sensibilizar o político norte-americano. Parece não haver iniciativa 

alguma por parte da elite de Washington em combater tal situação. Muito 

pelo contrário. A novidade apresentada pelos políticos – conhecida como 

“Modern Monetary Theory” – promete gerar benefícios similares àqueles 

praticados na Escandinávia sem impor o elevado nível de tributação 

associada à região. Dito isso, com o endividamento bruto do governo 

americano superando o patamar de 100% do PIB (aqui, sem incluir 

esqueletos associados a obrigações previdenciárias e outras), é provável que 

o país esteja diante de um novo paradigma fiscal.  
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Imagem 6: O déficit americano ultrapassou 100% do PIB – quem irá 

financiá-lo?

 

 

Só em 2018, o Departamento do Tesouro americano emitiu US$1,34 trn em 

títulos soberanos – algo próximo ao valor do PIB da Espanha. Considerando 

que o banco central americano – o FED – havia finalizado seu programa de 

estímulos quantitativos, sobrou ao setor privado ter que bancar a “festa”, 

direcionando recursos que poderiam ter uma melhor utilização através do 

setor privado. Talvez seja por esta razão – efeito de “crowding out” 

produzido pelo Tesouro dos EUA – que o ano de 2018 foi considerado um 

dos mais difíceis para os gestores de recursos globais. Dito de forma mais 

simples, o governo americano só deixou o farelo para saciar a fome do 

mercado! 

Ao olhar para o que está por vir em 2019, a previsão é de que o Tesouro 

emitirá um adicional de US$1,4 trn em títulos, o que é novamente uma 

quantia avassaladora. Para os próximos dez anos, mesmo assumindo que o 

PIB cresça a taxas de 3% e que não haja recessões, espera-se uma emissão 

total por parte do Tesouro americano de US$12 trn. Tal valor equivale a 

soma dos PIBs do Japão, da Alemanha e de França! Diante de tamanho 

rombo, os investidores devem fazer o seguinte questionamento: de onde 

virão tais recursos? 
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Será que estes US$12 trn estão embaixo do colchão do FED? E, mesmo que 

a solução envolva o FED, a pergunta é: será que os investidores estrangeiros 

continuarão a reciclar sua poupança excedente utilizando os títulos do 

tesouro americano? 
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Capítulo 4 

Novos parceiros e as novas políticas comerciais norte-americanas. 

 

“Agora não é o momento de se criar novos inimigos”. 

Voltaire, em seu leito de morte, ao ouvir o pedido de um sacerdote que 

abandonasse o ateísmo. 

 

Com o déficit orçamentário norte-americano crescendo de forma 

exponencial, há quem questione a respeito do apetite de investidores 

estrangeiros em continuar financiando tal déficit. Vislumbramos quatro 

razões para uma redução na demanda por títulos do tesouro americano por 

parte destes investidores.  

A primeira delas está relacionada ao fato de que, nos últimos anos, 

testemunhamos uma profunda alteração na balança comercial norte-

americana. Até a década passada, grande parte do déficit comercial dos EUA 

era com países onde os americanos mantêm uma base militar (Arábia 

Saudita, Japão, Alemanha, Coréia do Sul). Só este fato já serve como uma 

boa justificativa para o aumento em gastos com defesa. Em troca da proteção 

oferecida pelos americanos, países como Japão, Alemanha e Arábia Saudita 

reinvestiam os seus respectivos superávits comerciais em títulos do tesouro 

americano. Adiantando uma década, vemos que agora é a China a 

responsável por grande parte do déficit comercial dos EUA; e o importante 

aqui é que não há tropas norte-americanas na China.  
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Imagem 7 – A China é responsável pela maior parte do déficit da balança 

comercial dos Estados Unidos.

 

Será que a China se sentirá na obrigação de se comportar da mesma forma 

que outros países exportadores e assim preservar esta tradição global? Como 

iremos ver nos próximos capítulos, isso nos parece bem improvável. 

A segunda razão é que a própria política norte-americana em relação ao dólar 

vem se alterando. Ficou no passado os dias em que o Secretário do Tesouro 

Robert Rubin proclamava que uma política de dólar forte era uma que 

interessava ao próprio Estados Unidos. Em um mundo mais mercantilista e 

deflacionário, aquela política de dólar forte simplesmente deixou de ser 

interessante, principalmente para os residentes da 1600 Pennsylvania 

Avenue (endereço da Casa Branca).  

A terceira, e talvez a mais importante, razão é que depois do atentado de 

11/09/2001, os EUA embarcaram em uma política invasiva em operações 

internacionais denominadas em dólares. Tal política ficou evidente e se 

intensificou em 2014, quando o governo americano impôs uma série de 

multas a bancos estrangeiros. Só o banco francês, BNP, foi multado em 

US$8,9 bn por fazer negócios com no Sudão. O curioso é que não existem 

leis francesas impedindo que seus bancos atuem no Sudão. O problema é que 

o BNP utilizou dólares em suas negociações com um país que, até aquele 

momento, estava sujeito a sanções norte-americanas.  
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Antes da multa imposta ao banco BNP, era comum pensar que qualquer 

operação internacional, mesmo que denominadas em dólares, era algo 

convencional entre dois países, com um comprador de um lado e um 

vendedor do outro. Depois do evento com o BNP, ficou claro para o resto do 

mundo que negociações em dólares passaram a ser regidas como um ménage 

à trois, com o terceiro parceiro, muitas vezes extremamente invasivo, sendo 

o Departamento do Tesouro dos EUA. Operações entre uma empresa 

britânica e uma francesa denominada em dólares não necessitavam da 

presença de advogados para checar se tais operações estavam de acordo com 

as regras estabelecidas pelas leis americanas. E isso mudou. Ao fazer 

negócios em dólares empresas passam a se sujeitar às leis americanas. Tudo 

isso passou a representar uma importante perda de soberania para as nações 

envolvidas em tais transações.  

Um outro importante exemplo deste poder invasivo ocorreu em 2010 quando 

exigiu-se que diversos bancos globais exigissem que seus clientes 

preenchessem o formulário FATCA (“Foreign Account Tax Compliance 

Act”). Por que um banco inglês exigiria que dados a respeito de seus próprios 

clientes britânicos fossem enviados para as autoridades americanas? A 

resposta era simples: qualquer instituição que se recusasse a fornecer os 

dados exigidos no FATCA ficaria impedida de transacionar em dólares. E 

ficar impedido de negociar em dólares é o equivalente a ir à bancarrota.  

Essa invasão do Tesouro americano em operações denominadas em dólares 

deixou a vida daqueles não-residentes que necessitam tomar emprestado ou 

emprestar em tal moeda bem mais difícil. E aqui, podemos destacar 

residentes de países como Rússia, Venezuela e Irã. Como consequência, 

testemunhamos uma queda expressiva no volume de dólares estocados fora 

dos EUA. Tomemos a Rússia como exemplo: nos últimos anos, o país que 

mantinha 60% de suas reservas denominadas em dólares, reduziu tal 

percentual para 20%. 

A quarta e a última razão está relacionada a eleição de Trump e seu mandato 

de colocar a América em primeiro lugar (“America First mandate”). A última 

eleição presidencial americana representou uma disrupção na ordem 

econômica global. Enquanto a queda do muro de Berlim representou o 

triunfo do que ficou conhecido como o Consenso de Washington – bens, 

serviços e capital passaram a circular livremente pelo mundo, 

potencializando o crescimento econômico global – a eleição de Trump 

representou justamente o oposto, praticamente descartando os benefícios 

conquistados através da globalização. Em nome de seu slogan “America 
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First”, Trump vem descartando acordos multilaterais como o Trans-Pacific 

Partnership (TPP), o North American Free Trade Agreement (NAFTA) e o 

Acordo de Paris. Sua preferência é por acordos bilaterais, com utilização de 

tarifas alfandegárias quando necessárias; tudo isso para impor seus desejos. 

Um deles é que empresas que vendam nos EUA, produzam seus produtos no 

próprio país.  

Qualquer que seja a lógica deste movimento, ou mesmo o seu sentido 

econômico, não é isso que importa para efeito desta análise. O que realmente 

importa é o impacto que tais medidas terão sobre o valor dos ativos 

financeiros ao redor do mundo.  

Tomemos a China como exemplo. Dependendo dos preços das commodities, 

a cada ano a China gasta entre US$250bn e US$400bn em importação do 

que chamamos de “big 5 commodities” (petróleo, minério de ferro, carvão, 

cobre e soja). Antes de sair importando tais produtos de países do Oriente 

Médio, da África, da Austrália, da Indonésia e outros lugares, os chineses 

precisam primeiramente gerar tais recursos. Feito isso, aí sim os Chineses 

vão em busca de tais recursos naturais tão necessários para o crescimento 

econômico de longo prazo de seu país.  

 

Imagem 8: Abaixo, as 5 principais fontes de importação da China – 

minério de ferro, cobre, carvão, soja, e petróleo – (o país importa entre 

U$250-400bn por ano).

 



24 
 

 

Dito isso, quando você tem um presidente americano proclamando “America 

First” e ameaçando eliminar o déficit comercial entre China-EUA através de 

tarifas, o que os chineses de fato ouvem é que aqueles dólares utilizados para 

a compra de tais commodities ficarão mais escassos, impactando 

negativamente o crescimento econômico do país. O que deixa os chineses 

um tanto perplexos. Afinal, eles necessitam dos dólares. Por outro lado, o 

presidente americano, através de suas decisões, parece impedi-los. Diante de 

tal situação desconfortável, como devem agir os chineses? 

1. A China deve tratar todo esse barulho como um simples ruído 

político? Isso não faria sentido e seria equivalente a utilizar a reza 

como uma estratégia de guerra. Na verdade, o país chegou a utilizar a 

reza, a esperança, como uma estratégia nos anos 50, durante o plano 

“Grande Salto para Frente”, mas viu que seu resultado se provou 

desastroso.  

2. A China pode pressionar os EUA para mudar sua atual retórica! Com 

o risco de transformar uma situação ruim em algo ainda pior, a China 

poderia criar barreiras em fusões corporativas como aquela entre as 

empresas NXP e a Qualcomm. Poderia pressionar multinacionais 

americanas como a Apple, a Micron e a Boeing a fazer lobby em seu 

favor junto ao governo americano. Poderia também se unir a outros 

países e reclamar junto à OMC. (A China vem tentando fazer isso com 

a ajuda dos europeus, mas até agora não está obtendo sucesso). 

3. A China pode reduzir o volume de compras de commodities! Isso 

representaria aceitar uma taxa de crescimento econômico bem mais 

baixa. Além disso representaria também uma eventual queda nos 

preços das commodities, o que seria bem negativo para o crescimento 

econômico global; em particular, para os mercados emergentes. Aqui, 

vale destacar, que é muito raro esperar esse tipo de atitude partindo de 

políticos. Esses optam sempre por estratégias que, pelo menos na 

teoria, levarão a crescimento econômico. 

4. Caso a China não consiga seus desejados dólares através da balança 

comercial, talvez consiga através da venda de seus títulos do tesouro 

para os próprios americanos! Aos poucos, os chineses começam a 

abrir o seu mercado de capitais para estrangeiros. Mas, vender tais 

títulos agora parece não fazer sentido econômico. Seria vendê-los 

baratos. Na essência, esta alternativa é similar a penhorar as joias da 

família! 
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5. Se os EUA, com suas medidas, impedem que os chineses obtenham 

os seus desejados recursos através da balança comercial, a China pode 

seguir em frente com seu plano de precificar tais commodities em 

renminbi! Isso sempre foi um desejo chinês, pois reduziria a 

dependência de financiamento por parte de instituições americanas. E 

é justamente por isso que a China deu início ao processo de 

internacionalização do renminbi e começou a abrir os seus mercados 

de renda fixa para o resto do mundo. Isso também explica o porquê de 

a China ter recentemente lançado contratos futuros de petróleo e de 

ouro, ambos denominados em renminbi, sendo negociados em 

Shanghai.  

Destas cinco opções, a última é certamente a mais palatável para Pequim, e 

é também a que mais faz sentido do ponto de vista estratégico de longo prazo.  

Independentemente do que for acordado entre Washington e Pequim no que 

diz respeito à balança comercial entre os dois países, o protecionismo 

instaurado por Trump fez com que o processo de internacionalização do 

renminbi se tornasse algo obrigatório do ponto de vista da soberania chinesa. 

Caso a China consiga de fato fazer com que algumas destas commodities 

passem a ser precificadas em renminbi (algo ainda bem questionável!), isso 

trará como consequência uma menor demanda por títulos do tesouro 

americano por parte de investidores estrangeiros, uma vez que estes 

necessitarão cada vez menos de dólares.  

Assim, a grande questão é saber se a combinação de um crescente déficit 

orçamentário americano, junto com o enorme déficit comercial com a China, 

junto com o abandono de uma política de dólar forte, junto com uma política 

invasiva nas negociações denominadas em dólares, e uma retórica agressiva 

contra a OMC, representam, em conjunto, um impulso significativo para que 

a China avance em seu processo de “desdolarização”. 
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Capítulo 5 

Quão disruptiva poderá ser uma maior adesão da moeda chinesa? 

(Can the renminbi be Apple to the US dollar’s Microsoft?)  

 

“Os grandes inimigos da sabedoria convencional não são as ideias, 

mas a marcha dos acontecimentos.” 

John Kenneth Galbraith 

 

Uma moeda adquire status de reserva global por sua credibilidade e 

conveniência, tornando-se dominante devido a efeitos de rede (“network 

effects”). Neste sentido, uma moeda de reserva global muito se assemelha a 

um sistema operacional utilizado em computadores, onde o melhor é utilizar 

aquele que todos usam! Uma vez que uma moeda adquire tal status é quase 

impossível destroná-la. Uma nova moeda não só deverá trazer mais 

benefícios do que aquela dominante, mas deve superá-la em larga margem 

em diversos atributos. 

Assim, nada mais normal do que manter um certo ceticismo quando o 

assunto é o iminente fim do domínio da moeda americana. O dólar pode ser 

visto como uma Microsoft. Utilizamos os aplicativos da Microsoft não só 

por conveniência, mas pelo fato de que muitos os utilizam. Eles facilitam as 

nossas vidas de diversas formas. Assim, da mesma forma que esperamos que 

tais aplicativos ainda serão úteis daqui a dez anos, devemos assumir que o 

dólar ainda será a moeda de reserva global em 2029. 

Mesmo assim, o domínio exercido pela Microsoft não impediu o crescimento 

exponencial que vimos ocorrer com a Apple desde a virada do milênio. 

Assim, a utilização de um “sistema operacional” alternativo é sim algo que 

é possível! O mais interessante é que ao longo da história vimos períodos em 

que houve uma clara disputa relacionada ao domínio do meio de troca: ouro 

versus prata nos chama atenção, mas também a disputa entre a libra esterlina 

e o próprio dólar. Aqui vale dizer que o renminbi, ou qualquer outra moeda, 

ainda está muito longe de reunir atributos que o classifiquem como uma 

moeda superior ao dólar. De forma que a única maneira na qual que ele 

poderá adquirir status de reserva global é se os EUA realmente abusarem em 

seu maltrato no que diz respeito a sua própria moeda. 

Surpreendentemente, é justamente isso que parece estar em curso.  
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Imaginem, por um segundo, que a Microsoft declarasse que não deseja mais 

vender o Windows para os chineses, ou que a Bloomberg dissesse, “de agora 

em diante, não iremos mais vender nossos terminais para os hedge funds”. 

Suas respectivas capitalizações de mercado despencariam como 

consequência dos efeitos de rede associados às decisões mencionadas acima. 

Atualmente, os americanos estão enviando a seguinte mensagem para o resto 

do mundo: “não queremos mais te fornecer dólares” ou “mesmo que você 

tenha obtidos tais dólares através da venda de produtos e serviços para os 

americanos, ainda assim, nós temos o direito de te impor multas em caso de 

considerarmos que suas operações desrespeitam as nossas leis”. 

O curioso é que muitos investidores interpretam estas condutas como algo 

extremamente positivo para a moeda americana devido à falta de alternativas 

e ao fato de que elas contribuem para uma escassez de dólares. Entretanto, 

se pensarmos na literatura de Rueff, tais mudanças de conduta contribuem 

para que estrangeiros procurem acumular cada vez menos dólares, ou 

mesmo, tomem menos dólares emprestados. Não há dúvida de que a 

presença intervencionista dos EUA em transações denominadas em dólares 

deixa muitos participantes preocupados. Dito de forma mais técnica, como 

gostamos de falar na Gavekal, a velocidade associada aos dólares 

depositados fora dos EUA tende a colapsar; isso, em uma base depósitos que 

é cada vez menor. De uma outra forma, podemos dizer que a equação MxV 

(quantidade de dinheiro em circulação multiplicada por sua velocidade de 

circulação) no mercado internacional poderá colapsar justamente pelo 

intervencionismo americano combinado com a política “America First”. 

Considerando que a expansão no crédito durante os anos 70 foi um grande 

propulsor do ciclo inflacionário que se sucedeu, questiona-se se os atritos 

associados ao ciclo atual podem estar associados ao ciclo deflacionário 

observado nos últimos anos. E disso, segue o seguinte questionamento: 

Como esse fator destrutivo, do ponto de vista monetário, será enfrentado 

pelos diversos bancos centrais? 
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Capítulo 6 

A renúncia do Rei Dólar 

 

“O dólar é a nossa moeda e o seu problema.” 

Secretário do Tesouro Americano, John Connolly, em 

1971 

Como mencionamos no primeiro capítulo, a moeda americana ainda ocupa 

uma posição privilegiada dentre inúmeras moedas. Mesmo assim, já 

conseguimos observar algumas mudanças nos dados que analisamos 

tomando como base os anos de 2010 e 2014. Se considerarmos que uma das 

funções do FED também é injetar liquidez no sistema monetário global, 

então, apesar dos inúmeros estímulos quantitativos colocados em prática, há 

indícios de que tal tarefa não está sendo bem executada. O que observamos 

é algo inusitado desde o colapso do sistema monetário estabelecido em 

Bretton Woods: as reservas cambiais depositadas no FED em nome dos 

diversos bancos já não crescem mais, ao analisarmos os últimos sete anos. 

No ano passado, o volume de tais reservas diminuiu.  

 

Imagem 9: O nível de reservas dos bancos centrais estrangeiros 

depositados no FED se mantém estável desde 2010.
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Devemos dizer que uma queda em tais reservas normalmente representa uma 

espécie de alerta de que os mercados financeiros estão entrando em uma zona 

muito perigosa (como gostamos de dizer em nossos relatórios: “há mais tolos 

do que dinheiro” (“more fools than Money”). Durante estes períodos, 

normalmente observamos uma underperformance de ativos estrangeiros em 

relação a ativos americanos, e observamos também uma underperformance 

associada a ativos considerados mais arriscados.  

O fato é que um menor volume de dólares circulando mundo afora é algo 

que normalmente é considerado negativo para os mercados. O que nos leva 

a seguinte pergunta: Por que será que o volume de tais reservas cambiais 

depositadas no FED deixou de crescer nos últimos sete anos, e, na verdade, 

caiu em 2018? 

Em busca de prover algumas respostas a esta pergunta, iremos aqui, 

reconhecidamente, assumir algumas premissas que devem ser consideradas 

extremas: 

1. A única maneira de países que necessitam de ter dólares de consegui-

los é: ganhando-os ou tomando-os emprestados. 

2. A forma pela qual o resto do mundo obtém seus dólares é através da 

venda de produtos e serviços a consumidores americanos. 

3. Assim, esperamos observar, uma relação estável entre o déficit em 

conta corrente dos EUA e o crescimento das reservas acumuladas 

pelos diversos bancos centrais depositados no FED. 

Historicamente, podemos afirmar que tais premissas se provaram 

verdadeiras, com o equivalente a 25% do déficit comercial dos EUA sendo 

reciclado através das contas dos BCs no FED. O restante dos dólares 

exportados ficava no setor privado responsável por gerar tais reservas. 

Entretanto, como podemos observar no próximo gráfico, tal regra foi 

completamente desrespeitada a partir de um pouco menos de uma década 

atrás.  

 

 

 

 

 



30 
 

Imagem 10: Uma relação histórica se rompeu. Linha azul: 25% do 

somatório do déficit em conta corrente americano dos últimos sete anos. 

Linha vermelha: aumento nas reservas dos bancos centrais nos últimos 

sete anos. 

 

A linha vermelha no gráfico acima nos mostra o crescimento absoluto das 

reservas depositadas no FED durante os sete anos anteriores. Já a linha azul, 

representa o acumulado dos 25% do déficit em conta corrente dos EUA nos 

sete anos anteriores, ou o valor que tais reservas deveriam crescer assumindo 

que a regra dos 25% estivesse vigorando.  

Podemos observar que entre 1980 e 2005, tais linhas (azul e vermelha) 

caminhavam juntas. Uma vez ou outra, a linha vermelha crescia a um ritmo 

mais acelerado indicando que as reservas depositadas pelos diversos BCs 

cresciam mais devido a empréstimos. Um exemplo desta situação ocorre 

quando empresas estrangeiras tomam recursos emprestados em dólares e os 

vendem para seus respectivos BCs buscando convertê-los em moeda local 

para uso em investimentos como imóveis em Shanghai, plataformas de 

petróleo no Brasil, etc. 

No primeiro ato, empréstimos como estes contribuem para um dólar mais 

fraco, pois os dólares emprestados são vendidos no mercado para compra de 

ativos. Já quando tal empréstimo é pago, observamos um efeito oposto. 
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Dito isso, o que os nossos leitores podem observar é que, desde 2011, 

enquanto o déficit em conta corrente dos EUA se manteve estável, a 

quantidade de reservas dos diversos BCs depositadas no FED colapsou. De 

acordo com a regra dos 25%, o que esperávamos era que tais reservas 

crescessem para um nível de US$718bn. O que observamos, entretanto, é um 

nível de reservas negativo em US$1,8bn. Isso significa que US$720bn 

parecem ter desaparecido. Isso é inusitado. Tão inusitado que nos leva a 

seguinte pergunta: Por que será que estes dólares obtidos pelos setores 

privados de diversos países não retornaram ao FED como reservas em nome 

dos diversos BCs? 

Na última década, os consumidores americanos, ao comprarem produtos 

importados, remeteram, de forma indireta, bilhões de dólares ao setor 

privado estrangeiro. Mas, pelo que podemos observar, temos a impressão 

que tais dólares caíram em uma espécie de buraco negro.  

A primeira explicação que apresentamos aqui diz respeito ao 

intervencionismo por parte do tesouro americano que já mencionamos 

anteriormente. Com isso, países como Rússia, Síria, Irã, e até mesmo, o Catar 

e a China podem ter parados de enviar tais reservas para suas respectivas 

contas no FED. O exemplo mais claro deste comportamento certamente é o 

da Rússia, que reduziu de forma expressiva o saldo de suas reservas em 

dólares, de 60% para 20%. Tivesse a Rússia mantido o seu saldo de 60%, 

com metade depositada no FED e a outra metade em bancos comerciais, só 

isso já representaria US$80bn daqueles US$720bn desaparecidos. 

Infelizmente, ainda temos que explicar o que ocorreu com o restante 

(US$640 bn) desaparecido, a não ser que tomemos como verídico que a 

China seguiu o mesmo caminho dos russos.  

Uma segunda explicação é que nos últimos anos testemunhamos expressivos 

ciclos de alavancagem e desalavancagem associados a moeda americana. 

Havia um consenso presente há dez anos de que, devido aos déficits gêmeos 

norte-americano (o déficit em conta corrente e o déficit fiscal), não havia 

outra alternativa que não fosse uma desvalorização maciça do dólar. Obter 

empréstimos em dólares, para construção de plataformas, para compra de 

minas de ouro ou edifícios, fazia sentido econômico. Com isso, diversos 

bancos comerciais, hedge funds e investidores qualificados aumentaram seus 

níveis de alavancagem. Aí veio a crise de 2008, que representou a mãe de 

todas as chamadas de margens já existentes no mercado.  

Naturalmente, dimensionar e estabelecer padrões para estes ciclos de 

alavancagem/desalavancagem é algo difícil de ser feito. Mesmo assim, 
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fazendo uso da celebrada frase de John-Maynard Keynes que disse que é 

melhor estar mais ou menos certo do que precisamente errado, sugerimos o 

seguinte gráfico: 

 

Imagem 11: Transitando de um período de alavancagem para um de 

desalavancagem associado ao uso de dólares por entidades internacionais. 

 

A área vermelha representa a diferença entre o valor que as reservas dos BCs 

depositadas no FED (25% do déficit em conta corrente dos EUA) deveria 

estar e o valor divulgado pelas estatísticas oficiais. A nossa premissa é que 

quando tal valor é positivo, o setor privado global está ativamente tomando 

dólares emprestados (se alavancando). Quando negativo, o setor privado 

global está fazendo o oposto (se desalavancando). 

Ao aceitar tal premissa, você concorda que, entre 2005 e 2015, o setor 

privado global tomou empréstimos dolarizados em larga escala. Desde 2015, 

entretanto, tal ciclo foi revertido. Daí o colapso na taxa de crescimento das 

reservas depositadas pelos BCs em suas respectivas contas no FED. 

O que observamos é que o setor privado não está vendendo os dólares 

obtidos através das exportações de bens e serviços para os seus respectivos 

BCs. Provavelmente, eles necessitam de tais dólares para reduzir os 

empréstimos obtidos no ciclo anterior. E até que os níveis de reservas dos 
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diversos BCs comecem a crescer novamente, talvez ainda seja cedo para se 

desfazer de ativos norte-americanos em prol de ativos listados fora dos EUA.  

É possível observarmos um encurtamento deste ciclo desde que o preço do 

petróleo continue a cair, e os bancos centrais de países exportadores de 

petróleo optem por usar seus dólares para outros fins, incluindo aqui, engajar 

em um processo de redução de dívidas (desalavancagem). Mesmo assim, 

dado o atual nível do déficit em conta corrente dos EUA – mesmo assumindo 

a premissa de que 25% do déficit acaba retornando como depósito no FED – 

o tempo necessário para que a situação seja normalizada deve levar 

aproximadamente três anos.  

Contudo, conforme mencionado anteriormente, grande parte do déficit em 

conta corrente dos EUA é com a China. E isso nos remete a estratégia de 

longo prazo da China. Será que o país adquirirá títulos do tesouro americano 

(como fez entre 1998 e 2011), ou direcionará seus dólares para outras 

iniciativas? 

No momento nos parece que, como condição para que o déficit em conta 

corrente da China com os EUA seja eliminado, é necessário vermos o 

seguinte: 

• A implementação de pesadas tarifas de importação sobre produtos 

chineses (uma alternativa que provavelmente resultará em uma 

depressão global). 

• A China concordar em elevar de forma expressiva suas importações 

de bens e serviços dos EUA (isso deixaria um vácuo nas importações 

chinesas oriundas da Europa, da Ásia e da América Latina).  

• Uma expressiva valorização da moeda chinesa frente ao dólar.  

Estas três opções nos levam ao seguinte questionamento: A quem (Donald 

Trump ou Xi Jinping) interessa mais um acordo comercial entre os EUA e a 

China? Ao contrário de Trump, Xi não terá que enfrentar eleições em um 

futuro próximo. Além disso, Xi não está comprometido com promessas 

eleitorais como seu rival americano.  

De fato, colocado aqui de forma simples, as promessas feitas por Trump 

incluem a) redução da burocracia, de impostos e maior crescimento 

econômico (todos alcançados); b) a construção de um muro na fronteira com 

o México (problemático, ainda em negociação); e c) alteração na relação 

comercial com a China. Assim, caso Trump não tenha sucesso na construção 

do tal muro, só restará a ele conseguir rapidamente um acordo com a China. 

Mas, como T. Boone Pickens uma vez disse: “when you want a deal real bad, 
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you get a real bad deal” (quando você precisa desesperadamente de um 

acordo, é provável que não consiga boas condições). Sendo assim, se 

assumirmos que Trump é quem realmente precisa desesperadamente de um 

acordo – um que ele possa capitalizar do ponto de vista eleitoral e fortalecer 

sua imagem de grande negociador – aí podemos conceber somente duas 

possibilidades: 

• Opção #1: A China concorda em elevar suas importações de bens e 

serviços dos EUA. Aqui estamos falando da importação de 

combustíveis, soja, aviões e aparelhos médicos. Um acordo neste 

formato poderia contribuir para uma apreciação de curto prazo em 

ativos de risco. Entretanto, o acordo não seria muito positivo para o 

mundo como um todo. O mais provável seria o seguinte a) as estatais 

chinesas seriam forçadas a adquirir tais produtos americanos, e por 

força do acordo, poderiam acabar comprando produtos que não 

necessitam, pagando um preço elevado; além disso b) tais pedidos 

seriam deslocados de áreas como a Europa, Japão e outros países, 

favorecendo as exportações americanas. De forma resumida, os 

estados americanos que correspondem a região do cinturão do aço 

seriam beneficiados, mas tal benefício, além de não ser 

transformacional, representaria prejuízos em outras regiões do globo. 

• Opção #2: A China concorda com uma valorização, ainda que 

gradual, de sua moeda frente ao dólar nos próximos 18 meses que 

antecedem a eleição presidencial nos EUA. Uma apreciação neste 

sentido permitiria com que Trump fizesse campanha afirmando que a 

China passou os últimos vinte anos manipulando sua moeda, retirando 

empregos norte-americanos, e que ele – o grande negociador – foi 

quem colocou um fim neste ciclo. 

Agora, para que esta segunda opção se materialize, seria necessário contar 

com uma política monetária mais acomodativa por parte do FED, pois ficaria 

muito difícil produzir uma valorização do renminbi em meio a um FED 

vigilante e um dólar mais forte. Como sabemos, Trump passou os últimos 

meses de 2018 “detonando” os membros do FED, que parece ter sucumbido 

a estas s inúmeras pressões.  

Isso não quer dizer que estamos na iminência de um acordo nos mesmos 

moldes do Acordo de Plaza, desta vez entre os EUA e a China. Afinal, ainda 

existem algumas barreiras para que se chegue a tal acordo. Primeiramente, é 

importante destacar que os políticos chineses operam de acordo com um 

princípio estabelecido por Deng Xiaoping que diz que devemos cruzar o rio 
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pisando sobre suas pedras, e por isso, eles rejeitam propostas radicais. E isso 

é duplamente verdadeiro quando o assunto é a administração monetária; algo 

sempre tratado pelos chineses de forma cuidadosa e gradual. 

Segundo, devemos destacar uma crença entre os chineses de que o Japão caiu 

em desgraça ao concordar com as demandas americanas para uma 

valorização do iene, culminando assim no que se tornou o Acordo de Plaza 

de 1985. Este evento contribuiu para uma enorme bolha no preço dos ativos 

japoneses; algo que nunca foi superado.  

Por tudo isso, caso a negociação entre EUA e China culmine em uma 

valorização da moeda chinesa, o processo tende a ser gradual, em um ritmo 

mais lento do que aquele visto no Acordo de Plaza. Por um outro lado, um 

compromisso chinês de apreciar sua própria moeda por um período razoável 

seria positivo para as outras moedas asiáticas e títulos de renda fixa, pois, de 

uma única vez, desapareceria a usual pressão vendedora. Diante de uma 

valorização das moedas asiáticas e uma queda nas taxas de juros na região, 

os consumidores asiáticos se sentiriam empoderados, culminando em uma 

expressiva valorização nas ações de empresas ligadas a bens de consumo. Já 

do outro lado do Pacífico, a notícia já não seria tão positiva assim devido a 

um menor poder de compra de seus consumidores.  

Em síntese, mesmo um acordo um pouco menos ousado, um “Plaza-Lite 

Accord”, entre a China e os EUA seria algo transformacional para os 

mercados. O nosso objetivo aqui não é fazer previsões, dado que ninguém 

na Gavekal participa das negociações sino-americanas! Dito isso, caso algo 

neste sentido se materialize, o impacto será sentido de forma intensa sobre 

as carteiras de investimentos ao longo dos próximos anos. É possível que 

venhamos a ver uma reversão daquilo que deu certo nos últimos anos (ações 

de beta elevado vs valor; EUA vs emergentes; setor de tecnologia vs bancos). 

Por tudo isso, é importante que investidores considerem o impacto de um 

cenário como o descrito acima sobre as suas carteiras de investimentos.  

De imediato, nos parece que os investidores estão tendo que conviver com 

uma situação caracterizada por: 

• Escassez de dólares fora dos EUA (uma redução nas reservas 

depositadas no FED em nome dos bancos centrais estrangeiros). 

• Um FED que continua a reduzir seus ativos, fornecendo assim uma 

menor quantidade de dólares para o resto do mundo. 
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• Apesar de tudo isso que tende a ser extremamente otimista para a 

moeda americana, o valor do dólar vem se mantendo estável há quatro 

anos. 

Imagem 12: O dólar se manteve estável nos últimos 4 anos. 

 

Consideramos esta situação como algo inusitado. 

 

Observe o gráfico na página seguinte:  
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Imagem 13: Historicamente, crises ocorrem sempre que a base monetária 

global se torna negativa.

 

 

Desde o fim do acordo assinado em Bretton Woods, sempre que a base 

monetária global se tornou negativa tivemos uma crise financeira global 

(Crise asiática, crise das dot.com, crise das hipotecas, crise dos países 

europeus). Em todas as ocasiões, o FED respondeu reduzindo a taxa de juros 

de curto prazo e garantindo acordos de swap com diversos bancos centrais. 

Apesar disso, no momento em que escrevo (janeiro e início de fevereiro de 

2019), a nossa base monetária global ainda registra uma variação de -7% na 

comparação com o ano anterior, em termos reais. E, não foi à toa, que, 2018 

foi um ano extremamente difícil nos mercados. Somente os títulos de renda 

fixa chineses e os títulos do tesouro americano de curto prazo registraram 

um retorno positivo em dólares. 
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Imagem 14: 2018 foi um ano extremamente difícil para os investidores. 

Abaixo, o retorno em dólares para diversas classes de ativos. 

 

O FED pode até ter agradado os mercados ao assumir uma política monetária 

mais frouxa no início de 2019, mas ainda nos parece que a instituição 

sucumbiu ao mantra Trumpiano “America First” (América em primeiro 

lugar). A instituição parece não ser sensível ao fato de há uma escassez de 

dólares provocando problemas econômicos em alguns países (Turquia, 

África do Sul, Argentina, Venezuela). Esta nova postura está alinhada com 

a visão da Casa Branca de que o comércio global tem sido prejudicial para a 

classe trabalhadora dos EUA. Neste sentido, abastecer o resto do mundo com 

mais dólares deixou de ser interessante para o país.  

Qualquer que seja a razão para tal atitude, se nem a Casa Branca nem o FED 

parecem inclinados a abastecer o resto do mundo com mais dólares, quando 

tal situação se agravar, devemos observar a ocorrência de uma das duas 

situações abaixo: 

1) O comércio global irá se desacelerar e eventualmente sofrer um 

declínio. Na verdade, isso já está em curso, pelo que podemos 

observar nos últimos anos. Talvez essa seja uma das explicações para 

o fato de o dólar não ter se valorizado de forma expressiva nos últimos 

cinco anos. Pois, com um comércio global mais fraco, diminui a 

necessidade de financiamento em dólares.  
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Imagem 15: O comércio global foi praticamente estável nos últimos sete 

anos. 

 

2) Por um outro lado, caso o comércio global caminhe na direção de 

crescimento, este deverá deixar de ser financiado exclusivamente em 

dólares; deverá fazer uso de financiamento denominado em outras 

moedas.  

Caso as autoridades americanas tenham decidido que o dólar não deva ser 

mais utilizado como moeda de reserva global – mesmo que este ainda reúna 

todas as características associadas a tal papel – só resta ao mundo escolher 

entre uma recessão global (causada pelo recuo no comércio global), ou para 

o surgimento de uma nova moeda em substituição, ou para ocupar o espaço 

causado pela escassez de dólares. E qual seria tal moeda? Neste momento, 

nos parece que somente duas moedas poderiam desempenhar tal função: o 

Euro para o comércio europeu, e o renminbi para o comércio asiático e de 

commodities.  
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Capítulo 7 

O crescimento e a estagnação do Império Europeu 

 

“Eu não fui ao enterro, mas eu enviei uma linda carta dizendo que eu estava 

de acordo.” Mark Twain 

 

Em seu aclamado e divertido livro, East and West (publicado em 1963 – mas 

possivelmente mais relevante do que se tivesse sido publicado na semana 

passada), C. Northcote Parkinson disse: 

 

a) Desde a época dos Sumérios até a Segunda Guerra Mundial, o Leste 

(Ásia) e o Oeste (Europa) se alternaram no poder, com o declínio 

periódico de uma civilização sendo compensado pelo crescimento 

cultural da outra. Um ciclo de ascendência e descendência que criou 

um efeito de pêndulo que Parkinson identifica como o principal fator 

impulsionando o progresso e descobertas tecnológicas. 

b) A história de cada império é, na verdade, uma que está associada a um 

processo de investimentos em infraestrutura. Impérios constroem 

estradas justamente para facilitar o transporte de commodities de 

forma eficiente para os seus respectivos centros e permitir a 

distribuição de produtos manufaturados para as regiões periféricas. E 

é por isso que, na Europa, diz-se “all roads lead to Rome” (todos os 

caminhos levam a Roma). 

Com relação a esta última colocação, a construção de rodovias é importante 

por permitir o comércio; e o crescimento deste é essencial para o 

desenvolvimento econômico. E neste sentido, nunca cansamos de reiterar 

(ver o nosso primeiro livro Our Brave New World) que o crescimento 

econômico advém de uma destas duas fontes: 

• O uso mais eficiente de talentos, o que gostamos de chamar de 

“crescimento ricardiano”. 

• Novas invenções, o que gostamos de chamar de “crescimento 

schumpeteriano”. 

Das duas alternativas, o crescimento ricardiano é muito mais fácil de ser 

obtido. Não é tão complicado eliminar barreiras que dificultam o comércio, 

o deslocamento de cidadãos e o fluxo de recursos. Para os que estão no poder, 
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estabelecer condições que permitem um crescimento ricardiano é algo um 

tanto óbvio, na medida que estas envolvam inaugurações de obras de 

infraestrutura, construção de novas usinas, implantações de novas linhas de 

telecomunicação. Não é à toa que esta é alternativa preferida por políticos.  

Por um outro lado, criar condições para um crescimento schumpeteriano, 

além de ser mais complexo, exige uma certa dose de sorte. Como exemplo, 

vale pensar que, quem, em 1975, adivinharia que o crescimento tecnológico 

ocorreria no norte da Califórnia e em Seattle, ao invés de ocorrer no 

Michigan, ou no norte de Nova York? 

Pensando nisso, podemos afirmar que o principal motor de crescimento na 

Europa nas últimas décadas esteve associado com o movimento de 

unificação. Entre 1980 e 2010, uma das principais tendências 

macroeconômicas globais foi o incessante crescimento do que veio a ser 

conhecido como o “Império Europeu”. Essa busca se deu de diversas formas, 

desde a expansão territorial para o leste europeu após a queda do muro de 

Berlim; até a esforços em estabelecer padrões para setores como o de 

telecomunicação, financeiro e saúde, em meio a uma vontade de promover 

uma união política.  

 

A expansão territorial do Império Europeu.
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Dito isso, a criação de um império é algo extremamente custoso; daí a 

necessidade a necessidade de financiar tal expansão por meio de uma moeda 

própria; historicamente, não há relatos de impérios que tenham sido 

construídos utilizando moedas de terceiros. 

O sonho de um império europeu foi concebido tendo em mente o uso do 

marco alemão como moeda de referência. Quando o secretário do tesouro 

americano, John Connally, disse a ministros europeus “the US dollar is our 

currency and your problem” (o dólar é a nossa moeda e o seu problema), os 

interlocutores europeus concluíram que era necessário buscar uma moeda 

alternativa para fins relacionados ao gerenciamento de capital de giro, de 

comércio internacional e de reservas. O marco alemão surgiu como uma 

resposta, não por admiração à Alemanha, mas sim pelo fato de o país ter se 

tornado a maior potência econômica europeia.  

A partir do momento em que os europeus passaram a guardar sua poupança 

em marco alemão, os títulos alemães (“german bunds”) passaram a registrar 

um desempenho superior àqueles registrados pelos títulos soberanos 

americanos (“US Treasuries”). Em 1977, os juros pagos pelos títulos 

alemães já eram inferiores aos pagos pelos títulos americanos. Naquele 

momento, para todos os investidores que estavam comprados em títulos 

americanos e vendidos em títulos alemães (apostando em uma reversão à 

média), tudo parecia um caso clássico de mercados agindo de forma 

irracional por um período mais longo do que a capacidade dos especulares 

de se manterem solventes. Afinal, como poderia a Alemanha pagar um juro 

inferior aos EUA se levarmos em consideração o fato de que o dólar 

representava a âncora do sistema cambial? Era uma questão de tempo para 

que tal situação se revertesse! Mas na verdade, com exceção de um breve 

período no início de 1990 – período associado a reunificação alemã – os juros 

alemães sempre se mantiveram inferiores aos americanos desde aquela data 

de 1977. A Alemanha se beneficiou bastante da combinação de uma moeda 

forte e um baixo custo de financiamento de sua dívida.  
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Imagem 16: Nos últimos anos, o custo da dívida alemã tem sido inferior ao 

custo da dívida norte-americana.

 

Em um segundo estágio, o uso do marco alemão como âncora cambial 

permitiu também a queda no custo de financiamento da dívida dos países 

vizinhos. O fato é que na medida em que o império europeu cresceu e passou 

a se financiar em marco alemão (e posteriormente, em euros), os melhores 

retornos sobre investimentos foram obtidos através dos títulos italianos, 

poloneses e gregos. A Alemanha promoveu a ancoragem cambial e a taxa de 

juros dos países ao redor convergiram para níveis próximos aos pagos em 

marco alemão. Hoje, países como a Itália, a Polônia e a Hungria se 

endividam pagando juros semelhantes aos pagos em dólares pelos 

americanos; já países como Espanha, Portugal, Irlanda e outros países da 

zona do euro se financiam a um custo ainda menor do que aqueles pagos 

pelos americanos.  
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Imagem 17: O custo da dívida dos países europeus tem sido mais baixo do 

que o americano.

 

 

Infelizmente, o uso do marco alemão como âncora cambial e referência para 

o comércio europeu gerou uma certa dose de ciúme entre os funcionários 

públicos franceses. Com isso, os financistas franceses vieram com a brilhante 

ideia da criação do euro – um plano infalível que permitiria que a França 

desfrutasse das mesmas benesses que seu poderoso vizinho. Após vinte anos, 

o que se observa é o seguinte: a Alemanha está mais forte e poderosa do que 

nunca, enquanto a França se esforça para tentar se manter relevante! (ver o 

acordo denominado de Novo Tratado de Aix-la-Chapelle).  

Mesmo tendo sido concebido em meio a uma falácia econômica, o euro se 

manteve forte durante os anos de expansão econômica europeia. Na medida 

em que novos países iam se unindo a Zona do Euro, maior era o número de 

empresas demandando euros para gerenciamento de capital de giro, maior 

era o número de indivíduos poupando em euros, e maior era o acúmulo de 

reservas denominadas em euros nos diversos bancos centrais. Tudo isso 

contribuiu para um ciclo virtuoso que fortalecia a moeda e reduzia o custo 

de capital para todos os envolvidos.  
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Imagem 18: O aumento da importância e a estagnação do Império 

Europeu medido pelo valor de sua moeda. 

 

Tudo isso fazia sentido. Afinal, durante 30 anos uma maior integração 

econômica dentro da região contribuiu de forma significativa para um 

crescimento ricardiano. O que neste momento nos parece óbvio, é que o 

melhor que podemos esperar do império europeu é uma certa estagnação 

diante de uma incapacidade de avançar geograficamente. E mesmo este 

prognóstico talvez esteja otimista demais. Considere o seguinte: 

• Território: O conflito com a Ucrânia demonstrou que a Rússia 

estabeleceu um limite para a expansão do império europeu (talvez isso 

explique o porquê de os europeus, residentes em centros urbanos, não 

admirarem Vladimir Putin). Salvo uma implosão do sistema político 

russo, é difícil conceber uma maior expansão territorial europeia. A 

Sérvia, a Bósnia, e Montenegro, poderão se unir a zona do euro, mas 

a contribuição econômica não deverá ser relevante. Nem a Islândia, 

cuja vontade de se unir a zona do euro já não é lá essas coisas. A 

Turquia, convivendo com uma guerra civil e com o Estado Islâmico 

em sua fronteira, não é considerada atrativa. O mesmo pode ser dito 

no que diz respeito ao norte da África. Para piorar, o BREXIT levanta 

a possibilidade de que o território associado ao império europeu 

comece a se contrair.  
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• Política: O desafio para qualquer império é manter suas instituições 

flexíveis o suficiente para se adaptar a novas culturas e ao mesmo 

tempo rígida o suficiente para se manter unida. O fiasco grego foi uma 

demonstração de que os líderes europeus falharam neste quesito. A 

forma como os tecnocratas europeus tratam os italianos nas 

negociações orçamentárias, os ingleses nas negociações para o 

BREXIT, e a forma como ofendem os húngaros, poloneses e 

austríacos, mostra que, assim como os Bourbons do século 19, eles 

“learnt nothing and forgotten nothing” (não aprenderam nada e não 

esqueceram nada). Na realidade, a forma como os tecnocratas tratam 

o Reino Unido, a Grécia, a Hungria e a Itália, nos faz pensar se Angela 

Merkel ou Emmanuel Macron querem, de fato, promover as 

transformações necessárias para resolver os problemas que acometem 

os países periféricos. A decisão de Macron, em fevereiro de 2019, 

envolvendo o embaixador francês situado na Itália parece ser 

indicativo de uma perda de rumo.   

• Fronteiras: Não há imagens mais tristes do que aquelas de dezenas 

de milhares de imigrantes africanos e árabes arriscando suas próprias 

vidas na tentativa de chegar ao império europeu. Quase tão triste é a 

incapacidade dos tecnocratas europeus de definir uma política única 

para combater esta tragédia humanitária. Ao contrário, o que vemos é 

a França e a Áustria restabelecendo seus controles de fronteiras com a 

Itália e recusando a entrada de imigrantes negros não-documentados 

– um comportamento que viola o Acordo de Schengen. 

Consequentemente, a Itália está (corretamente) se recusando a 

administrar esta crise sozinha e passou a enviar navios diretamente 

para a Espanha.  

• Visão: Pensando além das questões relacionadas à Grécia, à Ucrânia, 

e aos problemas dos refugiados, o principal problema que ameaça o 

projeto europeu é uma divergência quanto a visão a respeito de como 

o império europeu deve ser. Do inglês que se rebela ao alemão que vê 

a união europeia como uma promessa de paz, ao polonês que deseja 

proteção quanto a uma eventual interferência russa, não há uma 

unificação de visão, de desejos. Mesmo dentro dos próprios países, a 

ideia de um império europeu começa a perder seu charme, como pode 

ser visto pelo crescente apelo de partidos políticos que claramente se 

posicionam contra a unificação europeia. O que é bem ilustrado pela 

figura de Macron é que não há político europeu forte o suficiente, ou 

carismático o suficiente, para unir seu próprio país; o que dizer da 

capacidade de unir todo um continente em torno de uma visão única? 
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Assim, se colocarmos de lado as preocupações associadas a capacidade de 

que as dívidas europeias serão honradas, e as consequências de um evento 

análogo a falência do Banco Lehman Brothers, devemos considerar que a 

crise grega de 2012 e a invasão da Ucrânia pelos russos em 2014 

representaram uma sentença de morte para o sonho de um império europeu.  

A realidade europeia aponta para o retorno das fronteiras e das preferências 

nacionais. No melhor cenário, podemos prever uma estagnação. No pior, a 

economia irá se contrair colocando em risco o crescimento ricardiano 

conquistado ao longo dos anos. Tudo mais constante, isso significa uma 

menor demanda por euros, o que contribui para uma moeda mais fraca. 

Como os cidadãos, no longo prazo, não desejam manter seus investimentos 

denominados em uma moeda considerada fraca, é provável que no futuro os 

retornos associados aos títulos europeus fiquem abaixo daqueles registrados 

pelos outros impérios – o dos EUA e da China.  
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Capítulo 8 

Uma manifestação contra o euro 

 

“O euro foi visto na Disneyworld com uma camisa com os 

dizeres: faça um desejo!” 

Anônimo 

 

Uma moeda fiduciária é uma que normalmente está associada a um sistema 

político. E para que este sistema funcione é necessário que este mantenha o 

monopólio sobre o que chamamos de “violência permitida”. As pessoas 

confiam no dólar americano, na libra esterlina ou no dólar australiano por 

acreditarem na capacidade do governo destes países de tributar seus cidadãos 

em suas respectivas moedas. Caso o cidadão destes países se recuse a pagar 

seus impostos, este pode ser condenado a prisão (essa é uma das razões para 

o nosso ceticismo a respeito das criptomoedas). Para uma economia estável, 

é importante que este sistema político seja considerado legítimo via 

consentimento de seus cidadãos. 

Na Europa, entretanto, o que observamos nos últimos vinte anos é uma 

estrutura tecnocrata em Bruxelas que busca conseguir tal legitimidade 

através de tratados ao invés de eleições. E tratados são nada mais do que 

pedaços de papeis.  

Assim, um importante risco para a Europa reside na possibilidade de que 

nações acabem entrando em conflito com a tecnoestrutura de Bruxelas e 

demandem uma solução através de um plebiscito com a seguinte pergunta: 

Quem é o “soberano” nesta relação? Os cidadãos ou os tecnocratas de 

Bruxelas? 

Em 2015, esta situação esteve muito perto de se materializar na Grécia, 

durante a gestão de Alexis Tsípras, mas, na última hora, o primeiro-ministro 

grego não teve forças e recuou. Será que o mesmo irá ocorrer em um eventual 

confronto entre a Itália e Bruxelas? A existência do próprio questionamento 

já é problemática. A cada dia que passa, a credibilidade do euro como reserva 

de valor global é menor do que aquela do dia anterior.  

E tudo isso começa pelo básico. Só para recapitular, para uma moeda ser 

considerada uma reserva de valor global, ou uma moeda dominante no 

ambiente doméstico, ela deve satisfazer estas três condições: 
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• Representar um meio de troca 

• Representar uma unidade de conta 

• Representar uma reserva de valor 

Isso rapidamente nos chama atenção do fato de que a atual taxa de juros 

negativa associada aos títulos de curto prazo europeus faz com que a moeda 

viole a condição relacionada a reserva de valor. Afinal, de acordo com a 

teoria econômica, as taxas de juros estão lá para compensar os investidores 

pela incerteza associada ao futuro. Assim, uma taxa de juros negativa implica 

afirmar que o futuro é mais certo do que o presente. Isso naturalmente é uma 

falácia lógica que é difícil de ser digerida até mesmo por um funcionário 

público francês.  

Ao desencorajar investimentos, as taxas de juros negativas são destrutivas 

para o setor previdenciário que é uma fonte de recursos para futuros 

investimentos. Pior ainda, as taxas de juros negativas promovem um colapso 

na produtividade de médio prazo ao manter vivas empresas ineficientes e ao 

favorecer uma maior especulação financeira ao invés de investimentos de 

longo prazo. 

Assim, o fato de o Banco Central Europeu considerar o uso de taxas de juros 

negativas essencial para a sobrevivência da união monetária é indicativo do 

que consideramos ser a grande falha estrutural do euro. Para piorar, tais taxas 

se parecem cada vez mais com o que chamamos de “Hotel California” da 

política monetária: “you can check out anytime you like, but you can never 

leave” (você pode fazer o check-out a qualquer momento, mas sair é 

impossível). 

E como podemos observar, ao invés de promover crescimento econômico, 

reduzir o desemprego e gerar “mais amor” entre os estados membros, o euro 

vem provocando tensões entre seus membros e produziu a mais intensa 

depressão econômica da história (Grécia). O euro é um sistema disfuncional 

que, ao coibir ajustes nos dois principais preços da economia (a taxa de 

câmbio e a taxa de juros), impede um retorno a um ponto de equilíbrio. 

O euro é uma Linha Maginot para a atual geração de funcionários públicos 

franceses: Uma péssima ideia que nunca deveria ter sido considerada. E por 

isso, como foi previsto (leitores franceses podem ler o livro escrito por 

Charles Gave em 2001, Des Lions Menes par Des Anes), a economia de seus 

países membros continua a divergir.   
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Imagem 19: Há uma clara divergência na produção industrial europeia. 

 

Entre 1975 e 2000, observamos uma convergência entre a produção 

industrial dos principais países europeus; uma maior eficiência alemã era 

compensada por frequentes desvalorizações cambiais dos países menos 

eficientes localizados na periferia. Sem o acesso a tais desvalorizações 

devido ao engessamento provocado pelo euro, as economias mais 

ineficientes agora se ajustam através da deflação e da recessão. Para piorar, 

as empresas que sobreviveram nestes países ao sul, após 20 anos de inferno, 

já não dispõem de uma base de capital grande o suficiente para resistir à 

próxima recessão. Não é necessário dizer que elas também não conseguem 

investir em projetos para um futuro melhor. Tais empresas estão mais frágeis 

que suas concorrentes alemãs que, ao longo dos anos, foram subsidiadas por 

uma taxa de câmbio que veio se desvalorizando ao longo do tempo. 
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Capítulo 9 

O verdadeiro desafio das metas europeias 

 

“O euro levará ao excesso de casas na Espanha, de fábricas na 

Alemanha, e de funcionários públicos na França – cada país se 

especializando em sua respectiva vantagem comparativa.” 

Charles Gave, em seu livro Des Lions Menés Par des Anes, 

publicado em 2001 

 

Infelizmente, o desafio europeu vai além da divergência entre os níveis de 

produção industrial, ou mesmo de PIB, dos países membros. Estes são 

problemas relacionados a fluxo; problemas associados a demonstrações de 

resultados. O maior problema, entretanto, reside no balanço patrimonial 

destes países. 

O gráfico na próxima página ilustra o que é conhecido como “Target2 

balances” do Banco Central Europeu. A linha vermelha representa o saldo 

da balança comercial da Alemanha com os outros países da União Europeia. 

Nos primeiros sete anos de existência do euro, a Alemanha incorreu em um 

déficit comercial contra seus parceiros na região. Porém, tudo mudou com a 

chegada da grande crise financeira de 2008. De lá para cá, a Alemanha vem 

registrando superávits comerciais que exercem forças deflacionárias nos 

demais países; em particular, nos países do sul da Europa. Como 

consequência, tais pressões deflacionárias vêm contribuindo para o sucesso 

de partidos populistas na Itália, um maior regionalismo na Espanha, e o 

movimento dos coletes amarelos na França. 

Se cada país ainda contasse com a sua própria moeda, o mais provável é que 

o marco alemão iria se apreciar (e a lira/a peseta/o escudo/o franco seriam 

desvalorizados), ajudando assim a reequilibrar as forças. Mas isso é 

impossível neste momento. Sendo assim, os gênios que inventaram o euro 

resolveram dobrar a aposta e inventaram os tais “Target2 balances”; uma 

espécie de monstro entre os indicadores econômicos.  

 

 

 



52 
 

Imagem 20: O Banco Central Europeu favoreceu massivamente a 

Alemanha. 

 

O Banco Central Europeu passou a contabilizar, para cada país da União 

Europeia, o seu respectivo saldo das contas externas (déficits ou superávits). 

Desta forma, se um BMW é vendido na Itália e financiado por um 

empréstimo obtido junto a uma financeira italiana, a BMW registraria uma 

exportação e a Itália uma importação. Os italianos estariam um pouco mais 

ricos por ter um carro a mais. Já os alemães estariam mais ricos por ter um 

ativo financeiro correspondente a venda do veículo. O somatório destes 

saldos (negativo para a Itália e positivo para a Alemanha) é o que constitui o 

tal do “Target2 balance”. 

O ponto principal desta análise é que isso ilustra o tamanho da exposição de 

crédito na Alemanha que concedeu crédito para aqueles que jamais terão 

condições de pagar suas dívidas. Tudo isso é, de certa forma, análogo ao que 

ocorreu na crise do “subprime” em 2008. Em 2012, cientes destes riscos, os 

alemães se recusaram a seguir concedendo novos empréstimos. Isso forçou 

o Banco Central Europeu a intervir e comprar os ativos italianos, espanhóis 

e portugueses, que estavam nos balanços das diversas instituições financeiras 

alemãs. O BCE, em seguida, repassou tais riscos de volta aos bancos centrais 

da Itália, da Espanha e outros. 

Mas, é importante destacar que tal medida não solucionou o problema. Caso 

a Itália venha a sair da União Europeia, seu governo irá optar por pagar suas 
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dívidas em uma nova moeda de emissão italiana – tudo isso de acordo com 

o princípio da Lex Monetae no qual o devedor soberano escolhe a moeda a 

ser utilizada. Neste caso, o BCE, cuja participação acionária alemã é de 40%, 

enfrentará um enorme prejuízo. 

Neste caso, para os alemães, isso seria o mesmo que colocar todos os carros 

exportados em um navio e afundá-los no mar Báltico. O resultado (pelo 

menos para os alemães) seria o mesmo. Nas palavras atemporais ditas por 

John Paul Getty, “Se você deve ao banco mil dólares, o banco te controla. 

Mas se você deve ao banco centenas de milhões de dólares, você controla o 

banco”. Trazendo tudo isso de volta ao euro, isso quer dizer que se um país 

abandonar a zona do euro, a primeira vítima provavelmente será a Alemanha 

que será forçada a promover uma imensa baixa contábil em seus balanços. 

Assim, apostar em um renovado marco alemão poderá representar um 

imenso erro, pois o país que mais concedeu empréstimos “podres” foi 

provavelmente a Alemanha (e não, como muitos pensam, a China). É 

possível que outros países europeus também enfrentem problemas, mas o 

problema na Alemanha tende a ser mais representativo devido ao fato que a 

desvalorização de sua moeda contribuiu para empréstimos de péssima 

qualidade.  

Estimar uma data para um eventual colapso do euro é, naturalmente, é difícil. 

Dito isso, vale dizer que um colapso pode ser precipitado por uma recessão 

na região periférica da União Europeia. O comportamento de dois 

indicadores antecedentes nos faz crer que tal recessão poderá estar mais perto 

do que muitos acreditam.  

Primeiro, o comportamento das bolsas de países europeus que estão fora da 

zona do euro como o Reino Unido, a Suíça, a Suécia, a Dinamarca, a Polônia 

e a República Tcheca nos mostra uma outperformance relativa que 

normalmente ocorre um pouco antes, ou durante, uma recessão na União 

Europeia.  

 

 

 

 

 

 



54 
 

Imagem 21: Países europeus que não fazem parte da zona do euro 

começam a mostrar um desempenho superior. 

 

Em segundo lugar, a performance das ações dos bancos europeus é 

preocupante, o que, historicamente, é um sinal de que problemas estão por 

vir no que tange a expectativa de crescimento econômico para a região. 
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Imagem 22: Performance dos bancos europeus pode ser usada como um 

indicador antecedente.

 

De forma resumida, uma combinação de contradições internas na zona do 

euro, junto a sinais de desaceleração econômica fazem com que as 

perspectivas de valorização para os ativos europeus não sejam as melhores. 

Assim, consideramos difícil vislumbrar um maior fluxo de recursos em 

direção ao euro, ou mesmo uma repatriação de capital dos próprios europeus. 

Pelo menos, nos atuais níveis da taxa de câmbio. 
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Capítulo 10 

O tão sonhado Império Chinês 

 

“Eu serei um homem rico quando tudo isso terminar Scarlett, devido 

a minha capacidade de enxergar à frente. Me perdoe, mercenário. Eu 

já disse antes que há duas maneiras de se ganhar bastante dinheiro. 

Uma é na construção de um país, a outra em sua destruição. Ganha-

se lentamente durante a construção e rapidamente na destruição. 

Lembre-se de minhas palavras. Talvez elas sejam úteis a você no 

futuro”.  

Rhett Butler, em O Vento Levou 

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, o fato de os EUA exportarem 

mais dólares para a China do que para o resto do mundo representa uma 

mudança estrutural importante na arquitetura financeira global. 

Naturalmente, esse evento não seria relevante caso a China desejasse, de 

forma espontânea, reciclar tais dólares nos EUA através de compras ad 

infinitum de títulos do tesouro americano. Mas, infelizmente, esse não parece 

ser o caso.  

Se há uma atitude que devemos enaltecer por parte dos políticos chineses é 

que eles têm um belo histórico no que diz respeito a expressão: “saying what 

they do and doing what they say” (dizem o que fazem e fazem o que dizem). 

E, neste sentido, os políticos chineses deixaram muito claro em 2011/12 que 

se o FED decidisse por mais uma rodada de estímulos quantitativos (em 

inglês, QE) – naquele momento, o preço de alimentos e energia estavam 

elevados e subindo) – o Banco Central Chinês (PBoC) pararia de comprar 

US Treasuries (mais sobre este assunto à frente). Logo após isso, Xi Jinping 

lançou o que seria a primeira medida de política externa do país, ao falar 

sobre a rota da seda e a iniciativa Belt & Road. Em uma mudança de rota, ao 

invés de adquirir novos US Treasuries, a China passaria a destinar os 

recursos oriundos de seu colossal superávit comercial a construção de 

rodovias, portos, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura em países 

vizinhos, e até mesmo, em países distantes.  

Isso nos traz de volta à ideia do autor Parkinson, que diz que a história de 

construção de um império está associada à construção de estradas. Está claro 

que, para Xi, no século 21, todos os caminhos levam a Pequim. 
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 BRI (Iniciativa “Belt & Road”): Uma estratégia de construção imperial. 

 

 

Observe que para a China, a construção de estradas, canais, portos e linhas 

telefônicas, não faz muito sentido se o comércio e o fluxo de recursos 

percorrendo por estas vias forem denominados em dólares. Afinal, se fosse 

esse o caso, todos os envolvidos nestes projetos estariam sujeitos, de alguma 

forma, as decisões do governo americano e dependentes da vontade e 

capacidade dos bancos americanos de financiar tamanha expansão. E aqui, 

vale destacar que no passado recente (crise asiática de 1997, crise do 

“subprime” de 2008, crise do “taper tantrum” de 2013), os bancos 



58 
 

americanos deixaram a desejar no que diz respeito ao financiamento do 

comércio asiático. 

Mais importante, porém, é se considerarmos que Xi fala sério em construir 

tal império, e levando em consideração suas declarações a respeito do “China 

Dream”, “Belt & Road”, e o projeto “Made in China 2025”, não faz sentido 

algum que todo este esforço seja feito com uma moeda alheia. Um império 

deve ser construído com uma moeda fort,e que representa um meio de troca, 

uma unidade de conta, e uma reserva de valor, em todos os sentidos.  

Isso nos remete às decisões recentes tomadas pelo governo chinês em prol 

da abertura do mercado de renda fixa chinês, permitindo investidores 

estrangeiros a negociar em sua própria moeda, o renminbi. Ao observar esta 

abertura gradual da conta de capital chinesa, todo investidor sensato deve 

perguntar a si mesmo: o que será que a elite política chinesa está armando? 

Até mesmo porque se assumirmos como premissa que os políticos chineses 

são obcecados por controle e confiantes, por que será que eles abririam mão 

de controlar a curva de juros e a taxa de câmbio – definitivamente, os dois 

preços mais importantes na economia? 

Uma possibilidade seria crer que a liderança chinesa atual consiste de liberais 

que acreditam que o melhor para economia no longo prazo é manter os 

preços livres, definidos pelo livre mercado. Embora possível, isso é 

praticamente impossível.  

Uma segunda possibilidade (mais plausível) é que ao internacionalizar o 

renminbi e ao abrir o mercado de renda fixa, os políticos chineses abrem mão 

de controle almejando obter mais poder. Uma troca entre controle e poder 

que, incidentemente, tem sido um dos fatores que mais tem contribuído para 

o crescimento econômico chinês nos últimos quarenta anos.  

Uma piada comum na Ásia é dizer que o Japão é um país culturalmente 

socialista onde o capitalismo foi imposto a força, enquanto a China é um país 

culturalmente capitalista onde o socialismo foi imposto a força. Com o 

tempo, entretanto, as duas economias começam a caminhar em direção a sua 

respectiva inclinação natural. Tudo isso nos remete ao que consideramos ser 

um dos principais catalisadores para o crescimento econômico chinês: o fato 

de que, ano após ano, a China nos parece cada vez menos com um país 

comunista desorganizado, com planejamento central, e cada vez mais com 

um país com maior liberdade econômica. É justamente esta maior liberdade, 

e não o planejamento central, o responsável pelo crescimento econômico 

chinês.  
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Note que para medirmos os avanços econômicos precisamos levar em 

consideração as condições iniciais. Se, um país como a China, deixa de ser 

extremamente ineficiente para somente razoavelmente ineficiente, isso, por 

si só, já representa um grande avanço. No início dos anos 80, o Partido 

Comunista Chinês controlava tudo: onde as pessoas moravam, onde elas 

trabalhavam, o que elas aprendiam nas escolas, o que elas podiam discutir 

em público, e até mesmo, as roupas que elas podiam usar. Felizmente, veio 

Deng Xiaoping e disse “Eu controlo tudo, mas não disponho de poder, pois, 

em uma escala global, ninguém leva a China a sério. Vamos flexibilizar o 

mercado de trabalho e ver se isso irá nos ajudar”. A partir daí, a economia 

chinesa decolou como um foguete. 

Desde então, sempre que a economia chinesa passou por um período de 

desaceleração, o Partido Comunista Chinês optou por enfrentar o velho 

“trade-off”: seguir a postura de Deng Xiaoping, abrindo mão de controle, em 

prol de obter um maior poder. Nas últimas três décadas a escolha feita pelo 

Partido Comunista foi sempre na direção de um maior liberalismo 

econômico. Ao olharmos para o ocorrido na China ao longo das últimas 

décadas, destacamos alguns eventos chaves: 

• 1982: Flexibilização das leis trabalhistas implementada por Deng 

Xiaoping. A China cresceu, e a maneira de tirar proveito desta medida 

foi abrir fabricas por lá, para explorar a mão de obra barata chinesa.  

• 1997: Flexibilização do mercado imobiliário implementada pelo 

premier Zhu Rongji. A China cresceu, e a melhor forma de tirar 

proveito desta medida era investir na área de construção civil.  

• 2004: Flexibilização do mercado de commodities (com exceção do 

petróleo) implementada por Wen Jiabao. O mesmo permitiu também 

a propriedade privada de minas, como as de carvão e cobre. A China 

cresceu, e a forma de tirar proveito destas medidas foi se tornar um 

trader de commodities.  

E agora, após a flexibilização das leis trabalhistas, do setor imobiliário e de 

commodities, a China está diante de uma fronteira final: flexibilizar a sua 

conta de capitais. Esta é sem dúvida a mais delicada, a mais sensível, e talvez, 

a mais perigosa das flexibilizações – por isso o esforço de Xi em combater a 

corrupção e manter a ganância de executivos sob controle. E aqui, vale dizer 

que caso esta flexibilização seja um sucesso, quem vai ganhar dinheiro nesta 

nova onda de flexibilização serão os chineses equivalentes aos Morgans, aos 

Rothschilds, ou aos Buffets.  
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Uma outra explicação para tal flexibilização tem a ver com o fato de que a 

flexibilização das contas de capitais é um preço a ser pago para que o 

renminbi atinja um status de reserva de valor global; e sem esta conquista, 

as iniciativas Belt & Road e China Dream serão abortadas.  

Isso não quer dizer, de forma alguma, que a tentativa chinesa de criar um 

império será um sucesso garantido, mesmo já tendo o país conquistado 

algumas vitórias neste sentido. Muitos fatores poderão prejudicar o país 

nesta tentativa, como a carência de diplomacia e uma reação negativa 

oriunda da população de países onde os chineses investem seu capital, 

conforme ocorrido em Sri Lanka e Myanmar. E neste sentido, vale voltar ao 

que Parkinson disse em East and West: “A simples ascendência de uma 

civilização, mesmo distante de qualquer problema associado a 

discriminação racial ou opressão econômica, acaba gerando um 

ressentimento... O ódio advém de uma percepção de inferioridade por parte 

daquele que sente ofendido”.     

Para compreender melhor esta situação, vale lembrar que os latinos 

desenvolveram tal sentimento com relação aos americanos durante os anos 

60 e 70 ao chamar todos que possuíam olhos azuis de gringo. De forma 

análoga, os turistas e empresários chineses já não são mais tão bem-vindos 

aos países asiáticos, inclusive em Hong Kong! 

Mesmo assim, o desenvolvimento do império chinês pode ser considerado o 

maior evento macroeconômico dos últimos anos. Trata-se de um 

desenvolvimento que certamente trará diversas consequências para o 

horizonte de investimentos nos próximos anos. 
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Capítulo 11 

Táticas de guerrilha e a guerra de três frentes 

“Quando produtos são impedidos de atravessar fronteiras sobra 

sempre para o exército”.  

Frédéric Bastiat 

 

Recapitulando o que foi estabelecido até aqui: 

1) Dispor de uma moeda de reserva global talvez seja a maior vantagem 

comparativa dos EUA, uma vez que o país pode se dar ao luxo de 

incorrer em déficits gêmeos (em conta corrente e fiscal) sem muitas 

preocupações no que diz respeito a forma como tais déficits são 

financiados. 

2) E não é por acaso, os déficits dos EUA estão a caminho da estratosfera. 

Consequentemente, manter o dólar com o status de reserva de valor 

global é algo importante para o país para que tais déficits sejam 

financiados a um custo baixo. 

3) A situação fiscal dos EUA talvez explique o porquê de o FED ter 

mantido uma política monetária contracionista em 2018 apesar de tal 

evento gerar uma escassez de dólares no resto do mundo. O FED 

precisa preservar o dólar como a moeda de reserva global. 

4) Mas, é importante observar que a escassez de dólares provocada pela 

postura do FED, contribui para que outros países busquem por uma 

alternativa que substitua o dólar e que permita o financiamento do 

comércio global. 

5) A postura invasiva por parte das autoridades americanas, se 

intrometendo em todas as operações comerciais denominadas em 

dólares, contribui para que potenciais poupadores globais busquem 

por uma outra alternativa cambial.  

6) Ao mesmo tempo, por razões geoestratégicas, a China parece disposta 

a cortar sua dependência da moeda americana. Além disso, o país 

contribui para que seus parceiros comerciais façam o mesmo, 

eliminando a dependência do dólar. 

Assim tudo parece indicar que os EUA e a China caminham para um 

potencial confronto: a China precisa ampliar o uso de sua moeda enquanto 

os EUA não podem deixar que o dólar perca espaço.  
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Ao pensar sobre os confrontos que envolveram a China não podemos nos 

esquecer que a China moderna foi criada por Mao Tse Tung em 1949. Mao 

foi um dos maiores assassinos do século 20. Entre o período do Grande Salto 

Para Frente e a Revolução Cultural, dezenas de milhões de chineses 

perderam a vida. Mesmo assim, Mao pode ser considerado um dos maiores 

guerrilheiros da época (talvez superando Vo Nguyen Giáp, do Vietnã, e Josip 

Tito, da Iugoslávia). Assim, na medida que este confronto entre EUA e China 

se intensifica, não devemos nos esquecer que os atuais líderes chineses 

cresceram estudando os ensinamentos de Mao Tse Tung. Aliás, vale lembrar 

que durante os anos 60 e início dos anos 70, todos os estudantes eram 

obrigados a carregar consigo o “Livro Vermelho” de Mao; um livro que é, 

em parte, dedicado a ensinar como se comportar em uma guerrilha. E se 

humanos são produtos de suas próprias experiências, não é de se esperar que 

tal evento exerça certa influência? 

Esta mentalidade de guerrilha já pode ser observada pelo fato de que o 

confronto entre EUA e China se faz presente em três batalhas: (i) a batalha 

comercial, (ii) a batalha monetária, e (iii) a batalha tecnológica/propriedade 

intelectual. Cada uma delas com fatores determinantes e resultados distintos. 

 

1. A Batalha Comercial 

Esta é a batalha escolhida e iniciada pelo presidente americano Donald 

Trump. Sob o risco de simplificar demais a explicação, Trump se mostra 

incomodado com o fato de que a China vende muito aos consumidores 

americanos e, em troca, compra muito pouco das empresas americanas. Ele 

quer reequilibrar esta relação de codependência onde os americanos tem 

acesso a produtos chineses baratos e os chineses acesso a dólares e empregos. 

Tal equilíbrio pode ser obtido via tarifas (que é ruim para o crescimento 

econômico global), via maiores importações chinesas de soja e outros 

produtos agrícolas americanos (isso seria positivo para Trump, pois 

garantiria o voto dos fazendeiros), além de maiores importações de 

combustíveis e produtos industriais (este último agradando a base de 

eleitores localizada nos estados do cinturão do ferrugem nos EUA). Uma 

outra forma seria também através de um “Novo Acordo de Plaza” que faria 

com que a moeda chinesa se valorizasse. 

Considerando os objetivos estratégicos de longo prazo da China, esta última 

opção parece fazer bastante sentido. A China poderia ceder na batalha 

comercial, fazendo uso de seu talão de cheques para importar mais dos EUA 

e, ao mesmo tempo, abrir espaço para uma valorização de sua própria moeda. 
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De forma resumida, a China ficará feliz em conceder esta vitória aos EUA. 

Se isso for aprovado por volta de março de 2019, é provável vermos uma 

valorização em ativos de risco. Dito isso, não devemos esquecer que a guerra 

continua em outras duas batalhas. 

 

2. A Batalha Monetária 

O invejado privilégio de ser detentor da moeda de reserva de valor global 

permite aos EUA incorrer em déficits em conta corrente e fiscal sem se 

preocupar muito a respeito do custo e da forma como estes déficits são 

financiados. O fato de que a China liquida grande parte de suas operações 

comerciais em dólares significa dizer que a China ainda permanece sujeita 

ao que é decidido em Washington. Para um presidente ambicioso, como é Xi 

Jinping, que acredita em uma China imperial como destino, há um 

imperativo do ponto de vista de segurança nacional de, de forma lenta, ir 

reduzindo a importância global do dólar. E agora, mais do que nunca, dado 

que os EUA se tornaram mais protecionistas e imprevisíveis. De forma 

resumida, não faz sentido algum para a China promover uma maior ligação 

entre a Ásia, a África e a Europa através de um sistema complexo 

envolvendo rodovias, linhas férreas, canais e fibra ótica, se o que for 

transacionado por aí for denominado em dólares.  

Um outro incentivo para a China reduzir sua dependência do dólar reside na 

percepção de que a política monetária norte-americana aparenta ser 

administrada sem o devido respeito as condições econômicas externas. 

Quando Bem Bernanke desafiou os chineses em 2011, e seguiu em frente 

com seu segundo programa de estímulos quantitativos, ele foi educado em 

não repetir o que foi dito por John Connely em 1971, “The US dollar is our 

currency and your problem” (o dólar é a nossa moeda e o seu problema!), 

mas o efeito foi similar. E para os políticos chineses – que, por razões que 

serão discutidas mais a frente, se opõem a qualquer medida que possa levar 

a uma maior inflação – tornou-se um problema depender das políticas 

estabelecidas pelas autoridades monetárias dos EUA. Por isso, não se trata 

de uma coincidência que a China começou a internacionalizar a sua moeda 

e abriu o seu mercado de renda fixa aos estrangeiros logo após constatar que 

não teria sucesso em seu lobby para impedir o que fora chamado de QE2 

(segundo programa de estímulo quantitativo norte-americano). 

E isso nos remete ao ano de 2018 que, na teoria, deveria ser um ano 

problemático para o renminbi pelas seguintes razões: 
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• Política externa americana adotou uma postura anti-China. 

• O FED passou a adotar uma política monetária mais contracionista 

do que todos esperavam.  

• Diversas moedas de países emergentes sofreram desvalorizações. 

• A China registrou o primeiro déficit em conta corrente nos últimos 

vinte anos. 

• A China renovou estímulos fiscais e monetários (apesar do déficit em 

conta corrente). 

• O índice Shanghai Composite chegou a registrar uma queda de 30% 

entre máxima e mínima. 

Como podemos ver, as condições de mercado nos levavam a crer em um 

renminbi bem mais fraco. Mas isso não aconteceu. Na verdade, o renminbi 

foi uma das moedas que registrou uma das melhores performances do 

período, superando o desempenho de muitas moedas de países 

desenvolvidos.  

Em 2018, aquele que carregou ativos em renminbi perdeu somente 2,5% em 

dólares. Isso durante um ano em que a maioria dos ativos associados a 

mercados emergentes registraram desvalorizações de dois dígitos. Sendo 

assim, investidores devem chegar a uma entre duas conclusões: 

• O renminbi se sustentou em 2018, mas, consequentemente, deverá se 

desvalorizar intensamente em 2019 e nos anos seguintes, devido às 

vulnerabilidades vistas na economia chinesa. Esta parece ser a 

conclusão escolhida por muitos investidores (eles na verdade 

chegaram a esta mesma conclusão a cada ano, nos últimos dez anos). 

• Em uma espécie de resposta inversa ao comentário feito por Connoly 

aos europeus durante os anos 70, a mensagem enviada pelos líderes 

chineses é uma que diz o seguinte: “o renminbi é a nossa moeda e o 

nosso problema”. 
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Imagem 23: O renminbi performou melhor do que a maioria das moedas 

dos países desenvolvidos no último ano.

 

 

A China está disposta a transformar o renminbi em uma espécie de marco 

alemão para a região coberta pela iniciativa Belt & Road. Afinal, por que 

teria a China permitido o acesso a seu mercado de renda fixa e 

internacionalizado sua moeda? Durante os anos 70, os europeus não 

mantinham reservas, capital de giro ou poupança em moedas como a lira 

italiana ou o dracma grego, mas sim, no marco alemão. Hoje, se a China está 

realmente disposta a desempenhar este mesmo papel na Ásia, é necessário 

que uma fatia cada vez maior da poupança asiática seja denominada em 

renminbi, ao invés de dólar. Tudo mais constante, este movimento tende a 

ser negativo para o valor do dólar e, talvez, para o valor dos Treasuries se 

assumirmos que será mais difícil e mais caro o financiamento da dívida 

americana. 

 

3. A Batalha Tecnológica 

Esta terceira, e mais problemática batalha, entre os EUA e a China está 

relacionada a frente tecnológica. Essa aparenta ter sido iniciada por 

integrantes “linha dura” do governo americano, conforme pôde ser 

observado pela atitude do Departamento de Justiça dos EUA e pelo Senado, 
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no que diz respeito à punição dada para a empresa de telecomunicações 

chinesa ZTE – e a ordem de prisão dada a diretora financeira da empresa 

Huawei, Meng Wanzhou. Há um interesse claro do “establishment” norte-

americano de frear a exportação de semicondutores para a China, de proibir 

a transferência de tecnologia, e de inteligência artificial. 

Essa é provavelmente uma frente que pegou os chineses de surpresa, 

revelando uma importante fragilidade por parte dos chineses neste confronto 

com os EUA. A resposta chinesa veio de duas formas importantes. 

O país intensificou os seus investimentos no desenvolvimento de seus 

próprios semicondutores. Isso é definitivamente uma ameaça aos 

americanos, pois não só representa uma perda de fatia de mercado para 

empresas chinesas, mas também para competidores em outros países que 

recebem apoio financeiro dos próprios chineses. Afinal, quem quer ter um 

concorrente com capacidade ilimitada de recursos que toma decisões 

estratégicas que não são baseadas necessariamente em retorno sobre o capital 

investido, mas sim, na percepção de necessidade de ampliar sua segurança 

nacional?  

Imagem 24: A China está tentando suprir a maior parte de sua demanda 

por semicondutores internamente. 
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Participantes domésticos desafiam incumbentes. 

 

    

Um outro aspecto interessante é a observação histórica de que sempre que os 

EUA ameaçaram a China com restrições a exportação, a China intensificou 

o seu discurso contra a independência de Taiwan, e passou exibir seu poderio 

militar no Estreito de Taiwan. A mensagem implícita, nada sutil, é a 

seguinte: “Se você não vai nos dar acesso aos seus semicondutores, podemos 

invadir Taiwan; neste caso, nem vocês terão acesso aos semicondutores”. 

No filme A Princesa Prometida, o gênio criminoso Vizzini declara o 

seguinte: “Você foi vítima de um erro clássico. O mais famoso de todos: 

Nunca se envolva em uma guerra em solo asiático”. A história parece 

evidenciar tal afirmação, e parece não haver dúvida de que, em se tratando 

da Ásia, uma “guerra fria” é melhor do que uma “guerra sangrenta”.  

Hoje, a guerra sino-americana se desenvolve nas três frentes mencionadas, 

porém, somente uma delas realmente preocupa os investidores. Pois veja: 

• A batalha comercial deverá ser solucionada em breve, satisfazendo os 

fazendeiros e industriais americanos (através de importações), e 

satisfazendo também os mercados de capitais através de uma 

apreciação na moeda chinesa.  

• A batalha monetária deverá se desenvolver de forma mais lenta, mas 

deverá culminar em uma apreciação da moeda chinesa em relação ao 

dólar, e também, em uma outperformance dos títulos chineses sobre 
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os Treasuries. Isso poderá ser uma repetição parcial do ocorrido 

durante os anos 80 e 90; quando as importações e exportações 

europeias deixaram de ser liquidadas em dólar e passaram a ser 

liquidadas em marco alemão (depois em euros). O que ocorreu depois 

disso foi que o rendimento dos títulos europeus passou a ficar abaixo 

do rendimento dos Treasuries (e se mantiveram assim, desde então). 

O mesmo deverá ocorrer com os títulos denominados em renminbi.  

 

Imagem 25: O marco alemão, e em seguida, o euro, serviram como 

âncora para o rendimento dos títulos soberanos europeus. 

 

 

• A batalha tecnológica é aquela que apresenta um maior nível de 

incerteza e uma maior propensão para acidentes. A continuação desta 

batalha sugere que investidores deverão reduzir suas exposições aos 

ativos de Taiwan (vítima potencial). E aqui cabe a pergunta: será que 

ao tentar levar esta batalha para a frente tecnológica – que é sua maior 

vantagem competitiva – os americanos poderiam estar repetindo o 

mesmo erro cometido pelos franceses em Agincourt? 
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Capítulo 12 

 

Uma repetição de Agincourt – ou as ameaças de uma batalha tecnológica 

 

“Essa é uma valente pulga que se atreve a comer seu café da manhã 

no lábio de um leão.” 

 

Orleans, Ato 3, Cena 7, Henrique V de William Shakespeare 

 

 

A teoria no mundo das finanças nos ensina que para determinar o valor de 

um ativo devemos projetar o seu fluxo de caixa, descontá-lo por uma taxa 

livre de risco da qual possamos adicionar um prêmio de risco, e adicionar a 

este cálculo um valor residual para o ativo. Sendo assim, investir é trivial, 

pois só precisamos determinar quatro itens: o fluxo de caixa futuro, a direção 

da taxa livre de risco, o nível do prêmio de risco, e o valor residual! Quem 

não quer essa “molezinha” como profissão? 

 

Brincadeiras à parte, até o terceiro trimestre de 2018, os agentes de mercado, 

exibindo toda a sua sagacidade, parecem ter decidido que o fluxo de caixa 

associado ao curto prazo não era mais algo relevante ao processo de 

precificação de um ativo. Pois empresas no setor de energia, ou no setor de 

bens de consumo, ou mesmo as empresas previsíveis do setor elétrico, que 

registravam fluxo de caixa livre positivos, simplesmente não recebiam o 

mesmo respeito dado a empresas como a Tesla, a Uber, a WeWork, e a outras 

empresas não-lucrativas, simplesmente pelo fato de que seus valores 

residuais (ou terminais) tendem a zero. Afinal, quem vai precisar de uma 

petrolífera daqui a dez anos? Ou quem estará ainda dirigindo carros com 

motores de combustão interna? Que casa não será autosuficiente em energia? 

Enquanto isso, as empresas, ditas modernas, estas sim possuíam imensos 

valores residuais. 

 

Como resultado, a última década foi caracterizada por uma certa ruptura nos 

mercados. Primeiro, vimos uma clara preferência por ativos americanos 

versus ativos do resto do mundo – pela percepção associada a maiores 

valores residuais para o primeiro grupo. Segundo, vimos uma clara 

preferência por “growth stocks” (ações com um maior potencial de 

apreciação) versus “value stocks” (ações que negociam com um desconto de 

seu valor projetado). Aqui, novamente, uma percepção de maior valor 

residual para o primeiro grupo, comparado a uma percepção de valor zero ou 

negativo para o segundo grupo – percepção de valor residual negativo em 
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casos como o das ações da GE, que possuem um enorme déficit em seu fundo 

de previdência. 

 

 

 

 

Imagem 26: Nesta década os EUA performaram melhor do que o resto do 

mundo. 
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Imagem 27: E nos Estados Unidos, ações com P/L baixo (value stocks) têm 

performado mal em termos relativos ao comportamento das ações de beta 

elevado (growth stocks).

 
 

Esta dicotomia entre ações de (elevado fluxo de caixa + percepção de baixo 

valor residual) e (reduzido fluxo de caixa + percepção de imenso valor 

residual) fez com que boa parte dos recursos disponíveis fossem canalizados 

para os EUA, mesmo que o valuation fosse menos atrativo do que o mesmo 

para o resto do mundo. Isso, na verdade, se mostrou como uma enorme 

vantagem comparativa norte-americana – a capacidade de atrair recursos 

estrangeiros, mesmo com um valuation esticado.  
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Imagem 28: No começo de 2018 as ações americanas negociavam com 

múltiplos de P/L elevados.

 
 

 

Mas será que estamos diante de uma mudança de percepção? Um dos 

destaques do segundo semestre de 2018 foi uma underperformance das ações 

norte-americanas. Isso pode ser explicado por uma combinação de um  

“valuation” um tanto esticado, uma política monetária mais contracionista e 

uma maior alavancagem das empresas americanas (esta última financiada 

por engenharia financeira). Além disso, também pesando no mercado, uma 

percepção de fim de uma “PUT” associada ao corte de impostos de Trump 

quando os democratas assumiram o controle da Câmara dos Deputados. 

 

Mesmo em recuos no mercado, como este visto durante o último trimestre 

de 2018, não é comum ver o mercado americano performar tão mal em 

relação a seus pares internacionais. Normalmente, em tempos de tempestade, 

o mercado americano é visto como uma espécie de porto seguro por sua 

liquidez e por sua relevância nas carteiras globais. Se considerarmos também 

que as “growth stocks” performaram bem pior do que as “value stocks”, dava 

para pensar que o longo período de underperformance dos value stocks 

estaria chegando ao fim. Isso representaria acreditar que os mercados 

deixariam de negligenciar o valor residual das empresas geradoras de fluxo 

de caixa, e não mais atribuiriam bilhões de dólares para aquelas outras 

“queimadoras” de caixa.  



73 
 

 

É possível que isso esteja acontecendo ao redor do mundo. Tipicamente, as 

empresas seguem um dos três modelos: 

 

1) O modelo Apple – associado à visão de seu fundador, ou de seu CEO, 

que não tem receio algum de apostar tudo em um único, e especial, 

produto. Tal produto normalmente é vendido mundo afora, gerando 

enorme escalabilidade para os seus criadores (exemplos: Apple, 

Microsoft, Oracle, Salesforce e Tesla). 

2) O modelo Facebook – associado ao uso de suas ações para a aquisição 

de empresas com enorme potencial de crescimento (ex: Instagram, 

Whatsapp, Oculus, etc) e a subsequente integração destas em seu 

ecossistema. 

3) Finalmente, o modelo Amazon – que, através de tentativa e erro, lança 

diversos produtos (Alexa, Kindle, Prime, TV shows) e fica com o que 

dá certo.  

 

Cada caminho, naturalmente, traz consigo seus desafios. Mas, nos últimos 

meses, os mercados começaram a se questionar a respeito do valor residual 

de empresas como a Apple ao redor do mundo. E se a empresa simplesmente 

não conseguir emplacar um novo cobiçado produto? E se seus líderes não 

forem tão visionários assim? E pior, e se o mercado para seu principal 

produto não for global, mas sim, regional? 

 

Em paralelo, um monitoramento mais intenso por parte dos reguladores faz 

com que novas aquisições sejam mais difíceis de serem aprovadas. Isso 

representa uma dificuldade para o modelo Facebook. Aliás, as ações da 

empresa se desvalorizaram tanto que eventuais aquisições correm o risco de 

não agregar muito valor aos acionistas. Uma coisa é anunciar uma aquisição 

pagando com ações que negociam em uma relação preço/lucro (P/L) de 35x; 

uma outra coisa é adquirir uma empresa com ações com P/L de 18x! 

 

Tudo isso nos leva a crer que o único modelo restante em que podemos 

atribuir um elevado valor residual é o modelo baseado em tentativa e erro; o 

modelo Amazon. Dito isso, administrar este tipo de estrutura organizacional 

não é nada fácil. Isso envolve aceitar, e não penalizar, derrotas. Há sempre o 

risco de se transformar em uma Sony: uma empresa que parecia ter tudo a 

seu favor durante os anos 90, mas que acabou não indo a lugar algum.  

 

Uma das lições do último trimestre de 2018 é que os dias em que os 

investidores atribuíam um elevado valor residual para qualquer coisa 

associada à ideia de “criação destrutiva”; e nada para as empresas que 

poderiam ser vítimas destas ideias, estariam chegando ao fim. Se, como 
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acreditamos, este ponto de inflexão foi alcançado, os próximos anos tendem 

a ser mais amigáveis aos “value investors” do que a última década.  

 

O que nos remete à Agincourt. 

 

Em 1415, a aristocracia francesa menosprezava os rivais ingleses em 

momentos de confrontos, por sempre contar com um maior contingente a seu 

lado. O excesso de confiança por parte dos nobres  franceses era tamanha 

que eles simplesmente deixaram de lado a infantaria em seu combate com os 

ingleses. A percepção de superioridade dos franceses fazia com que estes 

simplesmente ignorassem a estratégia dos arqueiros ingleses. Mas, como a 

história, e a literatura de Shakespeare nos mostra, os arqueiros ingleses foram 

superiores e conquistaram uma importante vitória.  

 

Será que um desfecho similar seria possível nos dias de hoje? Assim como 

os cavaleiros medievais franceses, os “linha dura” norte-americanos estão 

tão convencidos de sua superioridade na frente tecnológica, que optaram 

lutar com os chineses justamente nesta seara. Entretanto, o setor de 

tecnologia talvez seja o mais globalizado de todos, e a vantagem americana 

reside justamente no fato de os americanos terem organizado uma cadeia de 

suprimentos baseada na própria Ásia. Não se pode ignorar que uma das 

razões pela qual os EUA atraem tanto capital de investidores ao redor do 

mundo é justamente sua dominância neste setor – o que nos faz questionar a 

respeito do sentido de colocar em risco tal domínio. A pergunta resultante é 

a seguinte: será que, ao atrair risco para o setor global de tecnologia, os EUA 

não estariam colocando em risco a própria atratividade do setor? Será que 

um maior risco poderá, eventualmente, fazer com que investidores 

estrangeiros optem por não pagar por elevados prêmios associados às ações 

de empresas deste setor? 
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Capítulo 13 

 

Um império marítimo vs um império terrestre 

 

“Carthago delenda est” (Cartago deve ser destruída). 

 

Catão, o Velho 

 

 

A guerra comercial entre os EUA e a China é algo que já está em curso, e 

como observamos, é algo que vai além de questões meramente comerciais. 

É algo que envolve também questões monetárias e tecnológicas. Trata-se de 

uma guerra para determinar qual dos dois países irá administrar a poupança 

a ser gerada pelos asiáticos durante o século 21. É também um teste para 

sabermos se os EUA cederão espaço para que a China avance em direção às 

suas ambições imperiais.  

 

E sobre ambições imperiais a história nos mostra que conflitos entre impérios 

marítimos e impérios terrestres é algo um tanto comum na evolução da 

civilização ocidental. Pense em conflitos como Atenas versus Esparta, 

Grécia versus Pérsia, Roma versus Cartago, Inglaterra versus Napoleão, e 

mais recentemente, os EUA versus Alemanha e Japão, e ainda mais 

recentemetne os EUA versus a União Soviética. Tais conflitos foram muito 

bem documentados, desde Plutarco até Toynbee. Não era uma coincidência 

que Catão, o Velho, sempre concluía os seus discursos no Senado romano 

com a advertência de que sal deveria ser espalhado pelas ruínas de Cartago.  

 

Mas no atual confronto entre EUA e China, quem é que possui a mesma 

determinação de Catão, o Velho? 

 

Mais do que pura determinação, o que a história diz é: vence aquele que tem 

domínio dos mares – pelo fato de que estes tendem a depender mais do 

comércio e a promover estrututas governamentais mais descentralizadas. Os 

impérios terrestres, por outro lado, tendem a reprimir a liberdade e a 

centralizar o poder. Dito isso, não podemos afirmar que os impérios 

marítimos foram sempre os vencedores; afinal, os desejos de Catão, o Velho, 

foram eventualmente saciados (mesmo que de forma póstuma).  

 

Pensando nisso, considere um mapa mental das áreas produtivas no mundo 

atual. De uma forma crua, pode-se afirmar que o mundo de hoje apresenta 

três importantes áreas produtivas, com cada uma responsável por um terço 

do PIB global. 
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1) As Américas: uma espécie de ilha, naturalmente isolada do resto do 

mundo. As Américas constituem o cerne do que podemos considerar 

hoje como o atual “império marítimo”. 

2) Europa, excluindo a Rússia: exibe um poderio econômico e 

tecnológico similar ao americano, porém, militarmente fraca. Suas 

últimas duas guerras foram lideradas por duas potências marítimas (o 

Reino Unido e depois os EUA) na luta pelo controle do velho 

continente; a primeira contra a Alemanha, e a segunda contra a União 

Soviética. 

3) Uma “ressuscitada” Ásia: aqui temos a China no papel de um “império 

terrestre” desafiando o poderio marítimo norte-americano.  

 

Um visitante de Marte, que nada sabe sobre a geopolítica global, com 

exceção do descrito acima, provavelmente iria concluir que há um conflito 

em curso no planeta. A luta da vez seria entre o império terrestre dominado 

pela China e o império marítimo dominado pelos EUA, tendo a Europa, e 

talvez a África, como prêmios ao vencedor.  

Para ter alguma chance neste confronto, tal império terrestre deverá expandir 

sua área de controle. Isso irá exigir a construção de importantes linhas de 

comunicação (ferrovias, rodovias, telefonia, satélites), conectando sua base 

de produção com outras áreas produtivas, evitando ao máximo o uso de 

linhas marítimas para promover tal conectividade com outros países. O 

império terrestre precisará desenvolver uma economia que não necessite dos 

mares para a realização de suas atividades econômicas.  

 

Historicamente, a construção de um império terrestre sempre foi algo de 

custo proibitivo devido aos elevados custos associados com a necessidade de 

policiamento de todos os canais por onde as mercadorias circulam. Isso 

explica porque nos últimos anos os impérios marítimos, como o Reino Unido 

e os EUA, tiveram mais sucesso que impérios terrestres, como a Alemanha 

e a União Soviética. Os impérios marítimos necessitam manter o domínio e 

controle das vias marítimas; algo que depois da Segunda Guerra Mundial, os 

britânicos, por limitação financeira, passaram a responsabilidade para os 

norte-americanos.  

 

Tudo isso nos remete às afirmações feitas por Xi Jinping no que diz respeito 

às suas visões imperiais implícitas na iniciativa “Belt & Road”; e em seu 

discurso feito em 2017 ao Partido Comunista Chinês relacionado ao projeto 

“Made in China 2025”. Indo direto ao ponto: por que será que o presidente 

Xi optou por expor sua visão imperialista, que, vista de qualquer ângulo, 

pode ser interpretada como um ataque ao imperialismo norte-americano? 

Será que ele realmente imaginou ser possível descrever um mundo onde 
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todos os caminhos levam a Pequim sem que houvesse uma reação adversa 

por parte dos americanos? 

 

Existem algumas respostas possíveis a estes questionamentos: 

 

1) Uma primeira é a de que Xi não previu de forma alguma a 

possibilidade de uma reação norte-americana pelo fato de estar 

inebriado pelo poder desde que alcançou o topo da hierarquia política 

chinesa. Xi tem sido tão impiedoso ao eliminar dissidentes que 

nenhum dos outros membros do partido chinês teria a ousadia de 

avisá-lo sobre as consequências adversas que tal exposição poderia 

despertar dentro dos EUA.  

2) Uma segunda possibilidade é que Xi teria descartado a possibilidade 

de uma reação adversa devido a uma percepção de que o sistema 

político americano está tão dividido nos últimos anos que uma reação 

unificada, por parte dos EUA, estaria fora de questão. Aqui, a ideia de 

que o vácuo deixado pelas lideranças políticas americanas seria 

ocupado por iniciativas chinesas.  

3) Uma terceira possibilidade para o fato de Xi ter ignorado 

consequências adversas vindas dos americanos é que, como todo 

marxista, ele assume que as decisões políticas são tomadas por 

representantes que estão no topo da hierarquia política, para o seu 

próprio benefício. E, nos últimos anos, estes que habitam o topo da 

hierarquia política americana sempre estiveram a favor da China, 

obviamente atraídos pelo tamanho de seu mercado consumidor e pela 

possibilidade de se produzir na China; não só por um custo que é uma 

fração do custo de produção local, mas também por uma infraestrutura 

de primeiro mundo. 

4) Uma quarta possibilidade para a atitude de Xi diz respeito ao fato de 

que na última eleição presidencial o povo americano escolheu uma 

alternativa mais isolacionista, rejeitando a alternativa mais globalista. 

No passado, George W. Bush ganhou uma eleição promovendo uma 

América mais “amigável”, contra o globalismo de Al Gore. Já como 

presidente, Bush se comportou mais alinhado com o conceito de 

“America First” do que seu opositor, o Senador John Kerry. Mais 

tarde, Barack Obama reverteu a situação, se posicionando como mais 

isolacionista do que seus rivais, McCain e Mitt Romney. Já Donald 

Trump foi, definitivamente, o candidato mais isolacionista das últimas 

décadas, se opondo de forma ferrenha ao globalismo promovido por 

Hillary Clinton. Dito isso, uma das primeiras decisões tomadas por 

Trump foi sair do pacto Trans-Pacific Partnership (TPP) – que, para 

muitos em Pequim, tinha como objetivo conter o ímpeto chinês. 

Assim, Xi pode ter concluído que a eleição de Trump e sua posterior 
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decisão de abandonar o pacto TPP seriam sinais de que os EUA não 

estavam mais interessados em arcar com os custos associados a ser um 

império, criando assim uma oportunidade para que a China ocupasse 

essa posição, ao menos na Ásia.  

5) Uma quinta possibilidade é que o presidente Xi sabia exatamente que 

uma reação americana estava por vir. Mas, em sua opinião, os EUA é 

um país cuja principal vantagem competitiva está em ser o detentor da 

moeda de reserva global; uma situação que permite ao país obter 

financiamento barato para honrar com seu déficit duplo e a manter o 

mais desenvolvido poderio militar. Mas, devido ao crescente déficit 

duplo (fiscal e conta-corrente), o dólar tende a se desvalorizar e a, 

eventualmente, representar uma janela de oportunidade para que a 

China, com sua moeda, se estabeleça e ocupe uma maior importância 

global. 

6) Uma sexta possibilidade é que o presidente Xi sabia das 

consequências adversas, mas que o momento de se opor a um 

presidente americano, carente de apoio político, era algo que fazia 

sentido no momento da decisão.  

 

Qualquer que seja a verdadeira razão para este conflito que está em curso, o 

que o investidor deve esperar como consequência? 

 

Na época do império britânico, e até mesmo, o americano, o que realmente 

importava era o controle das vias marítimas. A razão era obvia: Todos as 

mercadorias que circulavam pelo mundo (petróleo, carros, aço) transitavam 

pelo mar. Isso é tão verídico que podemos argumentar que os últimos 60 

anos são conhecidos como a era dos “containers”. Mas, será que isso é uma 

verdade para as próximas décadas? 

 

Provavelmente não – até pelo fato de que as coisas mais valiosas da 

atualidade não mais são transportadas via navio, mas por cabos de fibras 

ópticas. No mundo de amanhã, não serão os tênis, as roupas, ou mesmo os 

automóveis, transportados por containers, que necessitarão de proteção 

durante seus percursos entre um continente e outro. Na verdade, serão os 

“zeros e uns”, navegando na velocidade da luz, através de roteadores. 

 

Se for este o caso, será que ainda podemos afirmar que impérios terrestres 

ainda estão em desvantagem quando comparados aos impérios marítimos? E 

aqui, vale observar, que uma das vantagens de um império terrestre está no 

que diz respeito a telecomunicações. Tudo isso nos remete novamente à 

iniciativa chinesa Belt & Road.  
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Na maioria dos países que participam desta iniciativa, a instalação da 

infraestrutura associada a área de telecomunicações foi considerada mais 

importante do que a construção de rodovias, de portos, e ferrovias. Isso é tão 

verdadeiro que é possível afirmar que as empresas ZTE e Huawei ocupam 

um espaço neste ciclo imperial análogo àquele desempenhado pela 

Companhia das Índias Orientais. E não é de se surpreender que, exatamente 

estas empresas, responsáveis pela implementação das vias pelas quais as 

informações fluirão, que são alvos da reação adversa norte-americana.  

 

Imagem 29: Em 2017, a Huawei ultrapassou a Ericsson como a maior 

fornecedora de estrutura móvel global. 

 

 
 

 

Será que Xi pensou que tudo isso poderia passar de forma despercebida aos 

americanos? Será que ele pensou que poderia controlar a infraestrutura de 

telecom da Europa, Ásia e África, sem uma reação adversa dos EUA? Se 

este foi o caso, podemos dizer que a prisão da diretora financeira da Huawei 

no Canadá, em dezembro de 2018, foi um despertar para uma realidade 

distinta. A prisão de Meng Wanzhou sinalizou que este confronto pelas “vias 

marítimas do futuro” está mesmo só no começo. 

 

Se no passado confrontos entre impérios pelo domínio das vias marítimas 

resultou em guerras sangrentas com milhares de mortos, este novo confronto 

– baseado na supremacia das telecomunicações – tende a ser bem mais 

ameno, e menos sangrento. Se o conflito de hoje se limitar a prisões de 

executivos e impedimentos no que diz respeito a transferências de 

tecnologia, isso representará um grande avanço da humanidade! 

 

Ao mesmo tempo, se o cerne do conflito entre EUA e China diz respeito ao 

domínio de um segmento específico (telecom), então tal domínio passa a ser, 

para os americanos, uma questão de soberania nacional. Isso quer dizer que 
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empresas americanas, como a Cisco e Arista Networks, tendem a ser 

beneficiadas por um maior apoio do governo americano. Já a China deverá 

continuar a subsidiar pesadamente a sua indústria de semicondutores para 

enfrentar a concorrência americana. Isto, por si só, representa uma péssima 

notícia para o setor de semicondutores, pois as empresas terão que enfrentar 

uma concorrência desleal vinda dos chineses, que aparentam não ter 

restrições de capital e não necessitar registrar retornos positivos sobre os 

investimentos realizados. Para finalizar, se a disputa entre os EUA e China 

tiver mesmo como foco o setor de telecomunicações, nos parece natural que 

as tensões do futuro não estarão relacionadas ao controle das vias marítimas, 

mas sim ao que diz respeito às vias aéreas, e aos satélites em órbita no 

planeta. 

 

De forma resumida, podemos dizer que, se o símbolo do domínio britânico 

foi o navio a vapor; e o do domínio americano foi o Boeing 747 – então o 

domínio das próximas décadas deverá estar associado ao controle dos 

“switches” e roteadores que deverão ser produzidos por empresas como a 

Cisco e a Huawei. Neste sentido, a tentativa americana de deter os avanços 

da ZTE e da Huawei pode ser vista como a tentativa do império americano 

de frear o ímpeto imperial chinês. 
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Capítulo 14 

 

Exportando o renminbi 

 

“Nações não possuem amigos ou aliados, mas sim, interesses.” 

 

Lord Palmerston 

 

“Devemos nos proteger de governos que possuem importante 

poderio militar que, de forma intencional ou não, passam a exercer 

uma maior influência. A possiblidade de um uso desastroso sempre 

existirá”. 

 

Presidente dos EUA, Dwight Eisenhower 

 

 

Para que o sonho de um “império chinês” se concretize, será necessário que 

a China convença dois importante países, talvez três, a assumirem uma 

posição de neutralidade diante de um maior uso de sua moeda. Estes países 

são a Rússia, a Alemanha, e a Arábia Saudita.  

 

A Rússia é a principal conexão terrestre entre a China e a Europa. Sendo 

assim, a lógica nos diz que, dado os desafios que se apresentam, os EUA 

devem passar a adotar uma postura mais amigável aos russos – buscando 

estabelecer algum tipo de acordo econômico e militar que permita um maior 

controle por parte dos americanos no que diz respeito aos movimentos 

migratórios e comerciais entre a China e a Europa. Entretanto, não tem sido 

essa a postura daqueles responsáveis pela diplomacia americana. Muito pelo 

contrário. Eles decidiram impor sanções a Rússia por crimes que, até o 

momento de publicação deste texto, não foram provados, e que fazem parte 

da rotina de sua própria área de inteligência, a CIA, em países que são, 

tecnicamente, aliados dos EUA. 

 

É possível que os governantes americanos tenham esquecido o famoso ditado 

de Lord Palmerston, que diz que países não possuem amigos, somente 

interesses. Ao invés de estabelecerem normas de interesse nacional, os 

governantes parecem optar por “jogar contra” o que aparenta ser o melhor 

para o país. Os EUA fazem de tudo para que os russos se unam aos chineses. 

Mas o que estaria por trás desta atitude que busca posicionar a Rússia como 

uma inimiga? 

 

Curiosamente, um bom ponto de partida é questionar por que um país que, 

na teoria, não pode ser invadido, gasta tanto dinheiro em armamentos – um 
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valor superior ao valor gasto pelos outros dez países que mais investem em 

defesa. É também de se estranhar que os EUA se envolvam em guerras 

constantes pelo mundo afora desde que o presidente Dwight Einsenhower 

deixou claro para os cidadãos do país o poder de influência da base militar-

industrial dos EUA.  

 

Naturalmente, estamos cientes de que só a exploração de tais teses associadas 

ao poderio militar-industrial dos EUA já faz com que passemos como 

aqueles dignos de ideias conspiratórias. Essa não é a intenção aqui. Mesmo 

assim, julgamos ser necessário destacar que, para justificar um orçamento de 

US$686 bn para o ano de 2019, esse sistema militar-industrial precisa manter 

um oponente de peso. 

 

Imagem 30: Em se tratando de investimento em defesa, os Estados Unidos 

simplesmente não possuem concorrente. 

 
A lógica nos diz que tal oponente deveria ser a China. Até mesmo pelo fato 

de que os chineses estão em segundo lugar entre os que mais gastam em 

armamentos (US$175 bn em 2018), expandindo sua presença global e 

intensificando sua presença e domínio no Mar do Sul da China. Dito isso, o 

que vimos nos últimos anos foi uma espécie de histeria relacionada ao 

comportamento dos russsos. A dúvida é: por que focar nos russos e não nos 

chineses? 
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A primeira e mais óbvia explicação aponta para uma espécie de inércia 

institucional. Afinal, a Rússia foi o principal inimigo do país entre 1945 e 

1991 e diversas instituições (OTAN, OECD, FMI, Banco Mundial) foram 

estabelecidas – algumas com propósitos explícitos, outras não – para conter 

sua influência. A velocidade com a qual tais instituições se ajustam é 

definitivamente lenta.  

 

E, observando a história, constatamos alguns precedentes para este tipo de 

atitude. Observemos a França, por exemplo. Desde a época do Cardeal de 

Richeliu em diante, o único propósito da diplomacia francesa era destruir o 

Império Austro-Húngaro. Tudo isso contribuiu para que os franceses 

ficassem cegos diante dos avanços da Prússia; pelo menos até 1870 e o 

ataque a Paris. Mesmo após a perda das províncias de Alsácia e Lorena, a 

França continuou em sua crusada contra o Império até 1919, até o seu 

verdadeiro fim com a assinatura do Tratado de Versailles (1919). Tal tratado 

havia deixado a França vulnerável a uma eventual união entre a Alemanha e 

a Rússia (um dos objetivos do Império Habsburgo era justamente prevenir 

tal aliança) ou mesmo de um abandono dos ingleses (algo que ocorreu em 

1940 em Dunkirk e que parece estar ocorrendo novamente hoje). 

 

O meu ponto é que a inércia institucional faz com que pessoas inteligentes, 

bem educadas, não sejam capazes de se ajustar a novas realidades. Isso 

ocorreu com os franceses e pode estar ocorrendo neste momento com os 

americanos.  

 

Uma segunda explicação é que exista uma certa resistência entre os 

americanos em eleger os chineses como bode expiatório. As empresas norte-

americanas estão muito mais interessadas no mercado consumidor chinês do 

que no mercado consumidor russo. Assim, posicionar o chinês como o 

grande vilão é algo que sempre é combatido com um intenso lobby por parte 

dos empresários. Lenin uma vez disse: “os capitalistas irão nos vender a 

corda com a qual nos enforcaremos”. Como o mundo corporativo dos EUA 

parece não ligar muito para a Rússia, os russos acabam se encaixando como 

o oponente ideal. 

 

Uma terceira explicação estaria ligada ao confronto que está em curso entre 

os sunitas e xiitas. No lado dos sunitas está a Arábia Saudita. Já no lado dos 

xiitas, o Irã. E por trás do iranianos, estão os russos, que tudo o que desejam 

é ver o regime saudita implodir. Sim, um eventual colapso dos sauditas 

representaria um imenso impulso econômico para a Rússia! O preço do 

petróleo provavelmente subiria (o que seria extremamente benéfico aos 

produtores situados fora do mundo árabe, como a Rússia) e a Europa ficaria 

completamente dependente dos russos do ponto de vista energético, o que 
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contribuiria para que Moscou resgatasse a importância geopolítica que 

outrora teve.  

 

Deve-se destacar, entretanto, que um eventual colapso da Arábia Saudita 

seria uma notícia péssima para os fornecedores de armamentos dos EUA, 

França e Inglaterra – os árabes são os grandes consumidores – e para as 

grandes petrolíferas que mantém importantes contratos no Oriente Médio.  

 

Tudo isso nos remete a atual configuração dos governantes americanos que, 

até pouco tempo atrás, exibia uma certa inclinação a favor de militares e 

pessoas ligadas ao mundo do petróleo. Assim, não é de surpreender um 

posicionamento alinhado com os árabes. Tudo isso, naturalmente, sem falar 

que a primeira visita do presidente Trump foi justamente a Arábia Saudita, 

resultando em negócios lucrativos para os banqueiros, vendedores de 

armamentos, e executivos do setor petrolífero! 

 

Qualquer que seja a real razão para o posicionamento americano contra os 

russos, nos parece claro que é bastante interessante aos russos desempenhar 

um papel estratégico junto aos chineses em buscar reduzir o poder dominante 

do “império marítimo” norte-americano. Isso significa dizer que produtos 

oriundos da China e da Europa poderão circular pela Rússia em um futuro 

próximo, evitando assim qualquer ameaça advinda de Washington com a 

intenção de travar o comércio entre os dois centros econômicos.  

 

Mas, além disso, há uma outra razão para considerarmos o posicionamento 

americano em relação à Rússia um tanto míope. A Rússia não só desempenha 

um importante papel permitindo a comunicação e o transporte de 

mercadodorias por seu território, mas também – em conjunto com o Catar e 

o Irã – ajudando a China a quebrar o monopólio do dólar como meio de 

pagamento para as negociações com o petróleo.  

 

Como já discutido por aqui, a posição dominante do dólar como reserva de 

valor global se dá por diversas razões. Mas uma delas é, sem dúvida alguma, 

devido ao fato de que o petróleo, o ouro, e a maioria das commodities, são 

precificadas em dólares. Não é por menos que países acumulam reservas em 

dólares. Vai que... o preço do petróleo ou de uma outra commodity 

importante dispare! Isso nos remete a um evento recente que recebeu pouca 

atenção no mundo: através da bolsa de Honk Kong, investidores podem 

agora negociar ouro e, através da bolsa de Shanghai, desde março de 2018, 

negociar petróleo – ambos os contratos denominados em renminbi. 

 

Tais iniciativas têm o potencial de produzir importantes alterações na 

estrutura monetária global. 
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Países como a Rússia, Irã, Catar, Venezuela, Sudão, Uzbequistão, e outros, 

estão suscetíveis a algumas decisões tomadas pelos governantes americanos 

que fazem uso do poder de influência do dólar como reserva de valor global. 

Agora, imaginem que aí vem a China e diz: “ao invés de negociar em dólar, 

que lhes deixam vulneráveis à sanções e a boa vontade dos bancos 

comerciais americanos, vamos negociar em renminbi. Eu posso garantir que 

o ICBC ou Bank of Communications nunca irão lhes deixar na mão”. Se 

você for a Rússia ou Catar (ambos já assinaram contratos para negociar 

petróleo e gás natural denominados em renminbi), esta é, e pode ser 

considerada, uma proposta tentadora. 

 

Contudo, surge a seguinte dúvida: o que fazer com os reminbi recebidos 

através do comércio destas commodities? 

 

Comprar mercadorias chinesas é certamente uma das primeiras alternativas 

que vem à mente, mas há limites para o desejo de compra das mercadorias 

baratas e de baixa qualidade produzidas por lá. O que deve ser feito com o 

restante dos recursos? A resposta a essa pergunta aponta naturalmente para 

investimentos em dólares justamente pelo fato do mercado americano ser o 

mais líquido do mundo. De fundos imobiliários, passando por ações e títulos 

de renda fixa, o que não faltam são alternativas de investimentos para os 

estrangeiros aplicarem seus dólares excedentes nos EUA.  

 

Essa talvez seja a principal restrição para que os chineses avancem em seu 

objetivo de transformar renminbi em uma reserva de valor global: o fato de 

os investidores estrangeiros ainda não confiarem nas autoridades chinesas ao 

ponto de optar em aplicar seus dólares excendentes diretamente em ativos 

denominados na moeda chinesa. E todo este ceticismo foi ampliado em 2015, 

quando as autoridades chinesas resolveram interferir no mercado de ações, e 

suspender a negociação daquelas que aparentavam estar em queda. Tal 

medida representou uma enorme frustração para aqueles que apostam no 

processo de internacionalização do renminbi. 

 

Mas as coisas estão mudando. Ao criar contratos denominados em renminbi 

para ouro e petróleo, países como a Rússia, Irã e Venezuela podem vender 

petróleo, receber em renminbi, e utilizar o excedente para comprar ouro em 

Hong Kong ou em Shanghai. Assim, os russos não necessariamente precisam 

adquirir ativos chineses, ou deslocar tais recursos para ativos dolarizados. 

Pela primeira vez, desde a Primeira Guerra Mundial, um país pode converter 

o valor de seu petróleo em ouro, sem passar pelo dólar. E o curioso é que 

quanto mais negativa for a retórica americana contra estes países, mais 

interessados eles estarão em explorar este caminho alternativo.  
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A necessidade chinesa de pagar pelo petróleo que consome com a sua própria 

moeda irá deixar a Arábia Saudita diante de um dilema. Ela poderá 

reconhecer a China como a maior importadora da commodity e a única com 

uma demanda crescente, e com isso, optar por aceitar pagamentos em 

renminbi para o seu petróleo. Isso certamente não cairá bem junto aos 

americanos que interpretarão tal evento como uma ameaça a hegemonia em 

dólares. Neste caso, é bem possível que os EUA deixem de vender 

armamentos aos Sauditas e parem de oferecer proteção ao país. Sem tal 

proteção, será que o conflito entre sunitas e xiitas caminhe em uma direção 

que seja mais favorável aos Irã e a Rússia? 

 

Imagem 31: Nível de importação de petróleo por milhões de barris por dia. 

 

 
 

Infelizmente para a Arábia Saudita tal alternativa não é nada convidativa. Ao 

se excluir do mercado petrolífero chinês, o saudita é forçado a vender o seu 

excedente no mercado internacional, pressionando os preços para baixo. 

Mas, considerando que o país convive com déficits em seu orçamento, com 

metade de sua população com menos de 27 anos de idade e necessitando de 

emprego, e com um nível de reservas no banco central descrescente, a 

manutenção do status quo acaba também não representando uma alternativa 

interessante.  
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Imagem 32:Mergulhando no vermelho. 

O crescente déficit fiscal da Arábia Saudita. 

 
 

 

E para onde irão os sauditas? Será que os sauditas aceitarão conviver com 

preços mais baixos para o seu petróleo e com todas as consequências desta 

decisão para a sua sociedade? Ou será que irão “mudar de cavalo” e passar a 

aceitar o renminbi como condição de acesso ao maior mercado importador 

do mundo (mesmo que isso coloque sua relação com os EUA em risco)? 

 

Aqueles que apostam na tese acima devem considerar também um segunda 

opção. Observem que o rei Ibn Saud (o pai do atual rei Salman) foi um cliente 

fiel dos britânicos que os ajudaram a eliminar a “Wahhabi brotherhood”, 

consolidando assim o seu reinado. Mesmo assim, em 1936, o conselheiro de 

Ibn Saud, Abdullah Philby (pai do traidor britânico Kim Philby), convenceu 

o rei a ir para o lado dos americanos, ao oferecer exclusividade no 

fornecimento de petróleo a Chevron/Texaco ao invés da BP. E é justamente 

devido a este fato que a petrolífera saudita chama-se Aramco (uma empresa 

de petróleo Árabe-americana) ao invés de Arbroco (uma empresa Árabe-

britânica). 

 

Será que o árabes estão dispostos a seguir o mesmo caminho? Um indicador 

neste sentido pode estar relacionado a quem irá ocupar um espaço de 

relevância no já postergado IPO da Saudi Aramco. Caso os principais 
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investidores venham a ser a China Investment Corporation, a Petrochina e a 

PRC’s State Administration of Foreign Exchange, aí a Aramco estará a 

caminho de se tornar a Archoco (“Arab-China Company”). E, neste caso, a 

precificação do petróleo saudita deixaria de ser em dólar, para ser em 

renminbi. 

 

E isso nos traz ao terceiro importante participante neste quebra-cabeça: a 

Alemanha. 

 

Sem o ônus de sua história, a Alemanha, posicionada em uma região central 

do continente, naturalmente teria como preferência estar mais ao lado de um 

império terrestre do que de um império marítimo. (Não é à toa que os 

americanos viram como necessidade grampear o telefone de Angela Merkel; 

o que talvez tenha sido um ato de intrusão de maior gravidade do que aqueles 

que os americanos acusam os russos de terem cometido). 

 

Caso os alemães optassem por uma parceria com o império terrestre (China), 

veja as vantagens que o país poderia obter: 

 

• Politicamente, a Alemanha poderia desenvolver a sua própria 

diplomacia e parar de ter que seguir as decisões tomadas em 

Washington.  

• Economicamente, os alemães teriam um acesso ilimitado ao 

desenvolvimento não só da Rússia, mas também de toda a população 

situada ao norte do Himalaia, que receberá recursos oriundos da 

iniciativa Belt & Road. 

• Geopoliticamente, deixe-nos expressar o óbvio: um Oriente Médio 

regido por sunitas sob a diplomacia dos EUA não tem apresentado 

muito sucesso. Na verdade, muito pelo contrário. Os erros cometidos 

pelos governos de Bush e Obama no Oriente Médio provocaram o 

reinício das tensões religiosas entre sunitas e xiitas. Neste exato 

momento em que escrevo esse livro, nos parece que os russos e 

iranianos, de forma conjunta, estão tendo sucesso em aos poucos 

assumirem o controle do Oriente Médio. Agora pense: o retorno da 

paz no Oriente Médio e um eventual acordo com a Rússia permitiria 

aos alemães acesso a um novo mercado. Para isso seria necessário, 

naturalmetne, que os alemães ignorassem as sanções impostas ao Irã 

pelos americanos. Qualquer coisa diferente disso deverá resultar na 

perda, por parte da Alemanha, ao acessso a um importante mercado 

consumidor de seus produtos – o Oriente Médio.  

• Do ponto de vista doméstico, uma aliança entre a Alemanha e a Rússia 

colocaria um freio aos avanços turcos, pois a Turquia se sentiria 

isolada diante da presença de iranianos e chineses em sua fronteira ao 
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leste e de russos em sua fronteira ao norte. Em suma, a Turquia, que 

vem representando uma espécie de “espinho” para os alemães e 

europeus, de uma forma geral, passaria a ser um problema russo. 

• Do ponto de vista energético, com um Oriente Médio dominado pelos 

russos, o fornecimento de petróleo e de gás seria farto. Com isso, a 

Alemanha poderia abrir mão da proteção dos EUA (a falta de visão de 

Merkel no que diz respeito a política energética do país, proibindo o 

uso do carvão e banindo o uso de energia nuclear se encaixa no que 

Talleyrand descreve como “pior do que um crime, é um erro”).  

 

Muitos alemães – incluindo empresários e funcionários públicos como ex-

chanceler Gerhard Schroeder – entendem a dinâmica acima e já se 

manifestaram a favor de um novo direcionamento para o país. Nos últimos 

anos, multas impostas pelos EUA a empresas como o Deutsche Bank, a 

Volkswagen, e outras, vem contribuindo para que os empresários alemães se 

afastem cada vez mais dos americanos.  

 

De qualquer maneira, como todo francês (ou pelo menos os dois que 

escrevem este livro) sabe, com base na história, não há muita coisa boa a se 

esperar de eventos como: 

 

• Uma aproximação entre a Alemanha e a Rússia. 

• Um isolamento maior por parte da Inglaterra. 

 

E era justamente sobre estes temas que o presidente Emmanuel Macron 

deveria ter se lembrado e enfatizado durante a comemoração em novembro 

de 2018 do centésimo aniversário do Acordo de Paz assinado após a Primeira 

Guerra Mundial. Ao contrário, Macron, em uma manifestação de arrogância, 

optou por ofender Trump, em uma atitude considerada por alguns como 

lamentável. 

 

Do jeito que as coisas estão, a estratégia de Macron parece ser uma de 

acomodar os desejos de Merkel. E convenhamos, essa não é uma tarefa fácil. 

Embora o presidente já leve uma vantagem no tratar com mulheres mais 

velhas, ele precisa convencê-la a se manter alinhada e comprometida com os 

objetivos de manter uma Europa integrada. 

 

Deve-se reconhecer, entretanto, que os alemães vêm apoiando de corpo e 

alma o projeto de integração europeu, em parte, devido a uma culpa histórica 

(algo que vem se dissipando na medida em que a população que viveu o 

holocausto vem diminuindo), e ao fato de que o seu setor exportador vem 

crescendo de forma significativa. Nos últimos anos, porém, começa a ficar 

claro que aqueles benefícios imediatos, de fácil alcance, já foram todos 
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semeados. Para piorar: fica claro que, para manter tudo estável, é necessário 

que os alemães transfiram de 2% a 6% de seu PIB anual para países menores, 

mais pobres, menos produtivos (e isso tende a aumentar caso os britânicos 

parem de contribuir). Esse tipo de transferência é algo que, a cada ano, se 

torna mais difícil de ocorrer devido a crescente resistência por parte de 

cidadãos alemães que, não só estão envelhecendo, mas se tornando cada vez 

mais céticos. 

 

E essa situação nos remete ao único líder ocidental que vem, de forma clara 

e aberta, apoiando todas as medidas de Trump: o presidente polonês, Andrzej 

Duda. E, do ponto de vista histórico, isso faz todo sentido, pois a França não 

deve ser o único país preocupado com uma aproximação entre a Rússia e a 

Alemanha. A maioria dos países do leste europeu – em particular, a Polônia 

– também se opõe! Na verdade, a ameaça de uma aproximação entre a Rússia 

e a Alemanha já pode estar até levando a criação de um novo império austro-

húngaro, através do que é conhecido como o Grupo de Visegrado; uma 

aliança entre quatro países: República Tcheca, Hungria, Polônia e 

Eslováquia. Tal grupo já exerce influência e vem alterando o dinamismo 

interno europeu de forma significativa. O renascimento do velho império 

austríaco deve estar fazendo com que Richelieu se revire em seu túmulo! 

 

Historicamente, o papel do império austríaco tinha uma função dupla: a) 

proteger a Europa dos turcos, e b) prevenir uma aliança entre a Prússia e a 

Rússia.  

 

Neste momento, o Grupo de Visegrado negocia com os alemães – sem muito 

sucesso – a respeito do tratamento a ser dado aos milhares de imigrantes 

oriundos da Turquia. Não deve demorar muito, e o Grupo deverá se 

manifestar a respeito de uma maior aproximação entre os russos e os 

alemães. 

 

É possível que constatem que o ressurgimento de um império austríaco é 

simplesmente inconsistente com o projeto de integração europeu que 

considera o continente como uma nação. Pensamos que a Polônia, seguida 

da Hungria e da República Tcheca, podem ser os próximos países a sair da 

União Europeia, ainda que tal processo possa vir a contribuir para uma 

temida aproximação entre a Alemanha e a Rússia. Naturalmente, pensamos 

que para que isso ocorra seria necessário um apoio claro vindo dos EUA. E, 

talvez não seja coincidência alguma, foi justamente essa promessa de apoio 

que Trump fez aos governantes de Varsóvia em sua primeira visita oficial à 

Europa. 
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Para o império marítimo norte-americano, uma eventual perda de apoio 

alemão deverá ser rapidamente compensada por uma maior presença 

americana em países como a Polônia, a República Tcheca, a Áustria, a 

Lituânia e todos os outros países situados entre o leste de Berlin e oeste de 

Moscou. Na verdade, foi justamente isso que a Inglaterra e a França 

buscaram fazer na década de 1930, obtendo um êxito limitado. Pensamos 

que é justamente este o direcionamento da política externa norte-americana 

no momento.  

 

A história nos mostra que os impérios marítimos apresentam larga vantagem 

em qualquer confronto, até mesmo devido ao fato de que o deslocamento por 

navios tende a ser mais barato, mais eficiente, de maior controle, e mais 

rápido do que aquele feito por terra. Assim, não há dúvida que os EUA ainda 

mantem clara vantagem em relação a seus rivais. A lógica nos diz que, nos 

próximos anos, as mercadorias continuarão a ser transportadas de Shanghai 

à Roterdã via navios ao invés de por meio de ferrovias.  

 

Ao menos que surja um país de presença continental disposto a enfrentar o 

poder marítimo de seu rival. Tal país não terá alternativas que não envolvam 

a construção de rodovias e ferrovias que substituam os caminhos marítimos; 

o que é exatamente o que a China vem fazendo. O fato deste processo de 

construção ainda não ser tão eficiente como as vias marítimas do rival não 

chega ser tão relevante. O que realmente importa, é, que, a construção destas 

é algo necessário para a criação de um império. 

 

Conforme destacado pelo autor Parkinson em seu livro East and West, os 

impérios se expandem de forma natural, movidos por simples interesses 

comerciais. Diz ele: “a principal razão está associada a própria natureza da 

via construída. Apesar dos estouros nos orçamentos... o império não pode 

deixar o terminal final e mais importante nas mãos do rival”. E como 

sabemos, aquele que controla o início e o fim de uma via, é justamente aquele 

que controla a via, e aquele que acaba ganhando mais dinheiro associado 

com o comércio que por ali flui. Isso é justamente o que a China busca 

alcançar sem que seja necessário entrar em um conflito aberto contra os 

EUA. Até mesmo pelo fato de que os chineses sabem muito bem que, 

historicamente, os impérios marítimos tendem a se consagrar vencedores.  

 

Dito isso, o fato de os americanos concentrarem suas atenções, de forma um 

tanto míope, no comportamento dos russos, tende a colocar sua vantagem 

competitiva em risco. E uma erosão desta vantagem deverá se manifestar nos 

próximos anos caso as seguintes situações se materializem: 
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• A Arábia Saudita adote o renminbi como moeda em suas negociações 

para a compra e venda de petróleo. 

• A Alemanha, pensando em si, opte por se aproximar dos russos e, 

eventualmente, abandone o projeto de integração europeu.  

 

É bem possível que nenhum destes eventos se materialize. Mas são 

justamente estes os indicadores que os investidores devem ficar atentos de 

que o mundo poderá estar caminhando para uma nova conjuntura 

geopolítica. Há alguns anos, muitos considerariam tais hipóteses como algo 

totalmente sem sentido; algo conspiratório. Hoje, entretanto, um investidor, 

cujo foco esteja no longo prazo, não pode, de maneira alguma, deixar de 

considerar tais ameaças justamente pelo fato de que caso um destes se 

materialize, o impacto na precificação de ativos e sobre as carteiras deverá 

ser expressivo. 

  

Um dos catalisadores para estas mudanças reside nos esforços chineses em 

criar mercados, denominados em renminbi, tanto para contratos em ouro (em 

Hong Kong) como para contratos em petróleo (em Shanghai). A China está, 

definitivamente, criando as condições necessárias para que as condições 

descritas acima ocorram. Isso não é, de forma alguma, garantia de sucesso. 

Isso poderá resultar em um esforço em vão. Mesmo assim, não podemos 

deixar de reconhecer que a iniciativa chinesa parece vir em uma hora bem 

oportuna, pois, historicamente, nunca estivemos em um momento tão 

propício como este para o surgimento de uma moeda alternativa ao dólar 

como moeda de reserva global. 

 

E é justamente isso que faz com que a política externa americana seja de 

difícil compreensão. Justamente no momento em que a moeda chinesa se 

apresenta como uma alternativa – uma que os americanos deveriam querer 

enterrar de vez – o país opta por tornar a vida daqueles que fazem uso de sua 

moeda em transações comerciais cada vez mais difícil. Tudo isso nos parece 

um tanto míope dado que a próxima batalha neste choque de impérios tende 

a ocorrer justamente na frente monetária.  

 

E aí fica a pergunta: será que a visão imediatista dos governantes americanos 

será capaz de fazer com que a moeda americana ceda espaço e permita com 

que o renminbi se torne uma alternativa confiável? 
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Capítulo 15 

Rentistas versus Empreendedores 

 

 “Trabalhadores do mundo, uni-vos! Vós não tendes nada a perder a 

não ser vossos grilhões.” 

Karl Marx & Friedrich Engels, O Manifesto Comunista 

 

O nosso primeiro cliente, Beat Notz, da Notz-Stucki em Genebra, sempre 

nos dizia: “lembre-se que o FED irá sempre adotar uma política monetária 

que beneficie acionistas porque a maioria das pessoas nos EUA possuem 

ações. Ao mesmo tempo, o Bundesbank (BC alemão) irá sempre adotar uma 

política monetária que beneficie aqueles que tenham títulos, pois a maioria 

das pessoas na Alemanha possuem títulos de renda fixa. Logo, na dúvida, 

compre ações nos EUA e títulos na Alemanha, especialmente em momentos 

de crise”. Digo, para ser justo, que este foi um bom conselho ao longo desses 

últimos trinta anos. 

Por trás desse saber existe uma simples verdade: as várias zonas econômicas 

do mundo competem entre si pelo capital. Essa competição se dá em duas 

frentes: 

1) Frente monetária: países competem para atrair e proteger o excedente 

de poupança na sua moeda. Nessa frente, a competitividade pode ser medida 

pela taxa de remuneração dos depósitos (taxa de juros + valorização da 

moeda). Tipicamente, o “rentista” provedor de capital é atraído pelos 

retornos monetários. 

2) Frente econômica: países competem para direcionar lucrativamente o 

capital que conseguiram atrair. O êxito pode ser medido nesta frente pelo 

grau em que o risco é remunerado — nessa questão o sucesso deve ser 

avaliado da seguinte forma: pelo diferencial de retorno entre ativos de risco 

e ativos livre de risco. O “empreendedor” é atraído pelos ganhos desses 

ativos de risco, que são tipicamente ações. 

Na prática, a escolha de remunerar o capital ou o risco representa um trade-

off. É quase impossível uma zona econômica conseguir simultaneamente 

gerar retornos para o rentista e para o empreendedor. Daqui vem o conselho 

de Beat que o “rentista” alemão e o “empreendedor” americano tenderiam a 

obter os melhores resultados. Isso foi no passado, quando as observações de 
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Beat pré-datavam tanto a substituição do Bundesbank pelo Banco Central 

Europeu, quanto o surgimento da China como um império e potência 

econômica. Então, onde estaria a China neste trade-off entre rentistas e 

empreendedores? 

Uma forma de responder essa pergunta é observando o retorno do capital 

aplicado à taxa Libor, convertida para dólares, ao longo de muitos anos. O 

gráfico abaixo mostra que a China tem pago um retorno maior sobre o capital 

desde o ano 2000. 

Imagem 33:O retorno sobre títulos de curto prazo (cash) têm sido superior 

na China em relação aos países desenvolvidos desde 2000. 

 

  

Essa remuneração em excesso obtida pelo rentista contra a obtida pelo 

empreendedor na China pode também ser vista pela performance 

significativamente melhor dos títulos soberanos chineses quando comparada 

à performance de títulos do tesouro americano em qualquer período desde 

2012 (quando o mercado de títulos soberanos chineses foi aberto aos 

investidores estrangeiros). 
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Imagem 34: A evolução de um investimento de U$100 em títulos soberanos 

americanos (US treasuries) e chineses (CGBs). 

 

O contrário pode ser dito sobre os retornos para os empreendedores já que, 

ao longo dos últimos anos, ações americanas superaram as chinesas; e ainda 

fizeram isto com uma volatilidade menor. 
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Imagem 35: O retorno das ações chinesas têm sido superior ao retorno das 

ações americanas. 

 

 A observação que temos sobre isto é que os governantes chineses veem o 

mercado de ações como irrelevante, enquanto acreditam que o mercado de 

títulos e a taxa de câmbio sejam cruciais. Em contraste, os americanos 

parecem enxergar como fator crucial o nível do mercado de ações americano 

e como fator importante o mercado de títulos – em parte porque pode ser um 

catalisador para recessões); e o valor do dólar como irrelevante. 

Mas por que iria a China escolher favorecer o rentista ao invés do 

empreendedor? Por que o Banco Central Chinês viraria um Bundesbank, e 

não um Federal Reserve? E isto irá durar? 

Uma explicação que investidores normalmente negligenciam é o fato de que 

os atuais líderes da China foram nascidos e criados na “igreja” marxista. 

Claro que Xi Jinping e o resto da liderança podem não parecer, ou até soar, 

muito comunistas, mas suas visões de mundo têm natureza 

fundamentalmente marxista. O primeiro princípio da fé marxista é que 

eventos históricos são influenciados por forças econômicas, sendo a inflação 

a mais poderosa delas. Para Karl Marx, Luís XVI teria mantido sua cabeça e 

seu trono se não fosse pela rápida inflação no preço dos alimentos nos anos 
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anteriores à Revolução Francesa em 1789. Para um tecnocrata chinês, o 

Protesto da Praça da Paz Celestial de 1989 só aconteceu porque a inflação 

estava acima de 20%. 

  

Imagem 36: Os líderes chineses são receosos no que diz respeito a um 

repique inflacionário. 

 

Esse ano você verá o aniversário de 30 anos do que permanece como uma 

memória traumática da liderança chinesa. Primeiramente, ninguém gosta de 

abater jovens. Além do mais, em 1989, poucos jovens chineses tinham tido 

a oportunidade de cursar o ensino superior, e os estudantes eram, em muitos 

casos, provenientes da “elite” comunista. Então, quando o Partido 

Comunista Chinês enviou tanques à praça, eles estavam literalmente 

matando seus próprios filhos (ou, mais precisamente, seus netos, já que foi a 

geração de Deng Xiaoping que ordenou o envio de tropas). 

Para traçar um paralelo, o Partido Comunista Chinês atirando nos alunos da 

Bei-da e da Tsinghua seria como se Emmanuel Macron atirasse nos alunos 

da Polytechnique, l’ENA e Science-Po. Ou se David Cameron ordenassem 

que alunos de Oxford e Cambridge fossem massacrados. 
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Uma foto famosa deste período trágico mostra o então primeiro ministro e 

secretário-geral do Partido Comunista Zhao Ziyang, tentando convencer os 

estudantes a abandonarem os protestos (a propósito, mostrando mais 

coragem que o presidente Macron, que até o momento ainda precisa visitar 

um integrante ferido dos Coletes Amarelos no hospital, ou aparecer para 

encontrá-los na rua). À esquerda de Zhao está o jovem Wen Jiabao, seu 

assessor, que viria a se tornar também primeiro ministro. 

 

Então, se a ideologia na qual a atual liderança chinesa foi criada os ensina 

que a inflação leva a revoltas, revoluções e instabilidade social – e se essa 

mesma liderança passou por uma experiência traumática que prova esse 

exato ponto –  faz sentido que os governantes chineses farão tudo o que for 

possível para evitar outro grande aumento na inflação. E além disto, 

encaremos o fato de que o Partido Comunista Chinês obtém sua legitimidade 

não através do voto, mas através da ordem e estabilidade social. A traumática 

história chinesa, desde a primeira Guerra do Ópio de 1842 até o fim da 

Revolução Cultural em 1976 – com invasões estrangeiras, assassinatos em 

massa, fomes, revoluções e anarquia – faz com que a estabilidade, hoje, seja 

um ativo importante. 

Com isso em mente, não é surpreendente que, enquanto o mundo se 

recuperava aos poucos da crise de 2008-09, o Banco Central Chinês foi um 

dos poucos bancos centrais (juntamente com o Banco Central Europeu que 
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era então dominado pelo Bundesbank) a adotar uma política monetária 

restritiva em 2010 e 2011. 

Imagem 37: A política monetária na zona do euro, nos EUA, e na China. 

 

 

Naquela época, os preços do petróleo e dos alimentos estavam subindo, 

gerando apreensões sobre inflação, e, logo, instabilidade social. A Primavera 

Árabe em 2011 só reforçou a perspectiva dos chineses a respeito dos 

impactos sociais negativos da inflação. Esse medo foi um dos principais 

motivos que levou a China a fazer lobby no FED para que este último não 

fizesse uma segunda rodada de estímulos quantitativos em 2011 – e para isto 

até ameaçando parar a recompra de títulos do tesouro americano. Não é um 

exagero dizer que foi a adoção de estímulos quantitativos e taxas de juro zero 

pelos bancos centrais das grandes economias desenvolvidas que persuadiu 

os líderes anti-inflacionários chineses a obrigarem o Banco Central Chinês a 

se transformar gradativamente em um novo Bundesbank. 

Afinal das contas, o Banco Central Chinês foi o único dos principais bancos 

centrais mundiais que se negou a entrar na armadilha de taxas de juro zero e 

continuou a pagar os rentistas “a mais”. Isso pode ter sido por razões 

domésticas ou geopolíticas, ou até ideológicas. Mas independentemente das 
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motivações, ser um rentista na China têm sido melhor do que ser um rentista 

em qualquer outro lugar. 

Imagem 38: Nos últimos anos a China têm apresentado ótimas oportunidades 

para os rentistas. 

 

  

Há motivos para crer que isso irá mudar, e que a Europa, o Japão ou os EUA, 

irão virar a página e acabar com sua tentativa óbvia de “eutanásia” de seus 

próprios rentistas domésticos? Provavelmente não. Pelo menos não enquanto 

os rentistas do mundo ocidental se unam e movam seu capital para lugares 

onde eles não são descaradamente punidos. Como teria dito Marx: “rentistas 

do mundo, uni-vos! Vós não tendes nada a perder senão vossas taxas de juros 

negativas.” 
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Capítulo 16 

O crescimento do renminbi e mercados emergentes 

“Nunca diga não quando um cliente lhe pede algo, mesmo que seja a 

lua. Você pode sempre tentar, e sempre há muito tempo depois para 

explicar que não foi possível”. 

Presidente Americano Richard Nixon 

 

Para se transformar no Bundesbank da Ásia, a China, além de remunerar em 

excesso os rentistas, adotou uma série de outras medidas por meio de seu 

banco central: 

• O Banco Central Chinês abriu uma série de linhas de swap com outros 

bancos centrais de economias emergentes como a Indonésia e Argentina, 

como forma de lidar com um eventual e inesperado choque. 

• A abertura gradativa do mercado de títulos chineses ao resto do 

mundo, e a inclusão de tais títulos em índices de títulos soberanos 

emergentes e globais. 

• A criação de novas estruturas supragovernamentais como o Banco 

Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Silk Road Fund, que irão 

ajudar outras economias emergentes com necessidades de capital no curto e 

longo prazo. A concepção destes projetos também possui como objetivo a 

quebra dos monopólios de controle americano, como o Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial. 

Conforme a China está se tornando cada vez mais o principal cliente da 

maioria das economias emergentes, a pressão para se utilizar renminbi no 

comércio só irá aumentar. Isso acontecerá especialmente se, 

simultaneamente, os EUA se tornarem cada vez mais protecionistas. 

Olhemos para a Coreia do Sul, por exemplo: suas exportações para a China 

são agora um múltiplo das suas exportações para os EUA. Ao mesmo tempo, 

os americanos estão agora insistindo que a Coreia do Sul pague muito mais 

pela defesa militar provida pelos EUA. Nesse contexto, estaria a Coreia mais 

ou menos propensa a ouvir o canto de sereia chinês? 
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Imagem 39: A China se torna cada vez mais importante aos seus vizinhos 

Abaixo, as exportações anuais da Coreia do Sul para a China e para os 

EUA 

 

Essas realidades terão grandes consequências financeiras – a mais óbvia é a 

que os títulos soberanos chineses de 10 anos irão um dia substituir os títulos 

de mesma duração do tesouro americano como o ativo de menor risco no 

mercado asiático. Essa troca teria efeitos e implicações substanciais na 

elaboração de carteiras, e traria más notícias, no longo prazo, para o mercado 

de títulos americanos. Mais do excedente de poupança da Ásia fluiria para 

dentro do mercado chinês de títulos, e menos para o americano. 

Isso não é uma mera especulação. Em 1977, seis anos após o Secretário do 

Tesouro John Connolly ter dito aos europeus que ele não se importava com 

o valor do dólar, os rendimentos dos bunds alemães de 10 anos caíram mais 

do que os do tesouro americano, e ficaram assim desde então. Sendo assim, 

tendo em vista os sucessivos programas de estímulo quantitativo do FED, a 

questão deixa de ser se o rendimento dos títulos chineses poderá ser menor 

do que o dos americanos, e se torna uma questão de quando isso irá 

acontecer. 
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Imagem 40: É uma questão de tempo para vermos as taxas de juros 

chinesas menores do que as americanas. 

Abaixo, as taxas dos títulos soberanos de 10 anos da China e dos EUA 

 

Usando o caminho europeu, a questão se torna a seguinte: quais classes de 

ativos se beneficiariam mais dessa internacionalização do renminbi? Como 

o marco alemão se tornou a moeda âncora na Europa, a primeira onda de 

retornos foi capturada para os investidores que estavam posicionados em 

bunds alemães. No entanto, a segunda onda de retornos foi capturada pelos 

investidores que estavam posicionados em moedas, títulos, e mercados de 

ações, em países secundários que se beneficiaram da emergência de uma 

nova “âncora”. 

Como foi visto no Capítulo 7, o surgimento do marco alemão, (e 

subsequentemente o euro) como âncora, gerou retornos exorbitantes nos 

títulos italianos, poloneses, espanhóis e húngaros. Seria possível observar o 

mesmo em países que se beneficiariam do aumento do comércio em 

renminbi, com a China, e uma menor dependência do dólar americano?  

Isso não é uma simples retórica. Hoje, os rendimentos de títulos de 10 anos 

nos maiores mercados emergentes tipicamente giram em torno de 7,5% a 9% 

(alguns países como a Turquia ou a Argentina rendem muito mais, mas tais 

títulos possuem maior grau de volatilidade e risco).  
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Imagem 41: O rendimento dos títulos soberanos de 10 anos em economias 

emergentes ainda são atrativos. 

  

 

Isso significa que o investidor que alocar um quinto do seu capital nos títulos 

soberanos do Brasil, África do Sul, Indonésia, Rússia e Índia, deve então 

dobrar seu capital, na moeda local, dentro de nove anos (presumindo um 

rendimento de 8% e sem default). Simultaneamente, um investidor que 

alocar um quinto de seu capital nos títulos soberanos da Alemanha, Suíça, 

Japão, França e Suécia irá, no mesmo período, basicamente receber – em 

termos nominais – seu capital de volta (assumindo que o euro não imploda). 
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Imagem 42: A taxa oferecida por títulos soberanos em países 

desenvolvidos está próxima a zero. 

 

 

Logo, para que esta dicotomia faça sentido, teremos um de dois possíveis 

cenários: 

• Cenário 1: uma (improvável) onda de defaults irá atingir as 

dívidas e moedas de mercados emergentes. 

• Cenário 2:  as moedas dos mercados emergentes terão que cair 

50% ou mais, nivelando os rendimentos dos títulos emergentes aos 

rendimentos dos títulos dos mercados desenvolvidos. 

Este último desfecho é, evidentemente, possível já que, nas últimas décadas, 

ocasionalmente as moedas emergentes perderam metade – ou mais – de seu 

valor. No entanto, se uma desvalorização dessas proporções acontecesse na 

próxima década, o mundo passaria pelo maior choque deflacionário de todos 

os tempos. Na Europa, uma queda de 50% nas moedas emergentes contra o 

euro causaria danos enormes à indústria, ao turismo e ao mercado imobiliário 

de luxo europeu. Se as moedas emergentes se desvalorizassem em 50%, 

quem ainda estaria nas filas na Louis Vuitton em Paris, na Gucci em Milão 

ou na Ferragamo em Florença? Todavia, curiosamente, com um P/L 
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projetado de 24x, a indústria de bens de consumo de luxo parece estar 

otimista sobre seu futuro. 

 

Imagem 43: A precificação das ações de empresas do segmento de luxo 

europeu não reflete uma expectativa de desvalorização nas moedas de 

países emergentes. 

 

 

Isso nos deixa com poucos cenários possíveis: 

• Cenário 1: os mercados de títulos estão corretamente precificando as 

depreciações cambiais emergentes e os mercados acionários estão 

demasiadamente indiferentes ao risco que enfrentam. Um expressivo choque 

deflacionário está prestes a nos atingir. 

• Cenário 2: os spreads entre títulos dos mercados emergentes e 

desenvolvidos estão em níveis ridículos e refletem o fato que há uma clara 

manipulação de preço por parte dos bancos centrais ocidentais. Devemos 

evitar os mercados de renda fixa em países desenvolvidos, e alocar nosso tais 

recursos em títulos de renda fixa nos mercados emergentes. 

Consideramos o segundo cenário como mais provável. 
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Capítulo 17: Uma nova paisagem financeira asiática 

 

“Mercados Emergentes são mercados em que em caso de emergência 

não há escapatória”. 

        Sir John 

Templeton 

 

Por trás da má reputação dos mercados emergentes (veja a válida citação 

acima de Sir John Templeton) há uma simples realidade: nos mercados 

emergentes, não existem “financiadores de última instância”. Veja a Ásia 

como um exemplo: 

• Por todas as razões revisadas anteriormente neste livro, a maioria do 

comércio intra-Asiático historicamente foi conduzida em dólares 

americanos. 

• Ao mesmo tempo, a maioria do capital de longo prazo investido, ou 

acumulado na Ásia, está denominado em dólares americanos. 

  

Como resultado, a economia e mercados asiáticos sempre foram 

extremamente vulneráveis aos caprichos das políticas americanas. 

Uma solução possível seria os países asiáticos passar a negociar, não em 

dólares americanos, mas em suas próprias moedas, com as diferenças 

(superávit ou déficit comercial) estabelecidas em dólares americanos, ouro, 

ou mesmo em renminbi. E se a estabilidade de cada moeda asiática 

relacionada ao renminbi – e entre elas – for maior do que a relacionada ao 

dólar americano, e a China provar estar propensa a emprestar renminbi 

durante emergências; então a Ásia será naturalmente impulsionada para o 

uso do renminbi em transações comerciais. Por fim, tudo depende de o Banco 

Central Chinês adotar uma postura de “financiador de última instância” 

durante uma emergência asiática para que o panorama financeiro da Ásia 

seja alterado drasticamente. 

Afinal de contas, em relação a capital de longo prazo, este se mostra 

abundante na Ásia para que os asiáticos se financiem entre si. Faz pouco 

sentido para os asiáticos o envio de suas economias para Wall Street, para 

que o mesmo capital retorne subsequentemente para a Ásia, com as empresas 

de Wall Street abocanhando uma fatia de cada transação. 

Um sinal de que esta mudança já está em curso estaria na volatilidade de 

cada moeda asiática em relação ao renminbi. Um outro sinal importante seria 
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uma queda na volatilidade nas taxas de câmbio da região. Interessantemente, 

isto parece estar acontecendo, com uma queda notável na última década. 

 

Imagem 44: Quase uma década de estabilidade. 

 

A queda da volatilidade nas moedas asiáticas em relação ao renminbi é algo 

que ocorre em toda a região. Mas este colapso também é visível em outras 

taxas de câmbio. Por exemplo, a imagem abaixo demonstra a mudança anual 

no câmbio entre o dólar de Singapura e o won Coreano.  
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Imagem 45: A volatilidade cambial despencou, com isso, observa-se uma 

queda no risco associado ao comércio na região. 

 

 

 

Este colapso nas taxas de câmbio é visível para todas as moedas asiáticas 

(exceto pela rúpia Indonésia, que parece ser a exceção que confirma a regra). 

O benefício associado a um menor nível de volatilidade no câmbio é um, 

que, quanto mais baixo for o câmbio, menor é o risco associado a liquidações 

financeiras na moeda, reduzindo assim a dependência do dólar. 

E sobre o tópico da volatilidade, nós não seríamos omissos em não 

mencionarmos o estranho colapso na volatilidade na relação entre o renminbi 

e o ouro. 
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Imagem 46: O preço do ouro denominado em renminbi tem se mantido 

incrivelmente estável nos últimos anos. 

 

Nos últimos três anos, o preço do ouro denominado em renminbi tem se 

mantido estável. Este colapso na volatilidade do preço do ouro em relação 

ao renminbi ocorreu enquanto a volatilidade associada à “cesta de 

referência” -- utilizada na precificação do renminbi -- subiu. Isto é 

interessante porque as autoridades chinesas possuem um track record de 

“dizerem o que fazer, e fazerem o que dizem”. Em agosto de 2015, 

surpreendendo o mercado, as autoridades chinesas anunciaram que o 

renminbi deixaria de estar atrelado ao dólar e passaria a ser definido com 

base em uma cesta de moedas (cesta de referência). Em essência, isto 

significa que, quando o dólar americano estivesse forte (como estava em 

2016, e novamente em 2018) o renminbi se enfraqueceria. E quando o dólar 

americano se enfraquecesse, o renminbi se valorizaria - assim como como 

ocorreu em 2017. 

Mas é isto que a China realmente está fazendo? Nos últimos meses, assim 

como a volatilidade da taxa de câmbio contra sua cesta de referência 

aumentou, a volatilidade do renminbi associada ao ouro despencou. Este é 

um comportamento um tanto suspeito que nos leva a duas possíveis 

conclusões: 
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1. Os governantes chineses decidiram aceitar uma maior volatilidade na 

taxa de câmbio do renminbi contra sua cesta de referência pois este 

fator os dará maior flexibilidade em termos de planejamento 

econômico. O colapso na volatilidade da relação entre o renminbi e o 

ouro nos últimos seis meses seria uma mera coincidência e, justamente 

por isso, não devemos nos ater tanto a isto.  

2. Embora os governantes chineses sinalizem aos investidores que a 

moeda chinês está atrelada a uma cesta de moedas, ela, na verdade, 

está mesma alinhada com o preço do ouro. 

 

A segunda conclusão quase soa mais como algo fantasioso. Por que os 

governantes chineses diriam aos investidores outra coisa e fariam outra? 

Nada em seu histórico indica este tipo de comportamento anterior. Mais do 

que isso, o que está acontecendo? Por que os chineses estão atrelando sua 

moeda a um pedaço de metal, que, economicamente, é praticamente 

irrelevante atualmente? 

Todas estas questões nos trazem de volta ao capítulo anterior e para o desafio 

de identificar os objetivos chineses de longo prazo. Inerente ao plano 

imperial de Xi Jinping está a estratégia – e a necessidade – de transformar o 

renminbi na moeda mais usada nas relações comerciais com outros países 

asiáticos. E por consequência, no mundo. Em um sinal disto, a abertura do 

mercado de renda fixa chinês para investidores estrangeiros e um gradual 

afrouxamento do controle de sua conta de capital e financeira. Mas isto ainda 

deixa a China com um dilema a enfrentar: quanto mais o renminbi se 

internacionalizar, e mais o comércio asiático e as commodities se 

desdolarizarem, mais precário será o controle chinês sobre sua moeda. Ao 

menos isto é o que os últimos 40 anos de política monetária pós Bretton 

Woods nos ensinaram.  

Então – talvez – a China esteja tentando criar um novo “Bretton Woods” –  

no que diz respeito à Ásia e aos mercados de commodities. Ao alinhar sua 

moeda ao preço do ouro, a China estaria oferecendo à Rússia, Venezuela, 

Qatar, Irã, e a quem mais se interessar, a seguinte proposta de substituição: 

“Nós compraremos sua energia em renminbi, mas, por outro lado, você 

poderá usar este renminbi para comprar bens chineses, ou títulos soberanos 

chineses. E se você não gostar destas opções, nós estaremos prontos para 

atuar como market maker para o seu ouro”. 

Esta seria uma maneira simples para a China desdolarizar o comércio das 

commodities sem desistir do controle total sobre a taxa de câmbio — 

pressupondo, obviamente, que a China possui ouro o suficiente para manter 

este controle. Seria também um caminho óbvio para a China manter a 
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credibilidade de sua própria moeda em uma região (a antiga Rota da Seda) 

onde o ouro se mantém culturalmente importante. 

A conclusão para investidores devem então ser simples: ou o colapso da 

volatilidade do renminbi contra a cesta de referência, contra o ouro, e contra 

as outras moedas asiáticas, é um fenômeno passageiro, ou o país está, de fato, 

caminhando para um processo de desdolarização do mercado de 

commodities e passando a utilizar o ouro como referência para o comércio 

asiático. 

Neste último caso, as mudanças no mercado de capitais serão impactantes.  

Em resumo, o plano de internacionalizar o renminbi pode ser sintetizado no 

diagrama abaixo. 

 

 
 

O que é mais extraordinário sobre o diagrama acima é o que não se vê: 

especificamente, o dólar americano simplesmente não foi convidado! As 

autoridades chinesas poderiam estar tentando construir um novo sistema 

monetário, que aparenta não ter conexão com o dólar americano. O objetivo 

parece ser desdolarizar a Ásia, e o sistema parece estar quase completo. A 

nossa visão é a que considera altamente improvável que isto tenha ocorrido 

por acaso. E é mais provável que as autoridades chinesas venham preparando 

o terreno por anos, como Margaret Thatcher fez estocando carvão no início 

dos anos 1980, antes que ela confrontasse Arthur Scargill e o sindicato dos 

mineradores ingleses. 
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Assim sendo, a China não está interessada em uma guerra comercial, nem em 

uma guerra tecnológica. Ao invés, está preparando uma guerra monetária pelo 

controle financeiro da Ásia.  

 

Enquanto isto, dado a dinâmica do endividamento americano, não há muito o 

que os Estados Unidos tenham a fazer sobre esta nova realidade, considerando 

que esta nova estrutura financeira chinesa nos aparenta sólida e estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Capítulo 18:  A Evolução da Política Monetária  

 

““Until an hour before the Devil fell, God thought him beautiful in 

heaven”. 

 

        Arthur Miller, The 

Crucible 

 

Joseph Schumpeter costumava começar sua aula em Harvard dizendo aos 

seus novos estudantes: Eu pretendo ser o melhor economista do mundo, o 

melhor cavaleiro, e o melhor amante. Então, ele fazia uma pausa e 

acrescentava: ainda tenho um problema com os cavalos. E no final de sua 

vida, o autodeclarado melhor economista do mundo, resolveu escrever o 

livro definitivo sobre dinheiro. Infelizmente, não conseguiu atingir o seu 

objetivo pois seus estudos o levou a explorar tantas alternativas que a vida 

simplesmente não o reservou tempo suficiente. 

De uma forma mais humilde, aqui na Gavekal, nós buscamos perseguir os 

mesmos passos. E enquanto nós não fingimos termos feito grandes 

descobertas sobre o papel do dinheiro, nós concluímos que este não possui 

um — mas dois — preços. O primeiro preço — a taxa de juros —nos permite 

trazer o futuro à valor presente. O segundo preço — a taxa de câmbio — nos 

diz o que deve e não deve ser produzido em um determinado país. 

Desta observação, parece que os economistas tipicamente se dividiram em 

duas escolas econômicas distintas: 

• Discípulos da escola Keynesiana — que argumentam que bancos 

centrais (e economistas Keynesianos) possuem algum tipo de 

conhecimento especial que os permite distorcer estes preços quando 

necessário, e que estas distorções possuem efeitos benéficos. 

• Discípulos da escola Austríaca — que pensam que os bancos centrais 

não possuem nenhum conhecimento especial, e que a manipulação dos 

preços cria tremendas distorções em longo prazo. Nós preferimos usar 

o termo Wicksellianos para este grupo, como ele é ideologicamente 

menos pejorativo (o último livro de Charles, Stagnation or Bust, entra 

em maiores detalhes neste tópico). 

Como sabemos, John Maynard-Keynes uma vez disse: “no longo prazo 

estaremos todos mortos”. Isto é verdadeiro, mas devemos compreender 

melhor o que ele quis dizer com isso. Neste sentido keynesiano, quando 

pensamos sobre a situação da Itália, Grécia, e França, pensamos se ainda há 

espaço para uma expansão fiscal ou se estes países estão condenados a um 

longo prazo não tão interessante assim. 
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Pode ser argumentado de maneira convincente que o fruto do “Crescimento 

Ricardiano” tem sido longamente colhido na maioria das economias 

ocidentais. Quando combinado este fenômeno com o atual desafio 

demográfico na região, concluímos que o crescimento econômico 

praticamente depende inteiramente da destruição criativa Schumpeteriana. E 

é justamente por isso que as intervenções do BC – por mais bem-

intencionadas que sejam – tendem a ser contraprodutivas. Assim, permitam-

nos estabelecer algumas premissas a respeito do que seja necessário para 

uma economia de mercado de sucesso:  

• Empreendedores são os originadores de crescimento econômico. 

• Estes empreendedores necessitam de um sistema de informação para 

tomarem decisões 

• Esta informação é acumulada em um processo de tentativa e erro 

chamado o mecanismo de descoberta do preço. 

• Todos os preços de bens e serviços — desde o preço de uma cerveja, 

uma sessão de fisioterapia, e uma passagem de avião — indiretamente 

derivam da taxa de juros e da taxa de câmbio. 

Acontece que se não há um processo de descoberta de preço nem para a taxa 

de juros nem para a taxa de câmbio — assuma que ambos sejam 

determinados pelo BC — a consequência é de que todo o sistema de preços 

de uma economia está falho. Assim, o sistema simplesmente não permite que 

surjam vencedores e perdedores. Tomando emprestado a frase do astronauta 

americano Frank Borman: “O Capitalismo sem a falência é como a 

Cristandade sem o inferno”. 

Em sistemas como o descrito acima, temos como resultado uma péssima 

alocação de recursos que afeta o ciclo econômico de uma forma bem 

negativa. Empresas simplesmente se alavancam para tirar proveito do baixo 

custo do capital de forma especulativa ao invés de investir em novas ideias 

e novos ativos. Assim, o que temos é um sistema que privilegia a especulação 

mas que, no final, não incentiva processos de destruição criativa tão 

necessários para o verdadeiro crescimento econômico. 

Isto nos leva a seguinte conclusão: Quanto maior for o grau de manipulação 

dos dois principais preços da economia de um determinado país, menor é a 

disposição dos investidores em investir em ativos de longo prazo neste país. 

Para ilustrar esta ideia considere o seguinte gráfico: 
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Imagem 47: Políticas monetárias keynesiana e Wickselliana 

 

Linha vermelha: taxa média dos últimos 10 anos de crescimento do PIB 

dos EUA 

Área cinza: recessão nos EUA; 

Área azul: taxa real dos treasuries de 3m positiva 

Área rosa: taxa real dos treasuries de 3m negativa 

 

 

Desde os meados da década de 1950, o FED tem oscilado entre não interferir 

(as áreas em azul são quando as taxas de juros de curto prazo são positivas, 

ou períodos “Wicksellianos”) e interferir pesadamente (as áreas em 

vermelho são quando as taxas de juros de curto prazo são negativas). Os 

períodos azuis Wicksellianos correspondem a um satisfatório crescimento 

estrutural, enquanto os vermelhos Keynesianos correspondem a taxas de 

juros colapsantes.   

No final dos anos 1960, e durante os anos 1970, o FED era demasiadamente 

Keynesiano. Dividido entre a tarefa de financiar tanto a Guerra do Vietnã 

quando a “Grande Sociedade” de Lyndon Johnson, e manter o dólar atrelado 

ao ouro, o banco central americano possuía um problema. A maneira mais 

fácil seria desvalorizar a moeda, na ideia de que a inflação levaria para a 

“eutanásia do rentista”. A solução para atingir este objetivo foi primeiro 
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matar o elo ouro-dólar, e depois manter as taxas de juros de curto prazo 

negativas — e esperar pelo melhor. 

Infelizmente, a simples esperança não consiste de uma estratégia adequada. 

Como resultado, o país teve uma queda na taxa de crescimento do PIB, um 

“bear market” no mercado acionário e de renda fixa, um aumento expressivo 

da inflação e uma desvalorização de sua moeda – tudo isso, contribuindo 

para uma perda de prestígio internacional. 

Para reverter todo o estrago, o presidente Reagan e o presidente do FED Paul 

Volcker tiveram que se esforçar para restabelecer o dólar como reserva de 

valor. Para isso, foi necessário uma elevação na taxa de juros de curto prazo 

mesmo ciente de que tal medida geraria desconforto para boa parte da 

população (ninguém no Texas lembra do começo dos anos 1980 muito 

carinhosamente). Daí tudo começou a voltar ao normal. A taxa de 

crescimento da economia voltou a subir e os mercados reagiram, iniciando 

um longo ciclo de alta. Curiosamente, dez anos mais tarde, a União Soviética 

entraria em colapso. 

Por volta do ano 2000 os EUA, além registrar um superávit fiscal, era a única 

superpotência global. Tudo estava sob controle e o custo real do dinheiro, 

medido pela taxa real de juros, estava no campo positivo.  

O que realmente tirou o país do eixo, subsequentemente, foi a combinação 

de alguns eventos marcantes no início do século 21: o colapso da bolha do 

Nasdaq, o ataque terrorista realizado no fatídico dia 11/9/2001 e o custoso 

financiamento de duas guerras. Alan Greenspan acabou mantendo as taxas 

de juros em níveis extremamente baixos; eventualmente as levando para o 

terreno negativo. Seguido de dois presidentes do FED com formação 

keynesiana, a economia americana seguiu crescendo através de estímulos 

fiscais por tempo demais. Para piorar, após a crise de 2008, uma política 

monetária foi estabelecida para prevenir o colapso no preço das ações e dos 

títulos. Como resultado, o que vimos foi uma enorme transferência de renda, 

enriquecendo os detentores de poupança em detrimento dos trabalhadores. 

O que realmente importa – a taxa de crescimento estrutural da economia – 

colapsou! 

Assim, quando olhamos pelo mundo, chegamos as seguintes conclusões: 

a) Para que o euro sobreviva, a zona do euro deverá manter uma política 

monetária baseada em taxas de juros reais negativa. Isso significa 

dizer que recursos continuarão a sair do continente em direção de 

oportunidades mais atraentes em outras partes do planeta. 

b) Nos EUA, o presidente do FED – Jay Powell – iniciou seu mandato 

soando como um novo Volcker, prometendo normalizar a taxa básica 

de juros da economia. Isso certamente seria altista para o dólar, 
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alegrando os rentistas. Entretanto, no momento em que escrevemos 

este livro, o que observamos é uma tremenda mudança de postura que 

é um atestado ao fato de que o FED não tem “estômago” para tolerar 

uma desvalorização no mercado de ações em caso da adoção de uma 

política monetária mais restritiva. A verdade parece ser que o impacto 

que uma queda nas bolsas passou a ter na atividade econômica é tão 

significativo que o FED simplesmente não pode ignorá-lo. 

c) Na Ásia, e em outros mercados emergentes, o custo do capital ainda é 

positivo em termos reais. Além disso os mercados estão mais 

organizados e cada vez menos manipulados.  
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Capítulo 19 

 

Conclusões 

 

O mundo nos parece estar dividido em três zonas monetárias distintas: uma 

zona europeia (com perspectiva sombrias) ancorada pelo euro, uma zona 

norte-americana ancorada pelo dólar, e uma zona asiática que acreditamos 

ter iniciado uma transição do dólar para o renminbi como âncora cambial. 

Um dos objetivos principais desta nova zona monetária asiática é libertar 

seus membros do keynesianismo praticado pelo banco central norte-

americano. Acreditamos que a estrutura necessária para que este objetivo 

seja alcançado está avançando e que esta nova conjuntura deverá ser mais 

estável do que muitos esperam. Isso implica dizer que as carteiras de 

investimentos devem estar investidas em títulos soberanos chineses de 10 

anos que, aos poucos, se tornarão a nova referência como ativo livre de risco. 

Para apostas mais ousadas, investidores devem investir em ações de 

empresas asiáticas assim como em títulos de renda fixa de alto rendimento 

emitidos por países membros desta nova conjuntura – da zona monetária 

asiática. É natural que a taxa associada à títulos emitidos por estes países se 

aproximem das taxas dos títulos chineses, resultando assim em uma 

significativa apreciação dos mesmos. 
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Imagem 48: Em uma nova zona monetária asiática é possível contemplar 

uma convergência de taxas de juros entre as taxas dos demais países e 

aquela praticada na China. (Abaixo: a taxa dos títulos soberanos de 10 

anos de diversos países asiáticos). 

 

As moedas dos países desta nova zona monetária asiática estão 

subvalorizadas em relação ao dólar quando medidas por paridade do poder 

de compra. Assim, investidores poderão criar uma carteira diversificada com 

títulos com rendimentos próximos a 8% ao ano, o que representa uma 

oportunidade de dobrar o capital em nove anos. Em um mundo incerto como 

o atual, uma proposta um tanto tentadora. 

De volta aos EUA, consideramos que ainda existe uma enorme contradição 

entre o que julgamos ser uma política monetária contracionista e uma política 

fiscal expansiva. A única forma para resolver de vez tamanha contradição 

seria vermos um crescimento significativo na taxa de poupança dos 

americanos. Em outras palavras, o déficit em conta corrente dos EUA teria 

que desaparecer. Para isso, entretanto, seria necessário um colapso no dólar 

ou a imposição de barreiras alfandegárias como jamais vistas no mundo. 

 Um colapso no valor no dólar nos parece pouco provável – pelo menos no 

curto prazo – até mesmo pelo fato de que o resto do mundo ainda se mantém 

extremamente endividado na moeda. Em algum momento no futuro, esta 
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compensação entre os dólares a serem pagos por devedores e os dólares 

remetidos para fora do país por consumidores americanos chegará ao fim, e 

o resultado voltará a ser um acúmulo de dólares nos cofres dos bancos 

centrais – e de lá, para o FED. Isso ficará visível através dos saldos 

registrados pelo FED, e quando isso acontecer, o dólar deverá se desvalorizar 

de forma significativa. E nesse momento, investidores devem aproveitar para 

comprar ações de empresas produtoras – inclusive de produtoras de petróleo 

– pois estas devem se beneficiar de um câmbio mais fraco. 

E agora pensando na zona monetária europeia, vale frisar que, no mercado 

de capitais, investidores podem optar por investir em títulos de propriedade 

(ações) ou em contratos (títulos de renda fixa). Neste sentido, a zona 

monetária europeia é a área que apresenta mais riscos para os detentores de 

contratos. Colocando de forma sucinta, ser detentor de títulos denominados 

em euro é uma idiotice. De forma análoga, ser acionista de empresas que 

prosperaram através de contratos com governos (bancos, seguradoras, 

distribuidoras de energia, construtoras) é quase tão arriscado quanto. Sendo 

assim, na Europa investidores devem ser acionistas somente de empresas que 

produzam e vendam pelo mundo afora. E aí, existem inúmeras alternativas 

interessantes. 

O risco de uma implosão do euro é definitivamente o maior risco associado 

a investimentos na Europa. Tal explosão poderá ocorrer devido a um evento 

geopolítico (por exemplo, uma decisão alemã de se unir ao império terrestre 

chinês), a um evento político (por exemplo, caso a Itália decida abandonar 

um sistema que tem sido claramente prejudicial ao país), ou mesmo por um 

acidente. Qualquer que seja a razão, a ameaça de um desmantelamento da 

união europeia e um eventual colapso do euro faz com que os ativos por lá 

não sejam nada atrativos. Uma implosão da moeda seria um fenômeno 

extremamente deflacionário para o resto do mundo, e talvez, duplamente 

deflacionário para os países do norte da Europa que enfrentariam o peso de 

duas décadas acumulando créditos duvidosos. Isso significa dizer que 

investidores devem investir em títulos de longo prazo somente de países que 

possuem expressivos superávits em conta corrente. 

 

Na medida em que o mundo se divide em três zonas monetárias é importante 

saber se, de forma simultânea, teremos também uma divisão em três áreas 

produtivas. Será que para vender para os americanos será necessário produzir 

também dentro do próprio EUA? Será que para vender para China será 

necessário que a produção seja oriunda de um país asiático? Se este for o 
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caso, isso quer dizer que o mundo conforme descrito em nosso livro Our 

Brave New World – um mundo onde o design é feito na Europa, a produção 

na China e a venda nos EUA – está rapidamente se aproximando do fim. E, 

se o ciclo de globalização está terminando, será que devemos esperar por: 

 

a) Uma maior inflação, pelo menos em algumas zonas (em particular, nos 

EUA)? 

b) Menores margens operacionais (justamente em um período onde as 

margens elevadas ajudaram a promover uma valorização em ativos de risco)? 

c) Menores múltiplos de relação Preço/Lucro (os mercados de renda variável 

normalmente temem a combinação de inflação e queda nas margens)? 

d) O surgimento de novas zonas de produção (México, Leste europeu)? 

A história nos ensina que as guerras normalmente trazem inflação. Elas 

provocam um mau uso do capital. Não é uma coincidência que o colapso do 

muro de Berlin engendrou uma onda deflacionária que já dura 30 anos. 

Passamos a viver em um mundo de paz ao mesmo tempo em que cadeias de 

suprimentos e de produção foram otimizadas. David Ricardo foi forçado a 

fazer hora extra! A grande dúvida do dia é se o iminente choque de impérios 

vai fazer com que Ricardo retorne a seu túmulo. E, se este for o caso, será 

que o otimismo ricardiano será substituído pela escassez malthusiana? 


