
A crítica demolidora de Michael Pettis à teoria e à 

política económica neoliberal 

 

 

Seleção e tradução de Júlio Marques Mota 

10. Uma redução no peso dos Estados Unidos no 

comércio global não vai levar a nenhuma mudança de 

poder 

 Por Michael Pettis 

Publicado por  em 16 de dezembro de 2016 

 

Rejeitar a parceria trans-pacífica não deve significar a rejeição por parte 

de Washington da própria ideia de um sistema de comércio estável e 

baseado em regras. O mundo estará melhor com um tal regime. 



 

A primeira na lista de ações a realizar pela sua Administração a partir do "dia 

um", de acordo com o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, 

no seu videoclipe de 21 de novembro de 2016, envolvia uma redução do papel 

dos Estados Unidos no comércio global: "Eu vou emitir uma notificação de 

intenção de nos retirarmos da parceria Trans-Pacífico, que é um potencial 

desastre para o nosso país. Em vez disso, negociaremos acordos de comércio 

justos e bilaterais que tragam empregos e indústria para as costas 

americanas." 

Três dias após o vídeo ter sido editado, o Wall Street Journal publicou um 

artigo que eu escrevi em que expliquei porque é que penso que muitos analistas 

estavam errados sobre as implicações de um recuo dos Estados Unidos na 

parceria Trans-Pacífico (TPP). Nas duas semanas seguintes, recebi uma 

montanha de perguntas sobre o meu artigo e sobre o raciocínio subjacente e 

isso levou-me a pensar que poderia ser útil se eu desenvolvesse o exposto no 

artigo citado. 

Antes de passar para o centro do problema, penso que os principais pontos 

podem ser resumidos nas seguintes sete afirmações: 

1. Se os Estados Unidos se retirarem do seu papel central no comércio global 

e nos fluxos de capital, a maioria dos analistas parece esperar uma grande 

mudança global de um regime de comércio dominado pelos EUA para um 

regime de comércio dominado pela China. Contudo, isto é virtualmente 

impossível que aconteça porque o regime dos EUA é construído em torno 

de grandes défices comerciais, tornando-o incompatível com um regime 

centrado na China, para o qual os grandes excedentes comerciais são para 

os chineses uma necessidade estrutural. 

https://www.wsj.com/articles/americas-trade-advantage-1480006189


2. Num mundo de escassez de capital e alta procura de investimentos, a 

pertença a um regime de comércio construído em torno de grandes 

excedentes quer da balança comercial quer da balança corrente é 

recompensada pelo acesso a exportações de capital igualmente grandes. 

Num mundo de capital em abundância e procura fraca, no entanto, o 

comércio internacional beneficia os países se cria procura adicional na 

forma de um aumento nas exportações líquidas. 

3. As cinco décadas depois da Primeira Guerra Mundial, desde 

aproximadamente o final da década de 1910 até o final da década de 1960, 

foram dominadas pela devastação causada pelas duas guerras mundiais. 

Elas deixaram a economia global com uma escassez de poupança e uma 

grande necessidade de investimento. Os Estados Unidos durante esse 

período apresentaram grandes excedentes comerciais e défices na 

balança de capital, pois exportaram as suas poupanças em excesso para 

financiar as suas exportações líquidas, enquanto o crescimento de seus 

parceiros comerciais estava limitado pelas suas necessidades de 

investimento urgentes. Porque eles beneficiaram do acesso às poupanças 

dos EUA, não é surpreendente que os grandes excedentes comerciais e as 

exportações de capital dos EUA o tenham tornado o centro indispensável 

do comércio global. 

4. Depois dos países beligerantes terem sido substancialmente 

reconstruídos, as cinco décadas seguintes, desde aproximadamente o final 

da década de 1960 até ao presente, têm sido um período de capital 

abundante e mesmo até em excesso, impulsionado por altas poupanças e 

fraca procura. Além disso, a menos que haja uma grande guerra ou um 

avanço tecnológico que requeira investimento à escala das manias 

ferroviárias do século XIX, o capital abundante provavelmente 

caracterizará a maior parte do resto deste século. Durante este período, 



os Estados Unidos acomodaram-se ao excesso de poupança do resto do 

mundo através da execução de grandes excedentes da balança de capital 

(que é importação de capital), o que significa que os Estados Unidos 

tiveram um défice comercial correspondente. Como o crescimento 

económico entre os seus parceiros comerciais beneficiou de excedentes 

comerciais para crescer, não é surpreendente que os grandes défices 

comerciais americanos deste período tenham permitido que o país 

continuasse como sendo o centro indispensável do comércio global. 

5. A economia chinesa é estruturalmente incompatível com o que é necessário 

para substituir o regime comercial centrado nos EUA das últimas cinco 

décadas. Os membros do regime comercial que tem como centro os EUA 

foram recompensados com o maior crescimento associado aos excedentes 

comerciais, enquanto os membros de um regime centrado na China serão 

penalizados com um menor crescimento. O impacto da mudança de um 

regime para o outro é o equivalente a uma contração da procura em média 

para cada país de 2,0-2,5% do PIB. 

6. A consequência de uma retirada dos EUA da governança global é, por 

outras palavras, improvável que seja um sistema de comércio global 

ordenado e baseado em regras em que a liderança tenha mudado de 

Washington para Pequim. Muito mais provável é um retorno aos dias de 

pré-Bretton Woods de conflitos comerciais e políticas de transferir os 

problemas para os parceiros, com políticas comercialmente agressivas. 

7. A única maneira de evitar que o mundo se transforme num regime de 

comércio global instável é fazer com que as principais nações se juntem 

para projetar e fazer cumprir um novo sistema para o comércio global - 

efetivamente um novo Bretton Woods -, mas desta vez mais parecido com 

o sistema sustentável proposto por John Maynard Keynes ao invés de um 



sistema insustentável em torno da centralidade do dólar proposto por 

Harry Dexter White. 

 

Estão os Estados Unidos em retirada? 

A parceria TPP é um acordo comercial assinado em 2015 entre uma dúzia de 

países que, em conjunto, representam cerca de 40% da economia global. 

Embora a TPP seja frequentemente vista como mais um de uma linha de 

tratados visando ainda maior liberalização do comércio, um objetivo mais 

importante poderá ter sido "elevar o nível de exigência" no comércio e criar 

um conjunto de regras, inclusive sobre questões ambientais e de trabalho, 

com o qual se exerceria pressão para que países como a China o cumpram. O 

acordo ainda não foi ratificado pelo Congresso dos EUA, e muitas vezes foi 

descrito, especialmente pela imprensa chinesa, como uma componente 

económica na estratégia do presidente dos EUA Barack Obama de articulação 

com a Ásia e hostil à adesão chinesa. Isso certamente pode ser parte da 

estratégia TPP, mas não é mais do que criar condições mais equitativas na 

concorrência global para países como os Estados Unidos, cujos fabricantes 

são muitas vezes obrigados a cumprir regulamentos domésticos mais 

rigorosos enquanto competem com fabricantes no exterior que não são 

obrigados a tal. 

Donald Trump, no entanto, deixou muito claro que considera a TPP como parte 

de um complexo de acordos que, em conjunto, dificultam o crescimento dos 

EUA, e ele parece determinado que Washington se retire desta configuração 

e da aplicação das regras do regime comercial global. Para a maioria dos 

analistas e formuladores de políticas, a mensagem da Trump indicou o fim do 

TPP, ou pelo menos uma reformulação significativa do acordo. O primeiro-



ministro japonês, Shinzo Abe, advertiu antes do vídeo de Trump ser exibido 

que sem o envolvimento de Washington, o TPP "não tem qualquer significado", 

derramando água fria, nas palavras do Financial Times, "nas propostas para 

os outros onze membros do TPP prosseguirem sem o EUA ". Mais tarde 

naquela semana, o Japão continuou a ratificar a TPP, principalmente, como o 

Wall Street Journal caracterizou as palavras de Abe, por razões simbólicas, 

na esperança de que "a ratificação do TPP pelo parlamento envie uma 

mensagem sobre a importância do livre comércio regional. " 

O verdadeiro significado do anúncio de Trump não está certamente limitado 

ao TPP. Representa uma rejeição do papel central desempenhado pelos 

Estados Unidos na governança do sistema de comércio global. Foi sempre uma 

peça fundamental, embora altamente controversa, da campanha de Trump, e 

uma peça que ressoou junto de uma parte substancial dos seus apoiantes, que 

este sistema foi invadido pelos participantes e cria custos significativos para 

os Estados Unidos sob a forma de menor crescimento, maior desemprego, 

mais dívida e indústrias devastadas por todo o país. 

Infelizmente, o debate sobre o comércio está altamente politizado e quase 

nunca se preocupa em especificar as condições em que as políticas 

intervencionistas podem ser úteis ou nocivas para a economia. Muito da 

controvérsia é travada ao longo de linhas ideológicas, razão pela qual a reação 

ao anúncio do Trump era razoavelmente previsível. Os habituais defensores 

da livre-troca condenaram imediatamente a sua afirmação, e os 

intervencionistas tradicionais elogiaram-na. 

Houve, no entanto, pouco desacordo entre os analistas para os quais os 

assuntos geopolíticos têm precedência sobre o resto. A decisão de Trump de 

se retirar do TPP foi amplamente visto como prejudicial para os Estados 

Unidos, tanto porque levaria globalmente a uma redução da influência de 



Washington e porque a inversão dramática de uma política prosseguida 

energicamente pelas administrações passadas, Republicanas e Democratas, 

provavelmente reduziria a credibilidade americana entre os seus aliados. 

 

Negociação das desvantagens económicas pelas vantagens 

políticas 

Embora a avaliação de curto prazo do impacto geopolítico possa ser correta, 

o impacto a longo prazo pode ser menor do que muitos assumem. Pode até 

mesmo ser positivo, dependendo se é principalmente a força relativa da 

economia dos EUA que determina a capacidade de Washington de influenciar 

os eventos globais ou se é o complexo de alianças, pactos de defesa, relações 

políticas, precedentes e valores culturais e políticos compartilhados que são 

a chave para a predominância dos EUA. Se for o primeiro, retirar-se do TPP 

e de acordos similares podem fortalecer a mão de Washington no longo prazo. 

Se é o último, uma defesa geopolítica muito forte pode ser apresentada 

contra a decisão de Trump. 

Ao contrário do que poderíamos primeiramente esperar, no entanto, aqueles 

que se opõem à decisão de Trump por motivos económicos (que as restrições 

ao comércio americano são prejudiciais para a economia dos EUA) e aqueles 

que se opõem por motivos geopolíticos (que esses tratados expandem o poder 

e influência dos EUA no exterior) podem não ser realmente aliados, exceto a 

nível muito superficial. 

Se os estrangeiros aceitam a liderança de Washington em assuntos 

internacionais em troca de participarem em acordos comerciais americanos, 

é porque eles, geralmente, acreditam que existem vantagens económicas 



significativas em acordos que lhes dão acesso irrestrito aos mercados dos 

EUA. Embora seja perfeitamente possível que ambas as partes ganhem 

economicamente com esses acordos comerciais, a argumentação é muitas 

vezes apenas afirmada (e apoiada principalmente pelo chilrear alegre e 

repetido da frase ganhador-ganhador, ou seja que todos ganham). 

Em alguns casos, é verdade que os acordos são ganhador-ganhador e ganham 

então ambas as partes. Seria desonesto, no entanto, negar que existem 

muitos casos - envolvendo não apenas economias em desenvolvimento, mas 

também avançadas - nas quais os parceiros homólogos estrangeiros se 

recusaram firmemente a dar às empresas americanas o mesmo acesso aos 

seus mercados que os seus produtos receberam dos mercados americanos. 

Nesses casos (e há muitos deles), os parceiros comerciais atuam como se 

fosse contrário aos seus interesses económicos conceder às empresas 

americanas e a outras empresas estrangeiras as concessões que Washington 

está disposto a conceder. 

Só pode haver três explicações para essa política de assimetria: primeiro, 

que os governantes estrangeiros são extraordinariamente estúpidos ou mal 

informados; em segundo lugar, que uma diferença estrutural fundamental (e 

ainda inexplicada) entre os Estados Unidos e outras economias faz com que 

essas concessões comerciais beneficiem a economia dos EUA e prejudiquem 

a sua; e, em terceiro lugar, embora essas concessões sejam realmente 

onerosas, Washington está, no entanto, disposto a conceder concessões 

unilateralmente por razões de Estado. 

Se a terceira dessas explicações é ou não a correta, há uma longa tradição 

americana - recuando de forma inequívoca pelo menos até tão longe quanto o 

tempo do antigo presidente dos EUA, Richard Nixon, e provavelmente muito 

antes - em que Washington aceitou acordos comerciais que os altos 



funcionários dos departamentos do Comércio e do Tesouro argumentaram em 

privado que eram desvantajosos para as empresas e para os trabalhadores 

americanos. Mas esses acordos foram, no entanto, explicitamente 

justificados pelas prioridades da política externa, embora, publicamente, a 

administração geralmente justifique essas concessões alegando que os 

Estados Unidos ainda ganham economicamente ao abrir o seu próprio 

mercado, mesmo que outros não retribuam. 

Por outras palavras, aqueles que se opõem à decisão de Trump em termos 

geopolíticos podem concordar com os argumentos económicos daqueles que 

apoiam a decisão de Trump por motivos económicos, e não concordar apenas 

com a sua avaliação relativa das vantagens políticas. Mas, embora possa haver 

controvérsia sobre os benefícios para os Estados Unidos do atual regime de 

comércio global, muito menos controverso é que os benefícios e os custos no 

país são assimetricamente distribuídos. Embora muitos setores, 

especialmente as instituições financeiras e as empresas que têm a capacidade 

de arbitrar cadeias globais de valor, beneficiem sem dúvida da continuada 

abertura assimétrica dos mercados norte-americanos em bens e serviços aos 

estrangeiros, e as famílias beneficiem como consumidores com preços mais 

baixos para os bens importados, a distribuição desigual de custos e benefícios 

penaliza internamente os americanos mais vulneráveis ao desemprego no 

setor de bens comercializáveis e ao endividamento dos consumidores. 

Estes são também os setores que podem ter mais fortemente apoiado Trump 

durante as eleições, mas a oposição ao TPP não se limita aos adeptos do 

Trump. O ex-candidato democrata às presidenciais Bernie Sanders, por 

exemplo, também se opôs ao TPP e ao complexo de acordos comerciais de que 

este faz parte. Por exemplo, uma semana após o anúncio do Trump em 21 de 

Novembro foi publicado um artigo no The Guardian pelos partidários de 

http://www.pennsylvaniacrier.com/filemgmt_data/files/Trading%20American%20Interests%20Part%201.pdf
http://www.pennsylvaniacrier.com/filemgmt_data/files/Trading%20American%20Interests%20Part%201.pdf


Sanders e pelos ativistas anti-comércio, que exaltaram a morte do TPP que, 

argumentaram os seus autores, não morreu apenas porque Donald Trump foi 

eleito, mas em vez disso porque "se desencadeou uma oposição internacional 

de pessoas de todo o espectro político sem precedentes enfrentando algumas 

das instituições mais poderosas do mundo, e esta oposição ganhou." Os 

autores são Evan Greer, um ativista transexual; o guitarrista Tom Morello do 

grupo Rage Against the Machine; e a atriz canadiana Evangeline Lilly, nenhuma 

destas pessoas poderá ser partidária de Trump. 

 

Pode Pequim aceitar o desafio? 

Mas enquanto a oposição ao sistema do qual a TPP se tornou o símbolo não é 

nova e é apoiada em todo o espectro político, o anúncio de Trump, no entanto, 

surgiu internacionalmente como uma bomba. A preocupação mais amplamente 

articulada era que a rejeição do TPP agravaria as repercussões geopolíticas 

de uma agressiva Pequim a desalojar uma Washington fechada sobre si mesma 

do seu lugar de líder e garante do comércio global. Típico desta visão é uma 

declaração de Deborah Elms, diretora executiva do Asian Trade Center, em 

reação ao anúncio de Trump de 21 de Novembro de que emitiria 

imediatamente uma notificação de intenção de retirada da TPP: "Esta é uma 

notícia muito deprimente. Isso significa o fim da liderança dos EUA no 

comércio e a passagem do bastão para a Ásia. Num momento de desaceleração 

do crescimento económico, o mundo não pode dar-se ao luxo de ver as maiores 

economias a virarem-se para dentro de si-mesmas". 

Esse bastão, afirmou a Fortune no dia seguinte, "seria recebido com alegria 

pela China". A China não foi convidada a subscrever o TPP, presumivelmente 

porque não cumpria os padrões escritos para se ser membro do TPP. Pequim 

https://www.bbc.com/news/business-38060520


propôs um pacto comercial rival com condições menos rigorosas que 

aglomeraram amplamente os acordos comerciais existentes, conhecida como 

Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP). Isso excluía os Estados 

Unidos, mas incluía a Austrália, a Nova Zelândia, o Japão e outros doze países 

asiáticos. 

Parecia a muitos que, se o TPP - um acordo projetado em grande parte por 

Washington e com a economia dos EUA no seu centro - desaparecesse, os 

seus signatários retirar-se-iam formalmente ou informalmente a favor de um 

RCEP mais ativo, liderado por Pequim, um acordo projetado com a economia 

chinesa no seu centro. A liderança do regime de comércio e capital global, 

nesse caso, mudaria de Washington para Pequim, e essa preocupação parecia 

confirmada por declarações que eram proferidas na China. Por exemplo, Tu 

Xinquan, um economista que aconselha Pequim sobre questões comerciais, 

disse aos jornalistas que "se os EUA abandonarem a sua liderança aqui, é claro 

que a China assumirá esse papel". Enquanto isso, durante o seu discurso no 

Peru, o presidente chinês Xi Jinping sugestivamente defendeu a globalização 

e esforçou-se em apresentar a China como um baluarte contra uma maré 

protecionista crescente em todo o mundo. 

Houve reações ainda mais extremas. As exportações chinesas certamente já 

não são subsidiadas como o foram há uma década - especialmente desde 2012, 

quando o maior desses subsídios, taxas de juros altamente reprimidas, 

começou a desaparecer - mas ainda é hiperbólico proclamar que Pequim, nas 

palavras de um jornalista americano excitado, é "o novo campeão da livre 

troca". O enorme excedente comercial da China não é tanto o resultado de 

políticas explicitamente mercantilistas implementadas por uma cínica Pequim 

como muitos críticos insistem, mas não é tão pouco o resultado "natural" de 

eficiência chinesa e de trabalho árduo. 

http://en.people.cn/n3/2016/1121/c90000-9144647.html


 

A China apoia-se em excedentes comerciais 

Como quase todos os excedentes comerciais persistentes1, os excedentes 

comercias e da balança corrente da China são o resultado das distorções da 

procura interna 2. Essas distorções, no caso da China, são as que Pequim tem 

tentado resolver, pelo menos desde o famoso discurso de março de 2007 pelo 

ex-primeiro-ministro Wen Jiabao. Isso não tem sido feito em grande parte 

devido à oposição poderosa do que a imprensa de Pequim apelida de 

"interesses instalados". Como resultado dessas distorções, os agregados 

familiares chineses têm a mais baixa parcela do PIB, talvez jamais registada 

numa grande e diversificada economia, e com isso também a mais baixa fração 

de consumo das famílias. O reverso da sua extraordinariamente baixa parcela 

de consumo é a sua taxa de poupança extraordinariamente alta, o que 

alimentou o que um dia provavelmente será visto como a maior vaga de má 

afetação de investimento na história. 

                                         
1 N.E. vd. texto nº 7 da presente série, Equilíbrio Interno e Externo, publicado em 2 e 3 de 

outubro, https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-

pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-

por-michael-pettis/ e seguinte. 

 
2 Como eu expliquei em Junho de 2015 num artigo (vd. nota 1) que era uma recensão do livro 

de economia de Peter Temin e David Vines , os grandes e persistentes excedentes comerciais 

são quase sempre o resultado de políticas que distorceram a procura interna, geralmente as 

políticas que forçam à descida da parcela do PIB que é constituída pelos rendimentos das 

famílias . Isto é o mais óbvio nos países com os maiores excedentes hoje: Alemanha, China e 

Japão. As únicas exceções historicamente foram os excedentes comerciais persistentes 

praticados por economias avançadas que exportam poupanças para as economias em 

desenvolvimento, como o fez a Inglaterra durante grande parte do século XIX em que as 

poupanças britânicas foram absorvidas pelas tremendas necessidades de investimento nos 

Estados Unidos. É claro que as exportações de capitais alemães, chineses e japoneses a para 

os Estados Unidos contradizem os precedentes históricos. 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/10/02/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-7-equilibrio-interno-e-externo-1a-parte-por-michael-pettis/


Essa distorção da procura é uma questão chave. O excedente comercial da 

China é um efeito residual de um modelo de crescimento interno que 

sistematicamente forçou as poupanças a aumentar e que Pequim está a 

encontrar extremas dificuldades em reverter. É pois por isso mesmo que 

apesar de todas as preocupações, a estrutura da economia da China torna 

quase impossível uma grande mudança de um mundo cujo sistema de trocas é 

dominado pelos Estados Unidos para um outro em que a China domine. Até 

mesmo a voz oficial de China, O Diário do Povo, teve que referir logo no mesmo 

dia da publicação do vídeo do Trump que era improvável que a China pudesse 

"ultrapassar [os]  Estados Unidos na condução do mundo." 

O que impede esta mudança é o papel do excedente comercial da China dentro 

da estrutura do sistema de comércio global. Porque o excedente comercial da 

China é um efeito residual do seu modelo de crescimento, ele desempenha um 

papel importante na resolução dos desequilíbrios da procura interna. Até que 

estes desequilíbrios sejam resolvidos, os excedentes comerciais elevados e 

crescentes são necessários para gerir o difícil e doloroso dilema que Pequim 

enfrenta atualmente entre o aumento da dívida e o aumento do desemprego. 

A razão para este muito difícil dilema é que a atividade económica na China 

se tornou durante as duas décadas passadas demasiado dependente de 

grandes e insustentáveis aumentos na dívida, e em que qualquer moderação 

no crescimento do crédito fará rapidamente com que o desemprego aumente. 

Como todos os países que seguiram modelos similares de crescimento, a China 

necessitou acelerar a expansão do crédito para manter os níveis atuais de 

crescimento na atividade económica do país. Hoje, a dívida chinesa é de pelo 

menos 250-260 por cento do PIB. A China conseguiu cumprir a meta de 

crescimento do PIB de 6,7 por cento, o nível de atividade económica 

presumivelmente necessário para impedir que o desemprego aumente, 



somente através do aumento da dívida total por uma quantidade assustadora 

igual a 40-45 pontos percentuais do PIB. 

Os limites de capacidade da dívida são a restrição principal no ajustamento 

na China. Com cada ponto percentual do comércio do país ou de excedente da 

balança corrente que substituem talvez 10-15 pontos percentuais da dívida, 

o excedente comercial da China dá aos dirigentes do país um espaço de 

manobra para que Pequim consiga levar a cabo as mudanças necessárias que 

permitam à China eliminar a sua dependência da dívida. Esta dependência, no 

entanto, é significativa. Sem o aumento da carga da dívida, se for permitido 

que a dívida continue a aumentar mas não mais rapidamente do que o 

crescimento correspondente na riqueza real, ou na capacidade de serviço de 

dívida (que é muito da mesma coisa), o crescimento do PIB da China pode 

rapidamente cair para 3 por cento ou ainda para valores mais baixos 3.  

Os cinco pontos seguintes resumem de forma simplificada a sequência de 

condições que impulsionam a necessidade de a China reter grandes 

excedentes nas suas balança comercial e balança corrente: 

                                         
3 Não há nenhuma maneira de calcular a taxa de crescimento sustentável do PIB da China - 

ou seja, a taxa de crescimento do PIB tal que a capacidade do país de responder em termos 

do serviço da dívida  cresce pelo menos tão rapidamente  quanto a própria dívida - mas desde 

2010 e anos seguintes,   eu fui incapaz aritmeticamente de trabalhar os números no máximo 

na casa dos  de 3-4 por cento de crescimento anual do PIB, exceto assumindo de forma não 

plausível grandes transferências de riqueza dos governos locais para as famílias comuns. O 

que é mais relevante, embora os modelos económicos neoliberais implicitamente-e muitas 

vezes explicitamente-assumam que o aumento dos encargos da dívida têm efeitos mínimos 

sobre as perspetivas de crescimento global do PIB, na verdade eu diria que a teoria das 

finanças  empresariais  deixa claro que uma vez que os encargos de dívida ultrapassem algum 

limiar ( limiar que é necessariamente variável — contrariamente às alegações feitas por 

Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff — de acordo com as condições específicas, instituições 

e estruturas de dívida de cada país), o aumento da carga da dívida deve necessariamente 

colocar cada vez mais uma severa pressão à descida  sobre o crescimento económico, uma 

ideia que é mais que amplamente apoiada numa  enorme quantidade de dados históricos. Se 

assim for, então, na medida em que a minha estimativa original em 2010 que a taxa de 

crescimento sustentável da China era de 3 a 4 por cento, deve ser menor hoje e vai continuar 

a cair até que Pequim possa controlar o crescimento da dívida. 



1. Os níveis de dívida na China são extremamente elevados e crescem 

demasiado rapidamente em grande parte porque o crescimento do 

investimento chinês é maior do que a capacidade da economia em o 

absorver produtivamente. Para refrear o crescimento do crédito, Pequim 

deve forçar uma desaceleração acentuada no crescimento do 

investimento, o que, porque o crescimento do investimento é uma fonte 

substancial de atividade económica, significa despedir um grande número 

de trabalhadores empregados nas atividades relacionadas coo os bens de 

investimento.  

2. Mas para evitar um aumento potencialmente desestabilizador do 

desemprego, Pequim também deve implementar políticas que aumentem a 

taxa de crescimento do consumo e a nível suficiente para absorver esses 

trabalhadores. 

3. A taxa de consumo doméstico da China está entre as mais baixas já 

registadas na história porque as famílias chinesas retêm uma quota do PIB 

que também está entre as mais baixas já registadas na história. O 

crescimento do consumo é restringido pelo crescimento do rendimento das 

famílias, e uma desaceleração do investimento coloca a pressão à descida 

sobre o crescimento do rendimento familiar, elevando os níveis de 

desemprego. 

4. A única maneira para que Pequim acelere suficientemente o crescimento 

de rendimento dos agregados familiares é através de transferências de 

rendimentos dos governos locais para as famílias chinesas que sejam pelo 

menos iguais a 1-2 por cento do PIB  anual, uma política que enfrenta hoje 

uma oposição substancial daqueles a quem imprensa chinesa se refere 

como sendo os "interesses instalados." Esta transferência é, no melhor 

dos casos, um processo para levar de cinco anos a dez anos. 



5. O tempo que Pequim tem para conseguir efetuar as necessárias 

transferências depende da capacidade de dívida da China, os limites que 

podem ser alcançados dentro de período curto de tempo, na ordem de dois 

anos, depende ele mesmo de diversas variáveis, incluindo é claro, a taxa a 

que a dívida está a crescer. Atualmente tem-se tido um alarmante aumento 

da dívida anual na ordem dos 40-45 pontos percentuais do PIB para gerar 

a taxa alvo de crescimento do PIB pretendida por Pequim de 6,7 por cento. 

Se nós assumirmos  que o excedente da balança corrente da  China é de 2 

por cento do PIB, um excedente atual da balança corrente fixado em zero 

exigiria um aumento na dívida cada ano igual a 60-75 pontos percentuais 

do PIB  para gerar a taxa de crescimento de PIB pretendida por Pequim, 

e um aumento na dívida anualmente de apenas a 15 – 20 pontos percentuais 

do PIB se o excedente da balança corrente fosse o dobro. 

 

Ter poder não significa ter razão 

A China, deve então manter grandes excedentes como uma ferramenta de 

gestão da dívida de importância crucial. Mas essa necessidade de excedentes 

torna-se incompatível, nas condições globais atuais, com a liderança de um 

regime de comércio global. Para ver o porquê desta afirmação, devemos 

pensar como é que os Estados Unidos, depois de décadas em que foi a maior 

economia do mundo juntamente com um papel de governança, ainda assim 

pouco significativo, acabaram por dominar o comércio global. Os Estados 

Unidos tornaram-se a maior economia do mundo no início da década de 1870, 

mas, durante os quarenta anos seguintes, a força política do eleitorado ligado 

à exploração da prata no país prejudicou o empenho de Washington para com 

o padrão-ouro, e o seu caótico sistema bancário e propenso a crises 



prejudicou a sua credibilidade financeira. No final do século XIX, o país 

estava a ter grandes excedentes comerciais e transformou-se de um grande 

importador líquido de poupança externa num enormíssimo exportador líquido 

de poupança 4, mas continuou a desempenhar um papel insignificante na 

governança global. 

Há, aliás, um mal-entendido generalizado que muitas vezes surge nas 

discussões sobre o aumento de estatuto do renminbi enquanto moeda de 

reserva e que também lança luz sobre as implicações da decisão de Trump 

sobre o TPP. Embora existam muitos pontos úteis na comparação entre a 

economia americana na década de 1920 e a economia chinesa na década de 

1990 e 2000, há também alguns outros que são irrelevantes. Muitos 

comentadores observaram, por exemplo, que entre 1914 e 1918, os Estados 

Unidos passaram da situação de serem o maior devedor à escala mundial para 

passar a ser o maior credor. Foi também durante este período, de acordo com 

estes comentadores, que, como consequência da mudança no estatuto de 

credor dos EUA, o dólar americano foi transformado na moeda de reserva 

dominante do mundo. Por analogia, dado o estado da China como a principal 

nação credora, o renminbi deverá tornar-se a principal ou uma das duas 

principais moedas de reserva. 

Há muitas coisas que são enganadoras ou simplesmente erradas nesta 

narrativa, mas a questão relevante é a atribuição equivocada da ascensão do 

dólar americano ao surgimento dos Estados Unidos como exportador líquido 

de capital. De facto, o país tinha estado a exportar capital durante quase 

                                         
4 Uma parte significativa desta exportação de poupança ocorreu sob a forma de remessas 

de trabalhadores, de juros e de pagamentos de dividendos sobre o investimento estrangeiro, 

que são geralmente designados na classificação contabilística estandardizada como saídas 

de balança corrente, não como fluxos da balança de capitais. Para os nossos propósitos, é 

mais útil pensar neles como fluxos de balança de capital para tornar explícita a sua relação 

com a diferença entre a poupança dos Estados Unidos e o investimento deste mesmo país. 



duas décadas e a transformação dos EUA de maior devedor do mundo em 

maior credor do mundo é muito menos significativo do que parece. A Grande 

Guerra simplesmente acelerou uma tendência já existente, transformando em 

quatro anos a posição patrimonial líquida dos Estados Unidos que, de outra 

forma, teria levado uma década ou mais. 

 

Um século de dominação  

Então, será que isto significa que as exportações líquidas de capital dos 

Estados Unidos eram irrelevantes para o aparecimento dos Estados Unidos e 

do dólar americano como centro do comércio global? Não, mas eles pareciam 

irrelevantes antes da guerra, porque durante esse período as principais 

economias do mundo enfrentaram, como hoje, a abundância do capital, 

impulsionada por altos níveis de desigualdade de rendimento 5. 

Isso  tornar-se-á mais claro à medida que examinamos mais de perto o período 

de 100 anos durante o qual o dólar dos EUA ocupou o centro da cena mundial 

e a economia dos EUA se tornou o centro em torno do qual o sistema comercial 

global foi organizado - mesmo que, bem antes de meados do século XIX, o 

comércio internacional se tenha tornado, e assim permaneceu, uma parcela 

relativamente pequena da economia dos EUA. Esse período realmente 

consiste em dois períodos diferentes de intervalos de tempo 

convenientemente iguais que representam duas etapas muito diferentes 

neste processo. 

                                         
5 Não é uma coincidência que este seja o período que viu aparecerem as ideias do economista 

britânico John Hobson e do seu homólogo americano Charles Arthur Conant sobre o 

subconsumo, a consequências do excesso de poupança, e o papel das exportações de capital 

do imperialismo do final do século XIX. 



O primeiro período durou cerca de cinco décadas, começando durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-18) e incluiu a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Não surpreendentemente, essas duas guerras altamente destrutivas 

dominaram esse período, e a extensão de sua destruição deixou quase todas 

as principais economias do mundo com uma enorme escassez de poupanças 

necessárias para financiar o investimento necessário à sua reconstrução. A 

grande exceção foi, naturalmente, os Estados Unidos, que começou esse 

período como a maior nação excedentária no mundo e o principal exportador 

de poupança. 

Isso coloca os Estados Unidos no centro da ordem económica emergente. 

Durante o período de duas décadas de abundância relativa de poupança antes 

de 1914, os excedentes comerciais e as exportações de capital dos EUA 

deram a Washington pouca influência na governança mundial. A Grande Guerra 

acelerou o crescimento económico dos EUA, juntamente com o excedente de 

poupança americana relativamente ao investimento, de modo que começou a 

década de 1920 com um enorme desequilíbrio de poupança, tal como a China 

hoje. Ao contrário de hoje, no entanto, esse desequilíbrio de poupança existia 

num mundo em que a guerra provocara o colapso do rendimento e da poupança 

na maioria das grandes economias, criando simultaneamente enormes 

necessidades de investimento. A capacidade americana para exportar 

grandes quantidades de poupança quase imediatamente colocou os EUA no 

centro do comércio e do capital global, embora, durante a década de 1930, 

ficou claro que, uma vez que o comércio se contraiu fortemente, os 

desequilíbrios da procura americana poderiam criar os mesmos tipos de 

problemas para a economia dos EUA que a  China enfrenta hoje. 

Qualquer que seja a reconstrução parcial ocorrida durante o período de entre 

guerras, foi mais do que revertida pelas guerras durante grande parte da 



década de 1930 e na primeira metade da década de 1940, de modo que a 

escassez de capital global continuou por pelo menos mais uma década ou duas. 

Isso garantiu que as exportações massivas de capital americano, que não 

foram suficientes até mesmo para evitar a famosa escassez de dólares na 

década de 1950, eram de vital importância para as principais economias do 

mundo. A capacidade de exportar o excesso de poupança americana manteve 

Washington no centro da governança num sistema global no qual a Europa e o 

Japão reconstruiram rapidamente as suas economias. 

No final da década de 1960, as condições eram diferentes. As economias 

avançadas tinham sido reconstruídas, a poupança global era abundante e 

outras formas de procura foram determinantes nas taxas de crescimento 

para a maioria das economias. Mais do que terem acesso ao capital escasso, 

as economias queriam obter do comércio global a capacidade de expandir a 

procura aumentando as exportações de bens comercializáveis, restringindo 

as importações ou, dito de outra forma, exportando capital. Com o seu 

sistema financeiro flexível e a eliminação gradual na década de 1970 de todas 

as restrições aos movimentos de capital, os Estados Unidos conseguiram 

adaptar-se rapidamente e começaram a ter grandes défices comerciais cujos 

custos, sob a forma de desemprego e endividamento dos consumidores, 

estavam dispostos a aceitar em contrapartida das vantagens geopolíticas, 

cuja importância aumentou durante a Guerra Fria. 

Por outras palavras, agora estamos a viver num ambiente global de poupança 

em abundância, em que os excedentes que a maioria das economias querem 

alcançar estão na balança comercial e não na balança de capital. Esta é a 

principal razão pela qual a China não pode substituir os Estados Unidos. Os 

participantes num sistema comercial cujo membro dominante, como os 

Estados Unidos, possui grandes e persistentes défices, podem crescer mais 



rápido devido às exportações líquidas que conseguem ter - a contrapartida 

dos défices comerciais dos EUA - que acrescem procura às suas economias 

em média igual a cerca de 1,5% do PIB em cada ano. 

Por outro lado, num sistema comercial cujo membro dominante deve gerar 

grandes e crescentes excedentes comerciais, como a China, os participantes 

devem absorver as importações líquidas que são a contrapartida dos 

excedentes comerciais da China. Essas importações líquidas subtraem 

procura das suas economias igual a pouco mais ou menos 1% do PIB anualmente 

e, portanto, devem aceitar um menor crescimento como sendo o preço da 

adesão a este regime comercial em que a China seria o centro do sistema. Por 

outras palavras, mudar de um sistema centrado nos EUA para um sistema 

centrado na China, representa uma redução na procura atualmente a situar-

se entre 2,0% e 2,5% do PIB anualmente (embora em alguns anos poderia ser 

tão alta como 3,5 - 4,0 % do PIB). Os únicos países para os quais a adesão a 

este regime - com a sua esperada redução da procura de 2,0-2,5% do PIB - 

não implica menor crescimento, são as economias subdesenvolvidas que 

precisam urgentemente de capital para financiar o investimento interno. 

Estes juntar-se-ão de bom grado a este último sistema se este garantir as 

suas importações de capital, mas, é claro, provavelmente haverá limites para 

a vontade de Pequim em investir nessas economias de baixa credibilidade 6. 

Neste ambiente global de abundância de capital, poderemos ter atingido um 

ponto de inflexão em que a abundância de poupança continua a caracterizar a 

economia global, mas a disposição e a capacidade dos Estados Unidos para 

absorverem o excesso de poupança está a chegar ao fim. Durante as três 

                                         
6 Neste caso, será claramente uma situação de ganhador-ganhador se a China pode exportar 

o capital para estes países de baixa-credibilidade com alguma maneira de assegurar o 

reembolso. A China beneficiaria da execução dos excedentes comerciais correspondentes, e 

eles beneficiariam com o tão necessário capital com o qual construiriam infraestruturas. 



primeiras décadas deste segundo período (do final da década de 1960 até ao 

presente), os americanos praticaram défices voluntariamente, mas mais 

recentemente, ao longo das últimas duas décadas, com a participação dos EUA 

no PIB global a ser muito menor do que era há cinquenta anos, com a 

desigualdade de rendimento a um nível muito mais elevado e, com o fim da 

Guerra Fria, os custos tornaram-se muito mais difíceis de suportar e os 

benefícios geopolíticos a fazerem muito menos pressão num público 

americano cada vez mais isolacionista, especialmente porque esses custos 

tendem a ser maiores em períodos de lento crescimento global quando os 

países substituíram a titubeante produtividade com políticas mercantilistas. 

 

A liderança tem um custo 

E já não há nenhuma dúvida para alguns americanos de que o mercantilismo 

foi de facto uma resposta política de muitos dos seus parceiros comerciais 

para diminuir o crescimento. Embora a China seja habitualmente apontada 

pelas suas políticas, outros países têm-se comportado de forma mais 

irresponsável, principalmente a rica Alemanha , cujos excedentes, os maiores 

da história, foram construídos principalmente sobre uma moeda 

subvalorizada, após a criação do euro, e sobre o fraco crescimento salarial , 

após as reformas do mercado de trabalho, as leis Hartz de 2003-05. 

A crescente oposição ao comércio internacional, particularmente entre os 

americanos mais vulneráveis ao desemprego e ao endividamento do 

consumidor, era provavelmente inevitável e pelas razões referidas no artigo 

da Guardian acima mencionado. Mas se uma retirada americano está prestes 

a acontecer, em vez de se reorganizarem sob a liderança de Pequim e em 

torno dos excedentes que a China necessita, é muito mais provável que as 



economias do mundo sejam forçadas a ajustamentos internos de vários níveis 

de dificuldade, e respondam com uma mistura de políticas industriais e 

comerciais  agressivas visando aliviar a carga do ajustamento. Na medida em 

que essas políticas forcem os custos de ajustamento no exterior, outras 

economias serão forçadas a responder, e ao longo do tempo o comércio global  

tornar-se-á instável e cada vez mais litigioso - e especialmente difícil para os 

países hoje com excedentes – de um modo que está, de facto, muito mais 

próximo da norma histórica do que da estabilidade anómala das quatro 

décadas antes de 1914 e das seis décadas após 1945. 

Por outras palavras, uma retirada americana do papel dominante no comércio 

internacional global será prejudicial para as perspetivas globais. Muitos 

economistas argumentam que isso também irá prejudicar as perspetivas dos 

EUA, mas eles estão quase que certamente enganados. Embora não haja 

dúvidas de que as intervenções políticas mal concebidas e implementadas 

podem ser perturbadoras para a economia dos EUA, há historicamente provas 

de que a intervenção pode facilmente beneficiar as economias diversificadas 

com grandes e persistentes défices comerciais, especialmente quando esses 

défices são impulsionados, pelo menos em parte, por distorções no exterior. 

O exemplo que mais se assemelha ao dos Estados Unidos hoje é 

provavelmente a Grã-Bretanha na década de 1920, quando a sua balança 

comercial foi afetada negativamente pelas grandes compras estrangeiras de 

libras esterlinas para fins de reserva e de investimento. A economia britânica 

apresentou um desempenho significativamente inferior ao dos Estados 

Unidos e ao dos seus rivais continentais, com quase uma década de 

desemprego em seguramente mais de 1 milhão de trabalhadores.  

Isto mudou dramaticamente depois que Londres sucumbiu a fortes pressões 

protecionistas, retirou a libra esterlina do padrão-ouro em setembro de 1931 



e impôs a Tarifa Geral em 1932 (com tarifas adicionais antes e depois em 

1931, 1934 e 1935). Como Barry Eichengreen escreve sobre a economia 

britânica, "os seus resultados comparam-se menos favoravelmente com os 

resultados da Europa nos anos vinte, quando persistentemente se desfasou 

dos seus rivais continentais, do que com os resultados na década de 1930, 

quando eliminou grande parte do fosso que se tinha criado na década 

anterior.” 

O argumento mais forte contra a intervenção comercial é que esta faz subir 

os custos de consumo para todas as famílias, aumentando os custos da 

componente importada do consumo. Esta pode, no entanto, ser uma falácia 

clássica da composição. A inflação é uma questão estrutural e depende das 

variáveis que afetam a quantidade e a velocidade do dinheiro. Para que haja 

inflação, a procura sobre todos os bens deve aumentar em relação à oferta, 

e a procura de bens e serviços de consumo é uma função do rendimento das 

famílias. Se a intervenção comercial conduz a preços mais altos em bens e 

serviços importados, e não há outro efeito, os preços mais altos para bens e 

serviços importados irão reduzir o rendimento disponível para pagar bens e 

serviços não importados, o que levará a uma pressão em baixa sobre os seus 

preços. Os dois efeitos compensar-se-ão. Por outras palavras, a intervenção 

comercial é apenas inflacionária se provocar que o rendimento total do 

agregado familiar aumente - talvez por se colocar os trabalhadores 

desempregados de volta ao trabalho ou pressionando os salários à alta – caso 

em que os agregados familiares ficarão em melhor situação. 

De qualquer forma, é improvável que a inflação seja um problema num mundo 

que sofra de pressões deflacionistas e seria ainda menos um problema numa 

economia excessivamente consumista, como a dos Estados Unidos, do que nas 

economias - como as da Alemanha, da China e o Japão - cujos níveis de 

https://eml.berkeley.edu/~eichengr/research/floudjohnsonchaptersep16-03.pdf
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/research/floudjohnsonchaptersep16-03.pdf


consumo são mantidos à baixa por distorções difíceis de reverter na 

distribuição de rendimento. Certamente, os dados não nos mostram que as 

políticas mercantilistas sejam inflacionárias, ou que as políticas contra 

mercantilistas que permitem aos estrangeiros um acesso mais fácil ao seu 

mercado sejam desinflacionistas. O Japão na década de 1980 não sofreu de 

uma inflação maior do que a dos Estados Unidos, nem a Alemanha depois das 

reformas Hartz de 2003-05 sofreu uma inflação maior que a Espanha, Itália, 

França e Portugal. Em ambos os casos, de facto, foi o contrário: as políticas 

mercantilistas pareciam estar associadas a uma inflação mais baixa. 

Alguns economistas argumentam que, mesmo que haja benefícios a curto 

prazo para os produtores e trabalhadores norte-americanos, a longo prazo, a 

intervenção comercial é prejudicial para o crescimento da produtividade dos 

EUA. Este argumento, que parece mais ideológico do que empírico, é baseado 

na teoria tradicional do comércio em que há uma hipótese implícita de que 

qualquer intervenção comercial  irá afastar o desempenho comercial da 

situação do ótimo de mercado, de modo que os Estados Unidos ganham sempre 

com uma maior abertura do seu próprio mercado, mesmo que os parceiros 

comerciais não tenham um comportamento recíproco. Há pelo menos dois 

problemas com esta argumentação. Em primeiro lugar, não parece estar em 

conformidade com os dados históricos, mais especialmente com os 

precedentes históricos americanos, que sugerem que a intervenção comercial 

foi, de facto, uma parte bem-sucedida das estratégias de crescimento de 

muitos países. De facto, com exceção de alguns pequenos países, a servirem 

de entrepostos comerciais e cujas necessidades são radicalmente diferentes 

das necessidades das economias maiores, é difícil pensar numa única economia 

avançada cujo período de crescimento mais rápido não tenha beneficiado, ou 



pelo menos coincidido com a aplicação de políticas comerciais e de políticas 

industriais. 

Em segundo lugar, a ideia de que qualquer intervenção dos Estados Unidos 

força a economia dos Estados Unidos a sair de uma situação de ótimo em que 

a produtividade é maximizada, simplesmente é uma ideia que não faz nenhum 

sentido. É fácil projetar modelos que mostrem como as políticas 

mercantilistas em qualquer um país, quer sejam entendidas como 

mercantilistas ou não, podem levar o outro país para longe do seu anterior 

equilíbrio, de modo que, se o segundo equilíbrio estiver mais próximo do ótimo 

que o primeiro equilíbrio, as políticas comerciais podem então melhorar 

claramente a produtividade. E se o segundo equilíbrio não ficar mais próximo, 

as políticas comerciais podem bem claramente melhorar a produtividade se 

forçarem a um retorno ao primeiro equilíbrio. Isto é apenas lógica. A 

afirmação de que a intervenção comercial é sempre destrutiva de valor ou 

sempre valorizadora não pode ser outra coisa que não seja ideológica. 

Devemos desenvolver um trabalho no quadro da teoria do comércio 

internacional que nos leve a reconhecer as condições em que as políticas 

intervencionistas específicas podem melhorar ou prejudicar as perspetivas 

de crescimento a longo prazo, após o qual devemos aplicar esse quadro às 

circunstâncias atuais. 

Podemos nós redefinir a governança global? 

Se Washington se retirar do seu papel de liderança global no comércio 

internacional, o mundo não tem necessariamente de enfrentar um retorno ao 

ambiente comercial litigioso e instável que caracterizou, por exemplo, o 

período entre as guerras. Se a administração Trump fosse cumprir outra das 

suas promessas, embora não uma fazendo parte da lista das ações executivas 



prometidas no seu anúncio vídeo, e fosse levar a cabo um importante programa 

de criação ou reconstrução de infraestruturas nos Estados Unidos, a 

extensão do aumento do investimento produtivo poderia reequilibrar 

substancialmente as poupanças globais com maior investimento global, 

resultando num maior crescimento, e não num consumo global mais baixo que 

resultaria num menor crescimento. 

Mas mesmo se os Estados Unidos embarcam num importante programa de 

investimento em infraestruturas, esta é somente uma medida provisória que 

não resolveria o problema de raiz, que é a capacidade decrescente dos 

Estados Unidos para manterem grandes défices que corresponderiam ao 

desejo dos seus parceiros comerciais para terem excedentes. De uma forma 

ou de outra, ou Washington implementa políticas intervencionistas 

específicas que invertam o défice americano ou a erosão da credibilidade 

americana acabará por realizar o mesmo propósito. 

Nesse caso, a única forma de preservar os benefícios do comércio 

internacional estável é sobretudo se bem antes Washington convocar uma 

reunião de grandes nações comerciais, como se fez em 1944 em Bretton 

Woods, para projetar um novo regime que seja mais duro e que reparta os 

custos de forma sustentada. É provavelmente demasiado esperar que o mundo 

se convença da necessidade de reordenação do comércio global até que depois 

de muitos anos difíceis finalmente se venham a convencer todos os principais 

jogadores no mercado internacional. Mas uma alternativa pode ser a de que 

um grupo muito menor de grandes economias com incentivos igualmente 

alinhados possa assumir a liderança e estabelecer um novo quadro que seja 

menos dependente da capacidade dos Estados Unidos para absorver défices 

e da utilização do dólar americano como principal moeda de reserva. 



Economias avançadas com défices externos persistentes, como o Reino Unido 

ou a Austrália podem ser candidatos naturais a assumir a liderança deste 

pequeno grupo. Economias avançadas como a Alemanha e o Japão resistiriam 

fortemente porque embora se recusem a reconhecer que têm qualquer 

responsabilidade pela criação dos desequilíbrios globais, paradoxalmente 

compreendem que beneficiaram tremendamente com as suas capacidades 

para acumular investimentos em dólares americanos, e resistiriam a quaisquer 

restrições. É por isso que as restrições voluntárias provavelmente não podem 

funcionar. Para pressionar o seu cumprimento, Washington não deve depender 

de políticas dependentes do comércio internacional, mas deve em vez disso 

tornar difícil para os países a compra de quantidades ilimitadas de ativos em 

dólares. 7 

Este grupo gradualmente admitiria novos membros à medida que as suas 

instituições financeiras e jurídicas se tornassem consistentes com as dos 

membros originais, de modo que a quota parte do comércio total que seria 

gerida de acordo com as regras deste novo regime comercial cresceria 

                                         
7 Uma maneira de distinguir "bons" afluxos de "maus" afluxos pode ser a de retirar 

ensinamentos da cartilha aplicada no Chile na década de 1980. Em 1991, Santiago impôs 

requisitos de reservas não remuneradas em que uma parte de todo e qualquer entrada de 

capitais tinha de ser depositada no banco central durante um período determinado, sem 

qualquer juro. O efeito foi impor um imposto Tobin assimétrico cujo valor variava de acordo 

com o termo do investimento — poderia ser proibitivo para investimentos de curto prazo, 

mas negligenciável para investimentos de longo prazo. Os impostos também podem ser 

definidos de acordo com a natureza do investimento, com o IDE a receber tratamento 

favorável e os fluxos de portfólio de curto prazo a receberem tratamento desfavorável. Os 

economistas argumentarão de forma bastante automática que os impostos sobre os afluxos 

distorcem a alocação mais eficiente de capital global e, portanto, reduzirão a produção global 

total, mas é difícil argumentar que os fluxos de capital hoje sejam largamente impulsionados 

pela alocação eficiente de capital deslocando–se  o capital de investimentos menos produtivos 

para investimentos mais produtivos, quando a fuga de capitais, a moeda especulativa e a 

acumulação de reservas parecem desempenhar um papel tão importante, ou quando entre os 

maiores fluxos de capital estão os das economias menos desenvolvidas para os Estados 

Unidos, o que viola até mesmo as noções simples de alocação eficiente. Também é difícil 

argumentar que a alocação de capital nos Estados Unidos tem sido muito mais eficiente após 

a eliminação das restrições de capital no final dos anos 1960 e 1970 do que era antes. 



eventualmente passando a abranger a maioria das economias mundiais. Alguns 

argumentarão que isso é exatamente o que o TPP propôs, mas a TPP pode ter 

sido minada em parte por causa do que realmente levou a cabo ao liberalizar 

o comércio internacional. O que a pode ter morto foi a perceção de que era 

uma extensão de um sistema comercial a que muitos americanos se opuseram, 

e certamente foi amplamente visto quer como um instrumento de ambições 

geopolíticas dos EUA quer como um acordo comercial. 

 

O capital determina o comércio internacional  

Uma das fraquezas é que, dentro das regras do TPP, não havia disposições 

substanciais para enfrentar as distorções mais profundas que forçam os 

Estados Unidos a gerir grandes défices. Não houve quase nenhum foco nas 

restrições da balança de capital ou quanto a regras que limitassem a 

acumulação de grandes reservas de dólares dos EUA pelos bancos centrais 

estrangeiros ou quanto a outros mecanismos que permitam aos Estados 

Unidos protegerem-se de entradas de capital líquidas massivas. As restrições 

da balança de capital foram negligenciadas, embora, durante várias décadas, 

tenha sido bastante óbvio que o excedente persistente dos EUA na balança 

de capital se tornou o principal motor do défice na balança corrente e não o 

contrário. 

Esta relação entre o capital e os fluxos comerciais é extremamente 

importante e ainda é amplamente incompreendida. As reformas necessárias 

na conceção de um sistema global sustentável de comércio e no regime de 

capital global devem enfrentar a reforma da governança dos fluxos de capital, 

bem como dos fluxos comerciais. Discuto a relação entre os fluxos de capital 

e de comércio nos capítulos sete e oito do meu livro 2013, The Great 



Rebalancing, bem como em vários outros escritos8. Outros que escreveram 

extensivamente sobre o tema incluem Jared Bernstein, um antigo assessor 

económico do vice-presidente Joe Biden, e Kenneth Austin, economista 

especialista em moeda e funcionário do Tesouro dos EUA 

Utilizando vários quadros interrelacionados, mostramos no nosso trabalho 

como é que dois aspetos da balança de capital que são amplamente 

considerados serem a prova da força económica dos EUA - o estatuto do dólar 

como moeda de reserva dominante e o papel "seguro" à escala global dos 

ativos dos EUA criado pelo estatuto dos Estados Unidos como país refúgio 

para os capitais à procura de segurança - de facto, o que fizeram foi 

enfraquecer a capacidade da economia dos EUA em crescer sem dívidas 

desde que a escassez de poupança global foi resolvida e revertida, a partir 

algures do final dos anos 1960. Este aspeto da lógica da balança de 

pagamentos conferiu ao dólar não o privilégio exorbitante dos pesadelos 

franceses, russos e chineses, mas sim um encargo exorbitante para a 

economia dos EUA. 

Embora tenha sido apenas nos últimos anos que um público muito mais vasto 

tenha começado a reconhecer a complexidade de uma relação que muitas 

vezes é desvalorizada como sendo "simplesmente" uma identidade 

contabilística, não somos os primeiros a sublinhar uma relação causal que 

parece desconcertar muitos economistas 9. Esta relação está subjacente ao 

                                         
8 http://carnegieendowment.org/2014/10/05/are-we-starting-to-see-why-it-s-really-

exorbitant-burden-pub-56856. N.E. Este texto será publicado na presente série sob o 

número 15, "Estamos a começar a ver porque é que a “Carga” é realmente exorbitante". 

 
9 A Balança corrente de um país (que para os nossos objetivos pode ser considerada como a 

balança comercial) deve equilibrar a sua balança de capital. Essa identidade contabilística, 

no entanto, não estabelece a direção da causalidade, que deve ser inferida de outras 

maneiras (a causalidade, de qualquer forma, geralmente funciona nas duas formas). 

Provavelmente é seguro dizer, no entanto, que o comércio tinha primazia em grande parte da 

http://carnegieendowment.org/2014/10/05/are-we-starting-to-see-why-it-s-really-exorbitant-burden-pub-56856
http://carnegieendowment.org/2014/10/05/are-we-starting-to-see-why-it-s-really-exorbitant-burden-pub-56856


vigoroso debate na década de 1920 entre Jacques Rueff e John Maynard 

Keynes sobre como o deslocamento da acumulação de reservas do banco 

central de ouro para libras esterlinas afetaria adversamente o comércio 

internacional e o desemprego britânico, o que Keynes defendeu no seu livro 

de 1913, Indian Currency and Finance era uma questão de "comparativa 

indiferença". 

A abismal economia britânica dos anos 1920, no entanto, levou Keynes, 

eventualmente, a reverter a sua posição e pela década de 1940, ele 

confrontou-se com Harry Dexter White sobre a sua determinação de 

incorporar o dólar americano dentro do regime global que emergiria da 

Conferência de Bretton Woods de 1944. Exceto por um período no início dos 

anos 1960, quando Robert Triffin explorou o que ficou conhecido como o 

dilema Triffin, em que a acumulação estrangeira de dólares americanos era 

ligada a persistentes défices comerciais americanos, a relação entre a 

balança de capital e a balança corrente  parece desde então ter 

desconcertado a maioria dos economistas, incluindo os que se especializaram 

no comércio internacional, mesmo que os défices comerciais  americanos e as 

entradas de capital estrangeiro tenham aumentado, e que o crescimento dos 

fluxos de capitais internacionais, que outrora consistiam em grande parte de 

transações financeiras ligadas ao financiamento do comércio, tenha explodido 

em relação ao fluxos comerciais e tenha relegado o financiamento do 

comércio internacional a um papel bem menor. 

Sem uma compreensão desta relação, no entanto, será impossível conceber 

um sistema de comércio global cuja estrutura não possa ser distorcida ou 

                                         
história, e a balança de capital geralmente ajustava-se para equilibrar a balança comercial. 

Isso quase seguramente deixou de ser verdade, embora muitas teorias de comércio 

internacional implicitamente assumam que ainda continua a ser verdade. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Triffin_dilemma


deturpada, e foi provavelmente uma falha da Conferência de Bretton Woods 

em 1944 que Keynes não tenha sido capaz de convencer White sobre os riscos. 

Até que os papéis das variáveis que afetam a balança de capital e a balança 

corrente (que inclui a  balança comercial) sejam totalmente reconhecidos no 

âmbito do regime de comércio — com a última, provavelmente, a ter primazia 

durante períodos de escassez de poupanças e com a primeira a ter primazia 

durante os períodos de abundância de poupança- um novo sistema de comércio  

global, esteja ou não centrado na China, será ainda menos sustentável e mais 

facilmente desorganizado pelos desequilíbrios do que o sistema atual. 

Esta é provavelmente a maior fraqueza do TPP, e mesmo se fosse pela 

vantagem geopolítica que Washington tivesse continuado o seu apoio, a 

oposição subjacente continuaria a crescer de qualquer maneira. Mas rejeitar 

o TPP não devia significar a rejeição completa por Washington da ideia de um 

sistema de comércio estável, baseado em regras. O mundo está melhor com 

um regime assim, e devemos lembrar que o espírito animador por estava por 

detrás da Conferência de Bretton Woods de 11944 foi a determinação de 

nunca voltar a um mundo como o de 1920 e 1930, em que o comércio 

internacional foi um jogo de soma zero com a aplicação da política de resolver 

os problemas internos à custa de prejudicar ou agravar os problemas 

económicos dos outros países. Quanto mais cedo um novo regime de comércio 

global seja estabelecido, com regras claras e incentivos mais fortes para 

todos os membros  se  comportarem  de forma responsável, melhor será para 

os Estados Unidos, melhor ainda será para o mundo, e o melhor de tudo será 

ainda para os países hoje excedentários. 
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