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Se o défice atual da balança corrente dos EUA é prejudicial ou não para 

a economia dos EUA depende das hipóteses que assumimos sobre a 

escassez de capital. Num mundo inundado com excesso de capital e 



procura insuficiente, o défice da balança corrente dos Estados Unidos é 

um obstáculo para o crescimento. 

 

1. Iliteracia económica  

A escolha feita por Donald Trump de Peter Navarro, um professor de 

economia da Universidade da Califórnia em Irvine, para dirigir uma recém-

formada equipa de conselheiros da Casa Branca sobre questões comerciais 

fez disparar debates furiosos em todo o país e no mundo sobre algumas 

questões bastante básicas sobre a teoria do comércio internacional. No seu 

texto amplamente lido "Scoring the Trump Economic Plan", um texto 

publicado algumas semanas antes da eleição e escrito por Peter Navarro e 

Wilbur Ross, ambos assessores principais de política na campanha de Trump, 

uma passagem em particular, tem dado origem a uma grande quantidade de 

comentários e de críticas: 

Quando as exportações líquidas são negativas, ou seja, quando um país 

está perante um défice comercial uma vez que importa mais do que 

exporta, esse valor subtrai-se ao crescimento... Em 2015, o défice 

comercial dos EUA em bens foi um pouco menos de $800 mil milhões 

enquanto os EUA tiveram um excedente de cerca de $300 mil milhões 

em serviços. Isso deixou um défice geral de cerca de $500 mil milhões. 

Reduzir este "travão que é o défice comercial" aumentaria o 

crescimento do PIB. Estes problemas estruturais relacionados com o 

comércio da economia dos EUA traduziram-se num crescimento mais 

lento, em menos empregos e numa dívida pública crescente.  

Os autores explicam que o crescimento do PIB de qualquer país é a soma do 

crescimento do consumo, da despesa líquida do governo, do investimento e 



das exportações líquidas. Isto não é nada mais do que a identidade padrão da 

contabilidade, identidade bem familiar a qualquer um que aprendeu o básico 

em economia. 

PIB = Consumo + Investimento+ Despesa Pública + Exportações líquidas 

Eles realmente dizem que o crescimento do PIB é impulsionado por estes 

quatro fatores, mas - e eu tenho a certeza que eles sabem disso- temos que 

ser um pouco cuidadosos ao escrever a identidade desta maneira, uma vez que 

os quatro fatores estão inter-relacionados de forma complexa e de tal forma 

que poderia dar-se facilmente o caso que o aumento de um fator 

automaticamente faça com que um outro diminua. Nós nunca quereríamos 

insinuar que podemos automaticamente impulsionar o crescimento do PIB 

acelerando um ou outro dos quatro fatores citados. 

No entanto, isto é o que os autores parecem insinuar, quando eles argumentam 

que as exportações líquidas negativas (um défice comercial) se subtrai ao 

crescimento. Isto é o que levou Dan Ikenson, um especialista em política 

comercial no Instituto Cato, a acusar Navarro de analfabetismo económico. 

Ikenson é um empenhado defensor da livre troca e na sua resposta escreveu: 

Não há nenhuma relação inversa entre as importações e o PIB, como 

afirma Navarro. Na verdade, há uma forte relação positiva entre 

variações no défice comercial e variações no PIB. Os dólares que vão 

para o exterior para comprar bens e serviços estrangeiros 

(importações) e ativos externos (investimento externo) são 

contrabalançados quase perfeitamente por dólares que regressam aos 

Estados Unidos para comprar bens e serviços dos EUA (exportações) 

e ativos dos EUA (investimento interno). Qualquer défice comercial 

(saída líquida de dólares) tem como contraponto um excedente de 



investimento (influxo líquido de dólares). Esse influxo de investimento 

que sustenta investimento, produção e criação de emprego nos Estados 

Unidos. 

As alterações no défice comercial e no PIB estão, de facto, normalmente 

correlacionadas positivamente, mas este ponto só é significativo se a única 

fonte de crescimento do PIB for a exportação líquida, algo que ninguém 

jamais sugeriu. Na verdade, défice e PIB são suscetíveis de serem 

positivamente correlacionados independentemente de Navarro estar ou não 

certo sobre o comércio internacional, e é um pouco hipócrita, pela parte de 

Ikenson, sugerir o contrário. 

Ikenson está claramente errado, no entanto, ao considerar que a saída de 

dólares devido às importações deve retornar aos Estados Unidos como fluxos 

de entrada e criar postos de trabalho, quer através do aumento das 

exportações ou pelo aumento do investimento. Ele não diz bem isso; ele diz 

que o défice comercial (mais corretamente, o défice da balança corrente) 

tem como contraponto um excedente de investimento, o que é correto por 

definição, mas quando ele acrescenta que este influxo de investimento 

sustenta o investimento, a produção e a criação de emprego, o seu erro é 

estar a confundir o investimento líquido (isto é, investimento interno menos 

poupanças internas ) com investimento. Este é um erro que é feito muito 

frequentemente e eu explicarei mais abaixo no presente texto porque é que 

é um erro, mas a confusão é baseada numa incapacidade em reconhecer que 

tanto um investimento mais elevado e como uma poupança mais baixa podem 

levar a um excedente de investimento.  

 



2. Um défice comercial mais elevado não tem que fazer com 

que os Estados Unidos sejam mais pobres 

Antes de continuar, quero primeiro referir-me a uma outra crítica, muito mais 

precisa, dos pontos de vista de Navarro que foi feita por Noah Smith, um 

professor de finanças na Stony Brook University. Smith também parece 

discordar em princípio com Navarro, mas ele tem uma compreensão mais 

sofisticada da dinâmica comercial. Ele começa por expandir o fator de 

exportação líquida na identidade contabilística do PIB, de modo que: 

PIB = Consumo + Investimento + Despesa Pública + Exportações – 

Importações  

As importações têm um sinal negativo na equação, o que pode, em primeiro 

lugar, sugerir que quanto mais um país importa mais o seu PIB é inferior, mas 

ele lembra-nos que subtraímos aas importações apenas para evitar a dupla 

contagem dos bens importados, que já foi contabilizado seja no consumo ou 

no investimento. O impacto das importações no PIB é zero, diz ele, porque o 

valor dos bens importados foi acrescentado ao PIB sob a forma de maior 

consumo ou de maior investimento e subtraído do PIB sob a forma de 

importações mais elevadas. "Isto significa que um défice comercial mais 

elevado não tem que fazer os Estados Unidos mais pobres." 

Esta é a questão: um défice comercial mais elevado não tem que fazer com 

que os Estados Unidos fiquem mais pobres. Pode fazer o país mais pobre, mas 

pode igualmente fazer o país mais rico, e acontece que se os Estados Unidos 

é um país mais rico (isto é, mais produtivo) ou mais pobre depende se o que 

causa o défice provoca, sim ou não, igualmente um aumento correspondente 

do investimento produtivo. Isto devia ser tão óbvio que deveria considerar-se 

inútil falar disto, mas infelizmente torna-se necessário dizê-lo, e 



repetidamente. O debate sobre o comércio internacional tende a ter pouco a 

ver com a lógica e muito a ver com a ideologia. Por um lado, os ideólogos do 

comércio livre negam que os Estados Unidos possam sempre beneficiar da 

intervenção comercial e, por outro, os protecionistas parecem pensar que 

todos os défices são nocivos e que qualquer redução do défice comercial cria 

empregos. 

Ambos os lados estão errados. Os défices comerciais podem, por vezes, 

conduzir a um crescimento mais elevado e a um menor desemprego e, outras 

vezes, tendem a reduzir o crescimento e a aumentar o desemprego — o mesmo 

se aplica aos excedentes comerciais. Face a todos os debates confusos, 

realmente não é difícil de modo nenhum especificar as condições para que se 

verifique um caso ou o outro. E só depois de termos identificado estas 

condições específicas, caso a caso, é que podemos começar a determinar se 

as políticas comerciais especificamente enunciadas são suscetíveis de 

beneficiar ou prejudicar a economia. As políticas que forçam uma contração 

no défice comercial dos EUA, por outras palavras, podem ser uma via que 

venha a provocar aumento no desemprego e diminuição do rendimento real 

das famílias, enquanto outras políticas que forçam a uma contração no défice 

comercial podem fazê-lo com menor desemprego e com maior rendimento real 

das famílias.  

É provavelmente útil começarmos por recordar uma outra identidade 

contabilística1. Para qualquer economia aberta temos: 

                                         
1 Ao longo deste ensaio, terei exagerado a diferença entre a balança corrente e balança 

comercial, simplesmente porque é muitas vezes mais fácil e mais claro referirmo-nos à 

balança comercial quando realmente me quero referir à balança corrente. Embora 

tecnicamente as duas balanças não sejam a mesma coisa, para o propósito desta discussão, 

podemos assumir que são equivalentes sem que seja necessário, de forma alguma, mudar o 

argumento. 



Excedente na Balança Corrente = Défice na Balança de capital  

ou ainda 

Exportações – Importações = Poupança – Investimento 

Estas equações significam apenas que a economia global é uma economia 

fechada em que a poupança total é igual por definição ao investimento total. 

Dentro da economia global, qualquer país que economize mais do que investe 

deve exportar o excesso de poupança para outro país que investe mais do que 

economiza, de modo que no mundo como um todo há equilíbrio entre a 

poupança e o investimento. Esta identidade é muito importante para explicar 

as origens dos grandes desequilíbrios globais dos últimos anos, como eu 

explico no meu livro 2013, The Great Rebalancing - O grande reequilíbrio. 

Naturalmente, todo o país que poupa mais do que investe também, por 

definição, produz mais bens e serviços do que pode absorver internamente, e 

assim deve exportar a produção adicional. É por isso que a balança corrente 

de um país e a balança de capital (que inclui variações nas reservas do Banco 

Central) devem sempre equilibrar-se a zero, [ou seja a sua soma é zero, 

porque iguais em valor absoluto mas algebricamente simétricas]. Para aqueles 

que acham isso intuitivamente difícil de aceitar, é importante entender que 

esta é uma identidade contabilística e é verdadeira por definição. Não vou 

explicar aqui porque é necessariamente verdade, porque é fácil encontrar 

explicações na maioria dos livros didáticos de introdução à macroeconomia. 

 

3. O capital determina as trocas  

A identidade contabilística diz-nos que a entrada líquida de capital nos 

Estados Unidos, também conhecido como o excedente da balança de capital 



dos EUA — e que consiste na quantidade total de dinheiro estrangeiro 

investido em ações americanas, obrigações, imóveis, fábricas, empresas e 

outros ativos de investimento menos a quantidade total de dinheiro americano 

investido no exterior — é exatamente igual ao défice da balança corrente 

americana, o que para o objetivo do presente texto tratamos como se fosse 

idêntico ao défice comercial. As identidades contabilísticas são 

surpreendentemente simples e, no entanto, parecem criar 

surpreendentemente uma enormíssima confusão. Uma identidade 

contabilística é algo que é verdadeiro por definição, e verdadeiro em cada 

ponto no tempo sem qualquer desfasamento, da mesma forma que dois mais 

três é igual a cinco. 

Qualquer explicação económica que viole uma identidade contabilística pode 

ser rejeitada porque simplesmente não pode ser verdade. Quando os 

decisores das políticas económicas declaram, por exemplo, que vão pôr em 

prática políticas que levam à redução drástica do défice comercial dos EUA, 

e depois com a promessa próxima de ganhar espaço para atrair investimento 

estrangeiro, podemos imediatamente rejeitar estas suas promessas não 

apenas porque improváveis mas porque literalmente são impossíveis. Se um 

aumento no investimento estrangeiro faz com que o excedente da balança de 

capital dos EUA cresça, o défice da balança corrente dos EUA também deve 

crescer exatamente na mesma quantidade. 

Uma implicação desta identidade contabilística é que, ao contrário dos países 

em desenvolvimento que enfrentam constrangimentos em capital no 

investimento interno e em falta de tecnologia e de competências ao nível da 

gestão de recursos, os Estados Unidos não beneficiam de aumento do 

investimento estrangeiro, exceto em muito poucos casos altamente 

específicos que pessoalmente já discuti noutros textos, incluindo num artigo 

https://foreignpolicy.com/2016/07/22/chinas-currency-manipulation-actually-enhances-the-global-role-of-the-dollar-sdr-rmb-balance-of-payments/


no Foreign Policy no ano passado, e de um texto num blog um pouco mais 

extenso ("O emocionante e terrível colapso do dólar"2). Num outro artigo 

publicado em Foreign Policy, publicado há cinco anos [em 7 de setembro de 

2011]3, também expliquei porque é que os Estados Unidos devem quase 

sempre responder a um aumento do seu excedente da balança de capital, quer 

permitindo um aumento insustentável da dívida ou um aumento do 

desemprego. O que é mau para os Estados Unidos, no entanto, não é 

necessariamente mau para cada parte do país: se o governador da Carolina do 

Sul, digamos, convence um fabricante japonês de automóveis a construir uma 

nova fábrica no seu Estado, ele vai criar empregos locais e aumentar as 

receitas para a Carolina do Sul, mas a menos que traga com ele uma 

transferência significativa da tecnologia e de competências ao nível da gestão 

a que os americanos não teriam de outra maneira tido acesso, a maioria dos 

benefícios será então obtida à custa de Michigan ou de outros Estados com 

fábricas de automóveis.  

Para voltar ao comércio internacional, o facto de o excedente de investimento 

ser sempre exatamente igual ao défice comercial não nos diz qual causa qual. 

Mas isso não significa que os dois lados da igualdade sejam independentes um 

do outro e que é simplesmente uma feliz coincidência que em cada um dos 

países do mundo a balança de capital é o anverso exato em todos os momentos 

da balança corrente4. Mudanças num dos lados da identidade força a que haja 

                                         
2 Texto editado nesta série em 25 e 26 de setembro com o número 3, vd. 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/25/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-

teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-3-o-emocionante-e-terrivel-colapso-do-dolar-

outra-vez-por-michael-pettis/ e seguinte. 

 
3 An Exorbitant Burden, https://foreignpolicy.com/2011/09/07/an-exorbitant-burden/ 

 
4 Para lembrar os leitores, estou a utilizar o excedente de investimento de forma 

intermutável com excedente da balança de capital e défice comercial com défice da balança 

https://foreignpolicy.com/2016/07/22/chinas-currency-manipulation-actually-enhances-the-global-role-of-the-dollar-sdr-rmb-balance-of-payments/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/25/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-3-o-emocionante-e-terrivel-colapso-do-dolar-outra-vez-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/25/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-3-o-emocionante-e-terrivel-colapso-do-dolar-outra-vez-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/25/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-3-o-emocionante-e-terrivel-colapso-do-dolar-outra-vez-por-michael-pettis/
https://foreignpolicy.com/2011/09/07/an-exorbitant-burden/


mudanças no outro lado desta mesma identidade, geralmente, mas não 

necessariamente de uma maneira em que se reforçam mutuamente. 

A relação, no entanto, é tipicamente envolta em confusão por causa de uma 

hipótese implícita que se baseia muito no nosso modo de pensar sobre a 

balança de pagamentos. Nós temos tendência a supor que os países têm 

excedentes comerciais ou défices por causa de diferenças de preço relativas 

em bens comercializados e também por outros fatores relacionados com o 

comércio internacional. Assumimos que os Estados Unidos estão numa 

situação de défice com a China, ou seja, porque os produtos produzidos na 

China refletem diferenças fundamentais entre as estruturas de custos nos 

dois países. Se pensarmos sobre a balança de capital isoladamente, assumimos 

que a balança de capital se ajusta a qualquer nível que seja necessário para 

equilibrar a balança comercial [ a variável independente, a que tem a primazia, 

seria então a balança comercial e a variável dependente, a que se ajustaria, 

seria então a balança de capital]. 

Dito de outra forma, os fluxos comerciais são assumidos como tendo a 

primazia, e os fluxos de capital pressupõe-se que se ajustam para equilibrar 

os fluxos comerciais. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, e 

provavelmente foi verdade durante grande parte da história moderna da 

humanidade, não é necessariamente verdade, e quase certamente não é 

verdade hoje, pelo menos para grandes economias como a dos Estados Unidos. 

Os fluxos de capital cresceram muito mais rapidamente do que os fluxos 

comerciais e de tal modo que eclipsam os fluxos comerciais, e é em muitos 

casos fácil demonstrar que os fluxos de capital são determinantes e que são 

                                         
corrente, porque, embora tecnicamente incorreto, fazendo-o isso torna a explicação muito 

mais fácil de entender, e de nenhuma maneira afeta o argumento geral 



os fluxos comerciais que se ajustam aos movimentos de capitais. (Consulte o 

Apêndice 1 abaixo para uma discussão mais completa) 

 

4. A origem dos desequilíbrios comerciais  

Isto implica que, ao deslocar-se da análise da balança corrente para a 

compreensão da balança de capital na balança de pagamentos, podemos julgar 

com muito mais precisão o impacto de diferentes políticas e condições sobre 

o comércio internacional. Uma implicação importante é que é inútil ver o 

comércio principalmente como sendo o resultado da concorrência entre as 

indústrias mais eficientes e menos eficientes. Uma indústria mais eficiente 

num país pode facilmente sucumbir em face de uma menos eficiente num outro 

país, como consequência das políticas que distorcem os fluxos de capitais. 

Uma segunda implicação é que a melhor maneira de determinar se as 

economias individualmente consideradas estão ou não a contribuir para os 

desequilíbrios do comércio global é olhar para a posição agregada da balança 

corrente, que é muito provável que seja impulsionado pela posição da balança 

agregada de capital, e não pelas balanças comerciais bilaterais- e isto será 

analisado com muito mais detalhe na seção 9 deste trabalho. 

Isso é particularmente importante para a administração Trump, no que diz 

respeito à sua preocupação com o papel do México nos desequilíbrios 

comerciais dos Estados Unidos. Em 2015, o México teve um défice na balança 

corrente de 2,8 por cento do seu PIB, e em 2016, espera-se que irá registar 

um défice novamente bastante grande. Isso significa que o México está a 

importar parte do excedente da poupança global e, mais do que contribuir 

para os desequilíbrios comerciais quer globais quer dos Estados Unidos, o 

México está de facto a ajudar a absorvê-los. Se Washington tomar medidas 



para reduzir ou eliminar o excedente bilateral do México para com os Estados 

Unidos, isso faz com que os fluxos líquidos de capital para o México venham 

a descer, o défice da balança corrente do México deve declinar, 

independentemente do que acontece com o seu excedente bilateral com 

Estados Unidos.  

A consequência paradoxal poderia muito facilmente ser um maior défice 

comercial americano mesmo que se reduza o défice comercial americano 

bilateral com o México. Isto pode parecer contraintuitivo, mas apenas para 

aqueles para quem o comércio internacional é a soma de saldos comerciais 

bilaterais independentes. Uma vez que reconhecemos que o comércio bilateral 

reflete a complexidade do comércio na economia global, e não as fontes dos 

desequilíbrios comerciais (como eu explico na seção 9), torna-se claro que o 

México não é uma fonte dos desequilíbrios comerciais americanos, e é de 

facto muito mais provável que seja uma preciosa ajuda para a correção do 

desequilíbrio americano. 

Isso leva a uma terceira implicação importante. A intervenção política que 

aborda a balança comercial sem abordar a balança de capital pode facilmente 

criar distorções inesperadas e prejudiciais para o país que implementa a 

política em questão. Se os Estados Unidos estivessem a impor uma tarifa 

sobre os bens importados, por exemplo, sem implementar políticas que 

restrinjam as importações de capitais, o aumento resultante dos fluxos de 

capitais poderia bem provocar uma bolha de ativos e um boom de consumo 

alimentado pela dívida o que cria mais problemas do que os que resolve. 

Pode ser útil ilustrar a relação entre a balança de capital e a balança 

comercial, tomando como exemplo as atuais condições dos fluxos de capitais 

e de mercadorias entre a China e os Estados Unidos. Vamos considerar que o 

excedente atual da balança corrente da China é igual a 2,5 por cento do PIB, 



que é possivelmente um pouco mais elevado do que o excedente para 2016 

provavelmente virá a ser. Com um registo de PIB de 74,41 milhões de milhões 

em renminbi (RMB) — ou $10,85 milhões de milhões — no final de 2016, o 

excedente da balança corrente da China em média mensal está atualmente 

em torno de $22 mil milhões.  

Isto significa que as exportações de capitais líquidas chinesas eram em 

termos médios de $22 mil milhões por mês. Quando as entidades, que não o 

banco central chinês, são exportadores líquidos de mais de $22 mil milhões 

mensais, como têm sido desde junho de 2014, o banco central terá importado 

capital (terá vendido reservas) até atingir este valor de 22 mil milhões. 

Quando estas entidades são exportadores líquidos inferiores a $22 mil 

milhões, como tinham sido em grande parte do tempo em 2013 e 2014, ou 

importadores líquidos de capitais, como tinham sido durante as duas décadas 

anteriores, os bancos centrais terão exportado capital (acumularam 

reservas) para alcançar estes valores. (consulte o apêndice 2 para uma 

explicação). 

Por clareza e facilidade de exposição, deixem-me supor que os 22 mil milhões 

são exportados para os Estados Unidos. O impacto que terá tido sobre a 

economia dos EUA é muito mais fácil de entender do que poderíamos à 

primeira vista pensar. Por uma questão de rigor, começaremos ainda por 

considerar que as exportações líquidas chinesas para os Estados Unidos de 

22 mil milhões fortaleceram de certa maneira o dólar (contra outras moedas, 

e não contra o RMB, porque a intervenção feita pelo Banco do Povo Chinês 

neutraliza o efeito sobre o RMB), e como consequência os investidores 

americanos em busca de ativos baratos no exterior, investiram $3 mil milhões 

do seu capital em ativos estrangeiros. Nesse caso, o excedente da balança de 

capital dos EUA aumentou em $19 mil milhões [os 22 milhões de dólares de 



chineses entrados menos os 3 mil milhões de dólares saídos dos americanos], 

que são simultaneamente compensados por um aumento de $19 mil milhões no 

défice comercial. 

Isto esclarece imediatamente um ponto muito importante quase sempre 

negligenciado na maioria das discussões do comércio internacional. O défice 

da balança de capital da China de $22 mil milhões que foi exportado para os 

Estados Unidos e depois do ajustamento pelo seu impacto sobre as decisões 

dos investidores norte-americanos, causou um aumento de $19 mil milhões no 

excedente da balança de capital americana. As implicações comerciais são 

claras: a China registou um excedente comercial de $22 mil milhões e o défice 

comercial dos EUA aumentou em $19 mil milhões.  

Mas note-se que eu não disse nada sobre o comércio bilateral. Pode 

facilmente ser o caso que o défice comercial americano com a China tenha 

apenas aumentado de 10 mil milhões, caso em que o défice comercial 

americano com o resto do mundo necessariamente subiu por $9 mil milhões, 

enquanto o excedente comercial chinês com o resto do mundo 

necessariamente aumentou por $ 12 mil milhões. A mudança no equilíbrio 

comercial dos dois países não tem absolutamente nenhuma razão para 

aparecer nos números do seu comércio bilateral. Como eu discuto no apêndice 

1, os economistas que tentam explicar as fontes dos desequilíbrios comerciais 

analisando os saldos bilaterais do comércio estão quase sempre apenas a 

baralhar a discussão. Embora os saldos comerciais bilaterais nos digam muito 

sobre a complexidade do comércio na economia global, eles dizem-nos muito 

pouco sobre as fontes dos desequilíbrios comerciais. 

O problema é que muitas vezes os nossos pressupostos não assumidos sobre 

a forma como o mundo funciona não se ajustam com as mudanças na economia 

mundial e, por isso, são muitas vezes errados, mas ainda assim profundamente 



ancorados na nossa forma de pensar e são assim mantidos. As condições eram 

diferentes durante a maior parte do século XIX, quando desenvolvemos 

grande parte da nossa compreensão teórica sobre o comércio internacional, 

e certamente também antes disso, quando o comércio tinha a primazia e a 

balança comercial determinava em grande parte a balança de capital. (Embora 

isto não tenha sido sempre o caso, e basta-nos apenas traçar a história da 

descoberta europeia das minas de prata primeiramente na Alemanha, depois 

no México, e finalmente na Bolívia, e a sua relação com a procura chinesa de 

prata, para ver como as anteriores vagas de globalização também se 

manifestaram em relações complicadas entre balança de capitais e balança 

corrente em todo o mundo). Durante a maior parte deste período, os 

desequilíbrios bilaterais disseram-nos a maior parte do que precisávamos de 

saber e dizem-nos como foi útil supor que a balança comercial era a 

determinante sobre a balança de capital. No entanto, desde o final do século 

XIX, exceto talvez por um breve período antes e depois da segunda guerra 

mundial, isto deixou de ser assim, e não devemos permitir que este 

pressuposto não assumido determine as nossas explicações sobre os 

desequilíbrios comerciais. 

 

5. A conta de poupança e de investimento 

Para regressarmos ao nosso exemplo, nós queremos compreender o que 

acontecerá se a China incorrer numa situação de excedente na balança 

comercial de $22 mil milhões e exportar todo este valor para os Estados 

Unidos, o que faz com que o excedente da balança de capital dos Estados 

Unidos e o défice na sua balança corrente se situem em $19 mil milhões. Este 



é o lugar onde a última identidade contabilística da seção 3 acaba por ser 

extremamente útil: 

Exportações – Importações = Poupança – Investimento 

Com um lembrete de que o que estamos a apelidar de défice comercial 

(exportações menos importações) deveria realmente ser o défice da balança 

corrente (embora sem afetar significativamente a nossa análise em tudo o 

que estamos a expor), a identidade contabilística diz-nos que o défice 

comercial americano é exatamente igual ao excesso de investimento 

americano relativamente à poupança americana. Por outras palavras, se o 

défice da balança corrente aumentou $19 mil milhões, a diferença entre o 

investimento americano e a poupança americana também aumentou 

exatamente de $19 mil milhões5. 

Se quisermos entender o impacto da mudança no défice da balança corrente 

americana sobre a economia dos Estados Unidos, temos de entender como é 

que se deu esta variação. Obviamente, existem apenas duas variáveis que aqui 

podem mudar de modo que o excesso de investimento americano sobre as 

poupanças americanas aumenta de $19 mil milhões: ou aumentou o 

                                         
5 Eu deveria dispensar o que é sempre a refutação estandardizada. A afirmação de que um 

aumento no défice da balança corrente deve ter a sua correspondência no aumento da 

diferença entre a poupança e o investimento não nos diz nada sobre a direção da causalidade. 

No entanto, muitos economistas, nem sempre claros sobre a lógica da balança de pagamentos, 

vão alegar que a falha neste argumento é a suposição de que um aumento no défice da balança 

corrente deve causar um aumento na diferença entre poupança e investimento, e porque este 

é claramente um raciocínio errado não há necessidade de seguir o resto do raciocínio. Mas 

isso não é de todo a hipótese. A abordagem de saldo de pagamentos simplesmente propõe 

que, se o défice comercial americano aumentou de 19 mil milhões de dólares, é indiscutível, 

e implícita na sua própria definição, que a diferença entre o investimento americano e a 

poupança americana aumentou de 19 mil milhões de dólares. Nenhuma direção na causalidade 

está contida nesta afirmação. 



investimento ou a poupança americana caiu, ou então ambas as coisas, dando 

a diferença em $19 mil milhões. 

Como eu explico no apêndice 3, verifica-se que, logicamente, há apenas duas 

maneiras de investimento americano poder aumentar: ou há aumento de 

investimento produtivo, e com isto queremos dizer que estamos a falar de um 

investimento que faz com que a produtividade do futuro americano venha a 

subir e em mais do que o custo do investimento, ou então que há um aumento 

no investimento não desejado ou não-produtivo (incluindo aumento de 

inventário), caso em que o fardo da dívida dos EUA sobe. Também acontece 

que, praticamente falando, há apenas duas maneiras em que a poupança 

americana pode declinar: o desemprego pode aumentar, o que faz com que as 

poupanças estejam a cair, ou os americanos podem-se envolver num boom de 

consumo que reduz a quota de poupança relativamente ao rendimento, e isso 

faz com que haja um aumento do peso da dívida dos EUA. 

Para simplificar todos estas trajetórias possíveis, podemos dizer que um 

aumento no défice na balança corrente americana deve ser acompanhado por 

um aumento no investimento produtivo nos Estados Unidos ou por um aumento 

do desemprego americano ou ainda por um aumento do serviço da dívida (para 

financiar ou o investimento improdutivo ou o consumo). Não há nenhum outro 

mecanismo de ajustamento significativo consistente com um aumento no 

défice na balança corrente dos EUA. 

Esta relação muito simples e clara está, ou deve estar, no cerne de qualquer 

avaliação do impacto do desequilíbrio comercial americano: se o que faz com 

que o défice esteja a amentar também faz com que o fardo da dívida esteja 

a subir, ou faz com que o desemprego esteja a aumentar, é seguro então dizer 

que um mais elevado défice comercial torna os Estados Unidos mais pobres e 

um menor défice comercial torna o país mais rico. Se, por outro lado, faz com 



que o investimento produtivo suba, é o contrário: um maior défice comercial 

torna os Estados Unidos mais ricos. 

Este último caso descreve a história económica dos Estados Unidos durante 

grande parte do século XIX. Pelo menos parcialmente, por causa do seu 

sistema financeiro muito instável, as poupanças americanas eram demasiado 

baixas para financiar necessidades muito elevadas de investimento na 

economia. Felizmente, os americanos tiveram acesso a importantes poupanças 

britânicas, holandesas e de outros países europeus, e como estes países 

exportaram as suas poupanças excedentárias para os Estados Unidos, os 

Estados Unidos passaram, por isso mesmo, a ter um excedente na balança de 

capital e o necessário défice comercial, utilizando o excedente na balança de 

capital na compra de bens de capital ou de matérias-primas produzidas no 

estrangeiro ou, quando usado para comprar bens de consumo estrangeiros, 

para libertar rendimento interno para financiar o investimento. Quanto maior 

o défice comercial, maior a quantidade líquida de capital que os Estados 

Unidos estavam a importar e, em média, os americanos poderiam então 

financiar mais investimentos produtivos. Durante este tempo, os produtores 

americanos enriqueceram com as poupanças europeias, enquanto os 

aforradores europeus enriqueceram com o aumento da produtividade 

americana, e assim ambos os lados beneficiaram a longo prazo com o défice 

comercial dos EUA. 

 

6. O investimento produtivo é limitado pela falta de capital? 

Aqui deparamo-nos com uma segunda hipótese errada, mas implícita e 

profundamente sustentada e mantida, que prejudica seriamente a utilidade 

de muita análise económica e conduz diretamente a políticas muito nocivas, 



não apenas no que diz respeito ao comércio internacional, mas também no que 

se refere à distribuição de rendimento. Muitos economistas parecem 

implicitamente admitir que a quantidade de investimento produtivo em 

qualquer economia, incluindo a dos Estados Unidos, é condicionada pela 

quantidade ou disponibilidade de poupança. Nesse caso, as políticas 

destinadas a aumentar o montante ou a disponibilidade de poupança levarão a 

um aumento da quantidade de investimento produtivo. 

Embora isso fosse verdade para os Estados Unidos e para o resto do mundo 

durante grande parte do século XIX e até antes disso, e também para a 

maioria dos países durante parte do século XX, eu expliquei num texto 

anterior (na seção intitulada Um século de dominação)6, que esta hipótese não 

tem sido verdadeira para países altamente credíveis, incluindo os Estados 

Unidos, ao longo de várias décadas. Uma vez que os países desenvolvidos da 

Europa e da Ásia Oriental reconstruíram substancialmente as suas economias 

após a devastação da guerra, e os Estados Unidos tinham completado um 

importante processo de investimento em infraestruturas da década de 1930 

até à década de 1960, a capacidade produtiva total mundial alcançou níveis 

extraordinariamente elevados. 

No início, grande parte do rendimento gerado pela capacidade produtiva foi 

distribuído equitativamente por todas as populações dos países ricos, de 

modo que se manifestava em altos níveis de rendimento disponível e por altos 

níveis de consumo. A partir da década de 1970, várias tendências importantes 

levaram a uma maior concentração de rendimento. Este processo começou 

com o aumento do preço do petróleo da década de 1970, cujo efeito foi 

canalizar o rendimento quer das nações avançadas quer das nações em 

                                         
6 Texto a ser publicado na presente série sob o número 10, "Uma redução no peso dos Estados 

Unidos no comércio global não vai levar a nenhuma mudança de poder". 



desenvolvimento para um pequeno número de países produtores de petróleo, 

muitas vezes com populações extremamente pequenas incapazes de absorver 

em consumo muito do seu novo rendimento. No final da década de 1970, 

provavelmente em primeiro lugar, como consequência das maiores taxas de 

juros reais na história dos EUA, projetadas pelo Federa Reserve com Paul 

Volcker à sua frente, os Estados Unidos começaram um processo de 

concentração de rendimento que continuou até agora por razões que são forte 

e contundentemente debatidas.  

O mesmo processo de crescente desigualdade de riqueza e de rendimento 

tornou-se rapidamente uma característica em grande parte do resto do 

mundo desenvolvido, bem como nas maiores economias de mercado 

emergente, incluindo a Rússia, o Brasil, e o mais importante deles, a China. A 

concentração de rendimentos e de riqueza dentro das economias nacionais 

tende a aumentar as respetivas taxas de poupança nacional, uma vez que as 

famílias que ficam mais ricas poupam uma maior parcela do seu rendimento. 

A relação entre a concentração de riqueza e a poupança é bastante bem 

compreendida e tem sido muito discutida entre os economistas. Menos bem 

compreendido é um outro processo que tem fortemente exacerbado a pressão 

ascendente sobre as poupanças, em que o rendimento está a ser transferido 

dos agregados familiares comuns não para os ricos de baixo consumo mas 

sobretudo para entidades, que não as famílias, que ainda consomem muito 

menos.  

Isto ocorreu principalmente na Alemanha e na China. Na Alemanha, as leis 

Hartz de 2003-05, as reformas neoliberais do mercado de trabalho alemão, 

efetivamente transferiram rendimento familiar para as empresas alemãs. 

Algo semelhante, mas ainda de forma mais extrema, ocorreu na China, onde 

as políticas destinadas a aumentar o investimento – entre elas, a mais 



importante do ponto de vista financeiro foi a imposição pura e dura de baixas 

taxas de juros – o fizeram de forma extremamente eficaz, levando o 

rendimento das famílias a descer para cerca de 50 por cento do PIB, uma das 

mais baixas taxas de repartição do rendimento para as famílias já alguma vez 

registada.  

O efeito da crescente desigualdade de rendimentos em todo o mundo e um 

decréscimo da parcela do rendimento das famílias em relação ao PIB nalgumas 

das principais economias têm tido o mesmo efeito. Ambos tendiam a aumentar 

ex ante a taxa de poupança global, estabelecendo o que muitos chamaram um 

excesso de poupança, principalmente por restringir o crescimento do 

consumo. 

 

7. Como é que os défices comerciais afetam o crescimento? 

Pode ser mais útil, no entanto, falar de escassez de consumo, em vez de um 

excesso de poupança. Como eu explico num texto de 2014 ("Porque é que um 

excesso de poupança não pode aumentar a poupança"7), a restrição sobre o 

consumo só pode levar a um aumento da poupança, se ela também levar a um 

aumento do investimento (os dois são sempre iguais por definição). Mas 

porque o investimento já não é mais condicionado pelo capital, um excesso de 

poupança numa parte do mundo não leva a um maior investimento, nem no país 

nem no exterior. Nesse caso, deve conduzir a um desemprego mais elevado 

internamente ou no estrangeiro ou a uma carga de dívida mais elevada no 

                                         
7 N.E. Editado na presente série sob o número 4, em 27 e 28 de setembro, vd. 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/27/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-

teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-4-porque-e-que-um-excesso-de-poupanca-nao-

aumenta-a-poupanca-1a-parte-por-michael-pettis/ e seguinte. 

 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/27/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-4-porque-e-que-um-excesso-de-poupanca-nao-aumenta-a-poupanca-1a-parte-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/27/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-4-porque-e-que-um-excesso-de-poupanca-nao-aumenta-a-poupanca-1a-parte-por-michael-pettis/
https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/27/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-4-porque-e-que-um-excesso-de-poupanca-nao-aumenta-a-poupanca-1a-parte-por-michael-pettis/


estrangeiro, e qualquer dos casos leva à redução da poupança global por um 

montante equivalente (ou alguma combinação dos dois casos). Se o 

investimento não é condicionado pela poupança, um excesso da poupança não 

pode fazer com que as poupanças totais aumentem porque esse excedente 

não pode em si-mesmo fazer com que o investimento aumente8. 

Na verdade, o oposto pode acontecer — e a crise financeira global de 2008 a 

2009 mostrou exatamente como. Ao reduzir a procura gerada pelo consumo 

das famílias e não a substituindo por procura gerada pelo investimento 

produtivo, o efeito líquido das condições que criam um excesso de poupança 

pode facilmente retardar a economia e até mesmo reduzir o investimento 

produtivo. Porque é que, afinal, um fabricante expandiria a sua capacidade 

produtiva ou um comerciante expandiria a sua rede de distribuição, se o 

comprador final está a comprar menos? 

É por isso que eu disse anteriormente que o impacto que os desequilíbrios da 

balança comercial podem ter sobre a economia americano é muito mais fácil 

de entender do que poderíamos pensar à primeira vista. O modo como o défice 

comercial americano vai afetar o crescimento da economia americana, 

depende se as empresas americanas já estão aptas a investir tanto quanto 

eles desejam para expandir a produção ou se são incapazes de o fazer por 

causa da insuficiência da poupança. Se o investimento atual nos Estados 

Unidos está muito abaixo do investimento desejado, então, a transferência 

das poupanças do exterior para reduzir o fosso entre o investimento 

                                         
8 Para aqueles que estão interessados, publiquei um outro texto escrito naquele ano, “How 

Trade Can Reinforce Income Inequality,” em que discuto a mesma questão sob o ângulo de 

comércio internacional. N.E. Publicado na presente série sob o número 5 "Como é que o 

comércio internacional pode reforçar a desigualdade de rendimento", vd 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/29/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-

teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-5-como-e-que-o-comercio-internacional-pode-

reforcar-a-desigualdade-de-rendimento-por-michael-pettis/ 
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desejado e o efetivo é correspondido por um aumento proporcional do 

investimento; porque o investimento produtivo faz a economia crescer mais 

rapidamente do que de outra maneira ela o faria, uma parte do crescimento 

da produtividade pode ser para pagar aos investidores estrangeiros e a 

maioria dela pode ficar nos Estados Unidos. Nesse caso, um défice comercial 

americano é realmente um impulso para o crescimento económico, como foi 

assim durante grande parte do século XIX. 

Mas se o investimento atual é praticamente igual ao investimento desejado, 

então a transferência do exterior não tem qualquer impacto sobre o 

investimento interno e, por isso, não pode levar a um aumento sustentável do 

crescimento. Na verdade, a longo prazo, vai reduzir o crescimento. Ou o 

desemprego deve aumentar e o crescimento deve ser lento a curto prazo, ou 

deve haver um aumento temporário do crescimento causado por um aumento 

da carga da dívida, para financiar ou um aumento insustentável no consumo ou 

um aumento insustentável em investimento de que ou se não tem necessidade 

ou é aplicado no setor improdutivo que a longo prazo será mais do que 

totalmente revertido. 

 

8. A avaliação das políticas económicas 

Podemos estender esta mesma análise de forma mais geral para outras 

políticas para além da política comercial — por exemplo, às políticas de 

redistribuição do rendimento. Se o investimento atual nos Estados Unidos 

está muito abaixo do investimento desejado, as políticas que visam reprimir 

o consumo e aumentar a poupança para aumentar o investimento, são 

suscetíveis de funcionar. Estas políticas, que normalmente são concebidas 

efetivamente para transferir rendimentos dos pobres para os ricos, reduzem 



inicialmente o consumo, mas o consequente impacto negativo na procura é 

contrabalançado pelo aumento do investimento, e este tem por seu lado um 

impacto positivo na procura. Com este último efeito que faz a economia 

crescer mais rapidamente do que de outra maneira o faria, então, por fim 

teríamos que os pobres beneficiariam também do ambiente de prosperidade 

crescente assim criada: e pronto, eis a teoria trickle-down9. Acontece que 

George Bush estava errado quando ele rejeitou a teoria trickle-down como 

uma teoria económica voodoo [segundo a qual se poderia aumentar as receitas 

fiscais através da redução dos impostos aos ricos]. Esta pode fazer sentido, 

mas somente sob a condição bem específica de que qualquer supressão do 

consumo liberta capacidade de produção para produzir bens e serviços que 

vão alimentar um investimento mais elevado. 

Por outro lado, se o investimento atual nos Estados Unidos é grosso modo 

igual ao investimento desejado, o mecanismo trickle-down não funciona. 

Nesse caso, a transferência de rendimento dos pobres para os ricos irá 

suprimir inicialmente o consumo, assim como no caso anterior, mas agora o 

menor consumo deixa de ter como contraponto automaticamente um 

investimento mais elevado, e assim a procura total simplesmente diminui. 

                                         
9 Nota de Tradutor. Trickle-down literalmente significa efeito de gotejamento, ou seja, 

estar a gotejar, gota a gota, até o copo transbordar. É uma expressão que surge na sequência 

do aforismo enunciado por Alan Blinder, segundo o qual “uma maré que cresce levanta todos 

os barcos”. No caso em questão, os neoliberais dirão  que em situação de crise e de falta de 

meios para investir, se deve tirar aos pobres para dar aos ricos, um Robin Hood ao contrário, 

(a política que a Troika impôs em Portugal) para estes poderem investir, pois é preciso 

aumentar a poupança para financiar o investimento necessário para assim se aumentar o PIB. 

No final, dizem-nos, todos ficarão a beneficiar e isto pelos simples mecanismos de mercado, 

logo sem Estado, não sendo por isso preciso preocuparmo-nos com a 

distribuição/redistribuição do rendimento, porque, depois, todos acabarão por ficar melhor. 

Daí o ditado dos conservadores: “Não nos preocupemos com os pobres, porque, para cada rico 

a mais, há um pobre a menos". 



Quando isso acontece, ambos, a poupança e o consumo, caem, como cai 

igualmente o PIB e sobe o desemprego. 

Mas há uma torção adicional, como indico no último parágrafo do anterior 

ponto 7. Os níveis de investimento desejado dependem das expectativas de 

lucro, que dependem da procura esperada. Se as políticas que transferem 

rendimento dos pobres para os ricos, e que assim estão a suprimir o consumo, 

não desencadearem poupanças para níveis de investimento atual mais 

elevados, estas políticas de redistribuição podem facilmente causar em vez 

disso, uma redução nos níveis de investimento desejado, de modo que, 

paradoxalmente, o investimento realmente acaba por vir a cair. O que é aqui 

importante, afinal, é para quê manter os níveis de investimento, se os clientes 

finais, os consumidores domésticos, com estas políticas deixam de poder 

consumir tudo o que é produzido? 

A China enfrenta hoje este mesmo paradoxo: enquanto o investimento total 

continua a crescer muito rapidamente, este aumento é impulsionado pelo 

setor estatal. Depois de muitos anos de rápida expansão, o setor privado, 

cujas decisões de investimento são impulsionadas quase totalmente por 

considerações económicas e expectativas de lucro, ao contrário das do 

Estado, tem estado a desinvestir. Isto sugere que os níveis de investimento 

desejado na China estão a descer, enquanto o investimento atual continua a 

aumentar. O modelo dir-nos-ia que, em vez de aplicar políticas de distribuição 

de rendimento que forçam a taxa de poupança, Pequim deve redistribuir os 

rendimentos do setor estatal a favor das famílias, de modo a forçar que haja 

o consumo. Não é por acaso que embora esta mudança se tenha mostrado 

politicamente muito difícil de alcançar, isto é exatamente o que Pequim tem 

vindo a tentar fazer desde pelo menos 2007. 



A Alemanha pode proporcionar um exemplo ainda mais adequado para os 

decisores políticos norte-americanos quanto a este paradoxo. As reformas 

do mercado de trabalho de Hartz de 2003-2005 tiveram como impacto um 

aumento de impostos sobre os trabalhadores e um corte nos impostos das 

empresas, redistribuindo, efetivamente, o rendimento de trabalhadores de 

altamente consumidores, sob a forma de um declínio no crescimento salarial, 

para as empresas não consumidoras e isto sob a forma de maiores lucros. As 

poupanças mais elevadas, porém, não se traduziram em investimento mais 

elevado. Na verdade, o investimento interno na Alemanha atualmente 

declinou, talvez porque o crescimento mais fraco do consumo tenha reduzido 

os níveis de investimento desejado. 

A única razão pela qual a combinação de um nível de consumo mais baixo e de 

um menor investimento fez diminuir a pressão sobre o PIB alemão e o emprego 

alemão [Nota de tradutor- fez reduzir as pressões deflacionistas na 

Alemanha sobre o PIB e sobre o emprego] é porque as regras da União 

Monetária Europeia eliminaram os mecanismos de ajustamento tanto na 

Alemanha como nos seus parceiros, e assim efetivamente forçou 

aproximadamente quase toda a poupança alemã e o gap de produção (Nota de 

tradutor- excedente de produção face à redução do consumo) a ser 

exportado e utilizado pelas zonas da Europa que tinham uma história de 

inflação mais elevada. Com as taxas de juros a convergirem por toda a Europa 

muito mais rapidamente do que a inflação, deixando as taxas de juro reais 

elevadas nos países de baixa inflação, como a Alemanha, e taxas reais baixas 

ou mesmo negativas nos países de alta inflação, as poupanças alemãs 

deslocaram-se para estes últimos e, com ela, os produtos manufaturados 

alemães, também. Isto forçou os seus parceiros comerciais europeus a terem 

como resultado aumento no desemprego, embora eles tenham sido capazes de 



evitar o desemprego através de uma dívida crescente e isto ao longo de vários 

anos até 2009, após o qual os níveis de dívida atingiram os seus limites e o 

desemprego na Europa claramente disparou.  

Este modelo simples, mas poderoso, proporciona um teste elegante para o 

impacto das políticas relacionadas com o comércio internacional. Se o 

investimento atual está muito abaixo do investimento desejado, devemos 

aplaudir os fluxos de capital estrangeiro e os défices comerciais que os 

acompanham, assim como devemos aplaudir os cortes de impostos para os 

ricos, que basicamente fazem a mesma coisa, isto é, aumentar o investimento 

efetivo e levando a aproximar-se do investimento desejado. Se o 

investimento efetivo for igual ou mesmo exceder o investimento desejado, 

devemos tentar reduzir os fluxos de capitais externos e os défices 

comerciais que os acompanham, tal como devemos propor políticas que 

redistribuam o rendimento a favor dos rendimentos mais baixos. No caso dos 

Estados Unidos, acima de tudo, Washington devia iniciar políticas que levem 

o investimento desejado a aumentar, de modo que a economia americana possa 

tirar proveito das poupanças estrangeiras muito baratas e reconstruir 

massivamente as infraestruturas fisicamente muito degradadas. Reconstruir 

as infraestruturas dos EUA teria o efeito de reduzir substancialmente a 

carga da dívida do país, mesmo que o montante total do investimento fosse 

financiado pela dívida pública. (consulte o apêndice 4 para uma discussão das 

limitações dos modelos lógicos baseados em identidades contabilísticas 

estáticas.) 

O modelo também nos permite testar a coerência entre as várias iniciativas 

de política económica. A administração Trump, por exemplo, não quer apenas 

forçar uma contração no défice comercial, mas também propôs políticas 

destinadas a aumentar o investimento americano, em parte, tornando o 



investimento mais rentável (corte de impostos para as empresas e 

reconstrução das infraestruturas americanos) e, em parte, aumentando a 

poupança (corte de impostos sobre os muito ricos). Contudo, há 

inconsistências entre estes objetivos. Como já demonstrei, as políticas de 

intervenção comercial podem conduzir a um crescimento mais elevado, a um 

menor desemprego e a um encargo de dívida menor, mas apenas se assumirmos 

que o investimento desejado está amplamente alinhado com o investimento 

efetivo. Se o investimento desejado for muito maior, então uma contração no 

défice comercial não pode ocorrer sem uma contração no investimento líquido 

estrangeiro, o que só aumentaria a diferença entre o investimento desejado 

e o real, reduzindo os níveis de investimento real. 

Por outro lado, o corte de impostos sobre os muito ricos só pode aumentar a 

poupança se aumentar o investimento, e para que isso aconteça, o 

investimento desejado deve ser substancialmente maior do que o 

investimento efetivamente realizado. Se estes dois tipos de investimento 

estiverem grosso modo em linha, os Estados Unidos correm o risco de sofrer, 

em vez disso, as mesmas consequências que a Alemanha e a China sofreram, 

com uma redução em ambos os tipos de investimento, isto é, no investimento 

desejado e no efetivo. As duas políticas, por outras palavras, são 

inconsistentes. Eles só podem ser consistentes se Washington também 

desencadear um programa de construção de infraestruturas, uma iniciativa 

política coerente com qualquer uma das outras duas, numa escala 

verdadeiramente heroica - que, como um aparte, eu suspeito que seria uma 

estratégia inteligente em qualquer circunstância dado que as necessidades 

americanas em infraestruturas são tão grandes que os aumentos 

consequentes da produtividade iriam servir plenamente para liquidar a dívida 



que lhes estaria associada muito antes de a produtividade estacionar e deixar 

de acrescentar valor à economia. 

 

9. Implicações do comércio internacional  

Antes de encerrar este texto, pode ser útil para alguns leitores clarificar 

aqui algumas questões comerciais específicas. Tem havido uma grande 

quantidade de debates sobre a política de impostos fronteiriços e sobre as 

tarifas em geral. Como tem sido amplamente notado, a diferença entre 

impostos e tarifas é principalmente porque a primeira atua como uma 

intervenção cambial, tornando as exportações mais baratas e as importações 

mais caras, enquanto a última torna as importações mais caras. Eu vou 

considerar todas as três políticas simplesmente como intervenção, com o 

pressuposto de que estas políticas atuam, efetivamente, no sentido de elevar 

o custo da produção estrangeira em relação à produção nacional americana. 

Devo sublinhar, antes de começar, o meu agnosticismo completo em relação 

às virtudes ou aos vícios da intervenção comercial. Pessoalmente rejeito como 

sendo totalmente incompreensíveis as opiniões daqueles para quem a proteção 

é inevitavelmente uma estratégia positiva, e uma estratégia que irá resolver 

muitos ou a maioria dos problemas da economia americana. Eu também rejeito 

como igualmente incompreensíveis os pontos de vista daqueles para quem 

qualquer intervenção comercial é necessária e evidentemente prejudicial para 

a economia americana. Eu penso que ambas as linhas de análise são 

incompreensíveis porque com o mínimo de reflexão, e baseado em todo o 

conhecimento da história económica, elas estão obviamente erradas. Como 

muitos outros debates na economia em que cada lado é tratado como 

ideológico ou como uma posição de fé, de facto, o protecionismo pode ser 



positivo ou negativo para uma economia, dependendo isso das específicas 

circunstâncias subjacentes. 

Como eu tenho investigado através dos extensos relatos de imprensa e de 

documentos de universitários e sobre política económica e comercial 

apresento aqui uma lista de posições a favor e contra as políticas 

protecionistas sugeridos por Peter Navarro, e pela administração Trump mais 

em geral. Estas incluem: 

• O intervencionismo aumentará o custo de bens estrangeiros para os 

americanos e reduzirá o custo de bens americanos para os estrangeiros, e 

assim pela via do mecanismo dos preços desviará compras dos bens 

estrangeiros para a compra de bens nacionais equivalentes produzidos 

internamente, gerando emprego nos Estados Unidos. 

• Os Estados Unidos não produzem muitas das coisas que importam da China 

-ou de outros parceiros comerciais - e nunca as produzirão, pelo que assim 

a intervenção não terá nenhum efeito sobre o emprego na indústria 

transformadora dos Estados Unidos.  

• A taxa de poupança dos EUA é demasiado baixa, tornando os Estados 

Unidos dependentes de fluxos estrangeiros para financiar o défice 

orçamental americano e o investimento interno. 

• Se os Estados Unidos intervierem, os parceiros comerciais afetados irão 

retaliar e neutralizar a intervenção dos EUA. 

• A intervenção é inflacionária. 

• A experiência de cada período de intervenção comercial americana, 

incluindo o Smoot-Hawley Act de 1930, prova que a intervenção americana 

acaba, em última instância, por prejudicar os Estados Unidos mais do que 

qualquer outro país. 



Tomando cada uma destas posições, uma a uma, o argumento é cumulativo. Por 

favor, lembremo-nos que eu defino aqui intervenção comercial apenas para 

significar medidas que têm como objetivo criar diferença nos custos, 

nomeadamente: tarifas, impostos fronteiriços e manipulação de taxa de 

câmbio.  

1. A intervenção aumentará o custo de bens estrangeiros para os americanos 

e reduzirá o custo de bens americanos para os estrangeiros, e assim pelo 

mecanismo dos preços desviar-se-ão as compras bens estrangeiros para 

compras feitas em bens equivalentes produzidos a nível nacional, gerando-

se empregos nos Estados Unidos. 

Esta afirmação pode parecer mais que evidente como explicação de como 

funciona a intervenção comercial, mas na verdade ela tende a obscurecer mais 

do que a esclarecer, porque enfatiza a parte errada do sistema. De facto, a 

intervenção comercial não afeta a procura por itens individuais da maneira 

como o podemos estar a supor. O seu efeito sobre o saldo comercial global é 

indireto e funciona principalmente através de vários efeitos de rendimento e 

não através do mecanismo de diferença de preços. 

Para colocar isto de forma diferente, grande parte da nossa discussão sobre 

o comércio assume implicitamente que cada produto que um país importa ou 

exporta é comercializado no seu próprio mercado constituído pelos dois 

países, e que a posição da balança comercial não é nada mais do que a soma de 

todos esses mercados individuais. Esta forma totalmente errada de pensar 

sobre o comércio internacional leva-nos incorretamente a uma análise do 

impacto da intervenção sobre o saldo comercial global, como se fosse a soma 

do impacto esperado da intervenção em cada item comercial. 



De facto, a intervenção comercial modifica a distribuição de rendimento. Para 

simplificar o que às vezes pode ser muito mais complexo, quando os Estados 

Unidos intervêm, esta intervenção faz com que o preço dos bens estrangeiros 

suba. Em todas as economias, todas as famílias, exceto as famílias de 

agricultores e no que diz respeito aos bens de subsistência, devem consumir 

direta ou indiretamente produtos importados, de modo que os preços mais 

elevados sobre estes bens importados reduzem o valor real dos seus 

rendimentos. O que importa em seguida é saber como é que a intervenção 

afeta a produção. Porque os Estados Unidos produzem bens concorrentes, e 

assumindo (com bastante segurança) que há trabalho não utilizado e outras 

capacidades produtivas disponíveis na economia americana, os fabricantes 

locais vão contratar trabalhadores desempregados e expandir a produção 

para substituir as importações, fazendo com que o PIB venha a subir. A 

diferença entre a descida em termos reais do rendimento disponível das 

famílias e o aumento em termos reais do PIB representa um aumento em 

termos reais da poupança nominal dos EUA, bem como um aumento da taxa de 

poupança nacional. 

Esta parte é um quebra-cabeças para muitos economistas, porque pareceria 

que, com as importações a ficarem mais caras, necessariamente a provocarem 

um aumento nas despesas de consumo, a taxa de poupança do agregado 

familiar é suscetível de descer, ou pelo menos de não subir. Os economistas, 

no entanto, muitas vezes confundem poupança das famílias e poupança 

nacional, e assim têm dificuldade em entender porque é que há aumento da 

poupança americana com a intervenção, em vez de declinar ou de permanecer 

inalterada. 

A razão pela qual há aumento da poupança a nível nacional é porque a 

intervenção faz com que o rendimento das famílias relativamente ao PIB 



diminui e com ela diminui relativamente ao PIB também o consumo, mesmo que 

o rendimento familiar global aumente quando os trabalhadores 

desempregados regressam ao trabalho. Esta é a chave para entender como é 

que a intervenção afeta o défice comercial. Recorde-se que a poupança total 

é igual por definição ao PIB menos o consumo total, e que o défice comercial 

é igual, por definição, ao excesso do investimento sobre a poupança. Como a 

intervenção faz com que o PIB venha a subir mais rapidamente do que o 

consumo, a poupança nos Estados Unidos aumenta, e assim a diferença entre 

poupança e investimento contrai-se, assim como se reduz o défice comercial. 

Isto é geralmente verdadeiro mesmo se o investimento aumenta para 

responder a uma maior procura para bens manufaturados americanos, porque 

o investimento crescerá quase sempre mais lentamente do que a poupança. 

Dito isto, se o défice comercial realmente se expande porque a intervenção 

comercial faz com que o investimento aumente ainda mais rápido do que a 

poupança (o que pode, em princípio, acontecer), será apenas por causa do 

aumento do investimento desejado, caso em que os défices comerciais são 

mais uma vez positivos para o crescimento. Há muitas partes a moverem-se 

neste processo, e é fácil postular vários cenários alternativos, mas a 

estrutura analítica de base é a mesma: deve-se começar por reconhecer que, 

salvo em circunstâncias muito específicas e muito pouco plausíveis, o efeito 

da intervenção comercial é transferir rendimento do consumo para a 

poupança. 

 

2. Os Estados Unidos não produzem muitas das coisas que importam da China 

— ou de outros parceiros comerciais — e nunca o irão fazer, de modo que 

a intervenção não terá nenhum efeito sobre os empregos na indústria 

transformadora americana  



Eu pensei explicar porque não é o caso de os Estados Unidos não poderem ou 

não quererem produzir a maioria do que importa, seja da China ou de qualquer 

outra parte do mundo, mas considerei que essa ideia é tão evidentemente 

absurda que é completamente desnecessário fazê-lo. Mais importante, é uma 

falsa questão, irrelevante. O importante é que a intervenção afeta o saldo 

comercial global não por deslocar a procura por cada item importado, mas sim 

pela deslocação de rendimento do consumo para a poupança.  

No apêndice 3, analiso um mundo de dois países que são, por hipótese, os 

Estados Unidos e o Japão. Para esclarecer a explicação de porque é que não 

é relevante se os Estados Unidos podem ou não produzir todos os bens que 

importam, vamos supor que estamos novamente nesse mundo a dois países 

apenas. Vamos também supor que os Estados Unidos são incapazes de 

produzir uma fração substancial dos bens que o Japão exporta, e que a 

quantidade que os Estados Unidos compram desses bens é inelástica (ou seja, 

os Estados Unidos têm que comprar a mesma quantidade não importa a que 

preço). Se os Estados Unidos fizessem uma intervenção protecionista, por 

outras palavras, na nossa hipótese de elasticidade preço da sua procura de 

bens japoneses nula, então os Estados Unidos importariam a mesma 

quantidade após a intervenção que importavam antes da intervenção. 

Acontece, talvez de forma contraintuitiva, que o défice comercial dos EUA 

poderia ainda contrair-se num montante em valor igual ao valor dos bens 

importados que os Estados Unidos teriam sido capazes de produzir 

internamente, porque o montante da contração deve ser exatamente igual ao 

montante pelo qual a diferença entre investimento e poupança é reduzida. O 

ajustamento no comércio total teria simplesmente ocorrido entre os 

restantes produtos comercializados. Um outro ponto mais, talvez também 

altamente contraintuitivo, é que se nós relaxássemos uma das nossas 



restrições ou limitações do modelo e adicionássemos um país terceiro (a que 

chamaremos México), o ajustamento poderia mesmo não ter exigido uma 

redução no défice comercial bilateral com o Japão. Em vez disso, os Estados 

Unidos iriam passar a ter um excedente correspondente com o México, e o 

México poderia estar a ter um excedente equivalente com o Japão. Nesse 

caso, o défice comercial dos EUA terá diminuído, mas o défice comercial 

bilateral com o Japão terá permanecido inalterado. A diminuição do défice 

comercial global parece ter sido impulsionada pela súbita emergência de um 

excedente com o México. 

Isto é assim porque os saldos comerciais são afetados por mudanças na 

distribuição de rendimento e pelo modo como essas mudanças afetam o 

consumo e as taxas de investimento, e não como se fossem a soma do impacto 

esperado da intervenção em cada item comercial, o que torna impossível dizer 

como é que este ou qualquer ajustamento poderia exatamente acontecer. 

Talvez seja por isso que o comércio internacional pode ser tão confuso, mas 

a razão pela qual é impossível especificar o ajustamento é devido à 

complexidade do comércio internacional e não porque o ajustamento pode ser 

prevenido. Se a intervenção faz com que a poupança suba mais rapidamente 

do que o PIB, ou decline menos acentuadamente do que o PIB, o défice 

comercial deve contrair-se. Se a intervenção faz com que se verifique o 

primeiro caso, os Estados Unidos, ficam em melhor situação (a menos que 

fosse um país com excedente comercial). Se a intervenção faz com que se 

verifique o segundo caso, os Estados Unidos ficam em situação pior. O que 

importa é o impacto no PIB, e isso dependerá quase inteiramente da forma 

como a intervenção afeta o emprego ou o investimento. 

 



3. A taxa de poupança dos EUA é muito baixa, tornando os Estados Unidos 

dependentes de fluxos estrangeiros para financiar o défice orçamental 

americano e o seu investimento interno. 

Já expliquei como é que a intervenção força a subida da taxa de poupança. 

Também reduz a dívida total, incluindo a dívida do governo. Há muitas 

maneiras para que isso possa acontecer, mas a mais óbvia é através do seu 

impacto sobre o emprego e sobre os lucros empresariais. No caso que 

descrevi acima, a intervenção faz com que os lucros das empresas subam, e 

com eles os pagamentos de impostos pela parte das empresas. O emprego 

também aumenta, juntamente com um aumento de rendimento e com uma 

redução das prestações sociais de desemprego. A combinação reduz o défice 

orçamental do governo e as suas necessidades de empréstimo. No apêndice 

3, explico com maior detalhe porque é que o fosso entre a poupança e o 

investimento não é determinado por um nível endógeno nem requer 

financiamento estrangeiro. A baixa taxa de poupança é amplamente devida ao 

facto de haver entradas líquidas de capital estrangeiro. 

Por mais contraintuitivo que isso possa parecer, na verdade, é uma 

consequência necessária de mercados de capitais completamente abertos. 

Porque o investimento e as poupanças dentro do sistema fechado da economia 

global têm de equilibrar-se, regressando novamente para o nosso mundo de 

dois países, se novas políticas distorcerem a distribuição de rendimento do 

Japão e forçarem a taxa de poupança japonesa ex ante para valores acima da 

taxa de investimento desejado, o Japão deve reequilibrar-se, seja ajustando-

se internamente - talvez, forçando simultaneamente o investimento interno a 

aumentar ou permitindo que as existências se acumulem ou ainda pelo 

despedimento de trabalhadores, o que impede a poupança de aumentar- seja 

ajustando-se externamente. Se não existir nenhuma limitação do ponto de 



vista da balança comercial ou da balança de capital nos Estados Unidos, a 

consequência mais provável é que o Japão se reequilibre pela via externa. Isto 

significa que o Japão exporta o seu excesso de poupança, juntamente com a 

sua produção em excesso, para os Estados Unidos, o que significa mais uma 

vez, por definição, que o investimento americano deve exceder a sua 

poupança. Ou seja, a nova disponibilidade de capital japonês terá levado o 

investimento americano a aumentar ou terá forçado a taxa de poupança 

americana a declinar. 

Naturalmente, a mera existência do desequilíbrio não nos diz nada sobre a 

direção da causalidade. No meu exemplo, a distorção original ocorreu no 

Japão, e os Estados Unidos foram forçados a ajustar-se, mas por si só a 

identidade do saldo da balança pagamentos não indica a direção da 

causalidade. Mas isso não significa que não há causalidade, como muitos 

parecem pensar. Quer a distorção original tenha ocorrido Estados Unidos 

quer tenha ocorrido no Japão, um desequilíbrio da procura num país 

automaticamente teve que forçar a taxa de poupança no outro país a ajustar-

se a um qualquer nível que seja necessário para manter a identidade 

contabilística (estou a assumir, como é mais provável que seja o caso, que o 

investimento em nenhum dos países é restringido por insuficiência de 

poupança). A única maneira de as taxas de poupança em cada país serem 

determinadas de forma endógena é considerar que estamos dispostos a 

aceitar que é puramente uma coincidência que a soma da poupança em todos 

os países com excedentes comerciais e a soma do excesso de investimento 

em todos os países com défice comercial sejam exatamente iguais em cada 

ponto do tempo ao longo da história. 

Por outras palavras, é extremamente improvável que a taxa de poupança de 

uma economia aberta seja determinada de forma endógena e é, de facto, 



muito mais provável que seja determinada por distorções nas economias com 

importantes rigidezes institucionais e com significativa intervenção 

governamental. Posto de forma diferente, não há nenhuma razão para supor, 

como é prática quase universal, que a taxa de poupança americana é baixa por 

razões que refletem circunstâncias específicas dos Estados Unidos (e supor 

que as preferências dos agregados familiares americanos determinam a taxa 

de poupança dos Estados Unidos é um especial absurdo). Não é uma variável 

independente, e a afirmação comum de que porque os americanos não estão 

disponíveis para poupar então eles têm de depender dos estrangeiros para 

colmatar a lacuna de financiamento, é igualmente inaceitável. Os americanos 

poupam pouco precisamente por causa dos fluxos de entrada de capital 

estrangeiro, e este deve necessariamente ser o caso considerando que a 

balança de capital é aberta e o sistema financeiro dos Estados Unidos é 

flexível. 

Porque esta necessária consequência da lógica da balança de pagamentos 

parece tão contraintuitiva para tanta gente que é quase impossível para eles 

entenderem-na, vou acrescentar mais um ponto. A lógica confusa pela qual os 

défices da balança comercial só podem ser a consequência da moralidade 

nacional depravada (refletida em declarações como "ninguém colocou uma 

arma na sua cabeça e o forçou a comprar uma televisão de ecrã plano") 

também atribui a culpa aos países com as famílias altamente endividadas ou 

com as famílias com um baixo nível de poupanças, (que é a mesma coisa) ou 

seja, sobre o seu fracasso moral. Mas embora isso satisfaça a nossa 

capacidade de expressar indignação, a depravação moral não desempenha aqui 

nenhum papel. Se as autoridades monetárias de um país estão dispostas a 

reduzir as taxas de juro reais para contrariar o aumento do desemprego, é 

fácil provar matematicamente que haverá um aumento da dívida ou um declínio 



na taxa de poupança de qualquer país com uma população suficientemente 

grande (1 milhão de famílias é mais do que suficiente) em que a quantidade de 

otimismo e vontade de assumir o risco varia em toda a população, de acordo 

com alguma distribuição normal. Se esse país é o destinatário de grandes 

fluxos de capitais estrangeiros, como já discutimos noutros lugares10, a sua 

taxa de poupança nacional vai automaticamente afundar-se.  

 

4. Se os Estados Unidos intervierem, os parceiros comerciais afetados irão 

retaliar e neutralizar a intervenção dos EUA. Eles podem retaliar, mas no 

limite de comércio zero, este não é um jogo em que toda a gente tem 

espaço suficiente para intervir como todos os outros. 

A retaliação contra a intervenção comercial é sempre possível, e num primeiro 

momento provavelmente é assim, mas é absurdo supor que os países têm 

capacidade de retaliação igual. O conflito comercial reduz sempre o 

crescimento económico global, mas os seus custos não são distribuídos 

uniformemente entre os beligerantes, especialmente num ambiente de 

procura global fraca. 

Os países que têm grandes e persistentes excedentes comerciais fazem-no 

quase sempre porque sofrem de distorções de rendimento que criam 

deficiências estruturais na procura interna (as poucas exceções tendem 

quase sempre a ser países, como o Haiti no final do século XVIII ou o Kuwait 

no final do século XX, em que as pequenas populações são incapazes de 

absorver as grandes receitas provenientes da exportação de matérias 

                                         
10 N.E. Vd. texto editado em A Viagem dos Argonautas entre 11 e 18 de agosto de 2017, 

https://aviagemdosargonautas.net/2017/08/11/entre-a-forca-assassina-de-um-golias-a-

alemanha-e-a-rectidao-moral-de-um-david-a-grecia-de-syriza-a-proposito-de-um-texto-

de-michael-pettis-sobre-syriza-sobre-a-alemanha-parte-1-por/ e seguintes. 

https://aviagemdosargonautas.net/2017/08/11/entre-a-forca-assassina-de-um-golias-a-alemanha-e-a-rectidao-moral-de-um-david-a-grecia-de-syriza-a-proposito-de-um-texto-de-michael-pettis-sobre-syriza-sobre-a-alemanha-parte-1-por/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/08/11/entre-a-forca-assassina-de-um-golias-a-alemanha-e-a-rectidao-moral-de-um-david-a-grecia-de-syriza-a-proposito-de-um-texto-de-michael-pettis-sobre-syriza-sobre-a-alemanha-parte-1-por/
https://aviagemdosargonautas.net/2017/08/11/entre-a-forca-assassina-de-um-golias-a-alemanha-e-a-rectidao-moral-de-um-david-a-grecia-de-syriza-a-proposito-de-um-texto-de-michael-pettis-sobre-syriza-sobre-a-alemanha-parte-1-por/


primas). Devem exportar o excesso de produção de bens transaccionáveis ou 

escolher entre o aumento da dívida ou o aumento do desemprego, de modo 

que qualquer contração forçada nos seus excedentes comerciais deve 

exacerbar os custos "normais" que para eles advêm do conflito comercial. 

Este não é o caso com os países em situação de défice se o investimento 

desejado está aproximadamente alinhado com o investimento real. Nesse 

caso, qualquer contração nos seus défices irá automaticamente fazer baixar 

a dívida ou o desemprego e isso vai, pelo menos em parte, mitigar os custos 

"normais" de conflito comercial. 

Por outras palavras, o conflito comercial é muito mais dispendioso para os 

países em situação de excedente comercial do que para os países em situação 

de défice, e as evidências históricas sugerem que um conflito comercial 

globalmente prejudicial pode, de facto, deixar relativamente ilesas as 

grandes e diversificadas economias que têm défices substanciais. O caso que 

mais se assemelha ao dos Estados Unidos de hoje é provavelmente a Grã-

Bretanha na década de 1920, quando a sua balança comercial foi afetada 

adversamente por grandes compras estrangeiras de libras esterlinas para 

fins de reserva e de investimento. A economia britânica teve um desempenho 

significativamente inferior ao dos Estados Unidos e ao dos seus rivais 

continentais, com quase uma década de desemprego com um registo de mais 

de 1 milhão de trabalhadores sem trabalho. 

Isso mudou drasticamente depois de Londres ter cedido a fortes pressões 

protecionistas, ter feito a libra sair do padrão-ouro em setembro de 1931 e 

ter imposto 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 são-lhe comparativamente menos favoráveis 

com a Europa nos anos vinte, quando de forma persistente a Inglaterra 



prejudicou os seus rivais continentais, do que nos anos trinta, quando reduziu 

em grande parte a diferença de resultados que tinha criado na década dos 

anos 20. " Os Estados Unidos também implementaram medidas protecionistas 

ao mesmo tempo, embora longe de ser um campeão do comércio livre, tinham 

por detrás mais de um século de proteção substancial e algumas das tarifas 

de importação mais elevadas no mundo. Durante a década subsequente, a 

economia britânica teve um desempenho relativamente bom em esteve nos 

seus resultados relativamente bem em flagrante contraste com a miséria da 

grande depressão americana. 

Isto não quer dizer que os Estados Unidos beneficiarão com um conflito 

comercial global e que o país se deveria ardentemente envolver em 

comportamentos beligerantes. Há, sem dúvida, custos com os conflitos 

comerciais e incerteza suficiente para exigir cautela, mas a ideia de que as 

grandes nações excedentárias têm capacidade de retaliação substancial é 

difícil de levar a sério. 

 

5. A intervenção é inflacionária, e o custo para as famílias desta inflação vai 

virá-las contra o intervencionismo comercial.  

A intervenção protecionista aumenta os custos das mercadorias importadas, 

mas não provoca inflação. Embora a intervenção comercial vá certamente 

aumentar os preços de certas mercadorias importadas, qualquer aumento na 

despesa num conjunto de bens e serviços deve ser compensada com gastos 

mais baixos no resto, e os consequentes declínios de preço noutros lugares 

significa que, no agregado, não há razão para o intervencionismo comercial 

ser inflacionário. Não há certamente nenhuma evidência empírica que 

credivelmente estabeleça a ligação. É somente quando a procura agregada 



aumenta mais rapidamente do que a oferta agregada que a economia sofre de 

forma generalizada de inflação, e os agregados familiares sofrem realmente 

da inflação somente se os preços sobem mais rapidamente do que o 

rendimento dos agregados familiares. O intervencionismo comercial só é 

suscetível de ser inflacionário se fizer com que o rendimento familiar total 

aumente - talvez através da colocação de trabalhadores desempregados de 

regresso ao mundo do trabalho ou colocando uma pressão crescente sobre os 

salários - caso em que as famílias mesmo assim estão em melhor situação. 

6. A experiência de cada período de intervencionismo comercial americano, 

incluindo o Smoot-Hawley Act de 1930, prova que o intervencionismo 

americano acaba, em última instância, por prejudicar os Estados Unidos 

mais do que qualquer outro país. 

A lei Smoot-Hawley prova o que deveria ter sido óbvio: países com grandes 

excedentes comerciais nunca se deveriam envolver em guerras comerciais. A 

desvalorização não funciona mudando os preços relativos. Ela funciona por 

deslocamento de rendimento do consumo para a poupança. Em países numa 

situação de défice, onde as poupanças são, por definição, insuficientes para 

financiar o investimento, como o abrandamento do crescimento assusta o 

investimento estrangeiro estes influxos devem reduzir-se e com isso declina 

também o investimento e a economia baixa ainda mais o seu ritmo. 

Redirecionando o rendimento do consumo para a poupança, a desvalorização 

reduz a dependência do capital estrangeiro e impede o investimento de cair.  

Contudo, os países em situação de excedente, como os Estados Unidos em 

1930, não sofrem de poupança insuficiente. Eles sofrem de procura interna 

insuficiente, e isso quase sempre significa consumo insuficiente. 



Ao deslocar o rendimento do consumo para a poupança, a Smoot-Hawley 

simplesmente reduziu o consumo interno dos EUA já de si baixo - agravado 

pelo efeito de riqueza dos preços de ativos em colapso – e aumentou, por um 

lado,  a dependência americana no investimento interno, do qual as empresas 

americanas estavam a fugir e, por outro lado,  aumentou as exportações para 

países cada vez mais incapazes de pagar pelas suas importações americanas. 

Para os países em situação de excedente, a desvalorização desloca uma forma 

sustentável de procura, ou seja o consumo, e substituindo-a pela procura 

insustentável de investimentos e de excedentes comerciais. 

 

APÊNDICE 1: o que é que impulsiona os fluxos de capitais? 

Quase todas as discussões sobre o comércio internacional assumem 

implicitamente que a balança comercial tem primazia sobre a balança de 

capital, provavelmente porque é mais natural de alguma forma pensar em 

termos de comércio de bens e serviços do que em termos de fluxos de 

investimento. Presume-se que os países que têm excedentes comerciais ou 

défices comerciais os têm principalmente devido a estruturas de custos 

relativos que tornam as mercadorias num país mais baratas do que no outro. 

Se a China tem um excedente da balança corrente com os Estados Unidos, 

por exemplo, a hipótese é que os fabricantes chineses têm fundamentalmente 

uma vantagem de custo sobre os fabricantes americanos, e o  resultado é que 

os agregados familiares e as empresas americanas consideram ser mais 

barato importar bens chineses do que comprar bens americanos, e os 

agregados familiares e os negócios chineses consideram mais barato comprar 

bens chineses do que importar bens americanos. 



De acordo com este ponto de vista, o desequilíbrio na balança de capital é 

principalmente a consequência do desequilíbrio comercial. Os Estados Unidos 

são um importador líquido do capital chinês, por exemplo, porque deve 

financiar o seu défice comercial com a China, e o seu défice comercial com a 

China é uma consequência não dos fluxos de capital que podem distorcer o 

comércio mas sobretudo por causa dos custos elevados na indústria 

transformadora nos Estados Unidos, com o trabalho caro quase sempre 

apontado como sendo o principal culpado deste mesmo desequilíbrio. Como 

prova de que o défice é provocado pelo trabalho caro, pelos elevados custos 

de fabrico e pelos hábitos de esbanjamento dos americanos, muitos 

economistas salientarão que os Estados Unidos têm défices comerciais 

bilaterais com muitos países, e não apenas com a China. Por exemplo, Stephen 

Roach da Universidade de Yale assinalou o seguinte: 

Em 2015, os Estados Unidos tiveram défices comerciais com 101 países 

– um défice comercial multilateral na linguagem técnica dos 

economistas. Mas isso não pode ser fixado num ou em dois "maus da 

fita", como os políticos invariavelmente fazem. Sim, a China - o bode 

expiatório favorito de todos - tem a maior parcela deste desequilíbrio. 

Mas os défices combinados dos outros 100 países são ainda maiores.  

A ideia de que a estrutura do comércio bilateral nos pode informar sobre o 

que precisamos saber sobre as variáveis que impulsionam a balança comercial 

depende da hipótese de que a balança comercial tem a primazia e que é ela 

que impulsiona a balança de capital. Mas a hipótese está errada. Embora o 

comércio bilateral possa dizer-nos coisas úteis ao nível dos mecanismos 

microeconómicos, estas coisas são quase completamente inúteis a nível 

macroeconómico. De facto, a relação entre a balança de capital e a balança 

comercial é extremamente complexa e, ao longo das últimas décadas, é quase 

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-trade-deficit-low-domestic-saving-by-stephen-s--roach-2016-04?barrier=accesspaylog


certo que as variáveis que impulsionam os fluxos de capitais têm dominado os 

aspetos fundamentais dos fluxos comerciais. Na verdade, o meu mentor na 

Universidade de Columbia, Michael Adler, costumava dizer que olhar para os 

saldos bilaterais do comércio só poderia prejudicar a compreensão dos 

fatores que dirigem o comércio internacional, e ele insistiria que não lhes 

prestássemos atenção. 

A opinião de Adler pode ser extrema, mas é seguramente verdade que os 

fluxos de capitais cresceram tão rapidamente que o volume de transações de 

capital pode ser igual a muitos múltiplos dos volumes comerciais, e as variáveis 

que mudam a natureza e o fluxo da balança de capital podem facilmente 

subjugar a balança comercial. No início dos anos 1970, por exemplo, como uma 

recentemente assertiva OPEP impulsionou os preços do petróleo e depositou 

os seus ganhos excedentários enormíssimos em bancos internacionais, esses 

bancos foram obrigados a encontrar mutuários com quem eles poderiam 

reciclar esses fluxos. Então, estes bancos voltaram-se para um grupo de 

países em desenvolvimento de rendimento médio, incluindo grande parte da 

América Latina. 

A história subsequente é-nos familiar. No início dos anos 1970, como o capital 

começou a fluir em quantidades cada vez maiores para os mutuários latino-

americanos, alguns dos quais tinham estado a ter pequenos défices comerciais 

e outros tinham mesmo excedentes comerciais, toda a região se tornou um 

grande importador líquido de capital e começou correspondente a ter os 

enormes défices comerciais correspondentes. No início da década de 1980, 

os enormes volumes de dívida externa fizeram, a explosão das taxas de juros, 

e o início de um declínio de longo prazo nos preços das matérias-primas 

desencadearam o que foi posteriormente conhecido como a crise da dívida 

dos países menos desenvolvidos. Após 1982, toda a região mudou de grandes 



fluxos de entrada de capital líquido para grandes fluxos de saída de capital 

líquido à medida que secava a entrada de investimento estrangeiro, para ser 

substituído pelas fugas de capital e pela luta para responder aos encargos do 

serviço de dívida externa. Toda a região também começou também a ter 

grandes excedentes comerciais que caracterizaram a América Latina na 

década de 1980. 

Era óbvio então que a mudança nos fluxos de capital tinha primazia, e que a 

mudança nos fluxos de comércio era em grande parte uma consequência dos 

fluxos de capital. Isso não quer dizer que não tenha havido alterações 

correspondentes nos fundamentais económicos - pós-1982, afinal, os custos 

na indústria transformadora e os custos laborais caíram - mas mostra-se 

assim que as políticas que tinham sido concebidas na base dos fundamentais 

comerciais teriam tido um impacto menor, e isto na melhor das hipóteses, no 

sentido geral do comércio.  Vimos esta história replicada muitas vezes. Como 

já expliquei - no meu livro de 2001, The Volatility Machine, por exemplo, e 

noutros textos – nos últimos 200 anos, os fluxos de capitais para os países 

em desenvolvimento têm ocorrido em vagas que são muito mais facilmente 

explicadas como tendo sido impulsionadas por mudanças de liquidez no mundo 

desenvolvido do que por variações paralelas na estrutura de custos da 

indústria transformadora no conjunto dos países em desenvolvimento. 

A tese da sobreabundância global da poupança enunciada por Ben Bernanke é 

outro exemplo da primazia dos fluxos de capitais e, na verdade, a decisão dos 

países do Leste Asiático de acumular poupanças sob a forma de reservas 

cambiais crescentes, que desencadeou o excesso de poupança, foi a provável 

resposta à crise asiática de 1997, crise esta que ocorreu como consequência 

de uma reversão acentuada dos fluxos de capitais para os países asiáticos em 

sérias dificuldades financeiras. Com a reversão desses fluxos, as moedas 

https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/1996-11-01/liquidity-trap-latin-americas-free-market-past
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_saving_glut


caíram e os grandes défices comerciais que contrabalançavam os afluxos 

enormíssimos de capital tornaram-se nos excedentes necessários que 

contrabalançaram a saída de capital. As fugas de capital são geralmente um 

exemplo de fluxos de capitais que impulsionam os fluxos comerciais. 

Eu poderia continuar, mas a questão já se terá tornado bem clara. Não nos 

podemos virar essencialmente para os fundamentais económicos para explicar 

os fluxos comerciais. A relação entre a balança de capital e a balança 

corrente, que tende a ter que ver com a balança comercial, é extremamente 

complexa e pode funcionar em ambos os sentidos. E nas últimas décadas, as 

variáveis que afetaram a balança de capital tenderam a subjugar os 

fundamentais da balança comercial, que tiveram que modificar-se a fim de 

acomodar as mudanças na balança de capital. Na verdade, um exemplo 

convincente, de um modo mais geral, pode ser que aquilo que nós chamamos 

de globalização é impulsionado largamente pelas mudanças na liquidez e na 

apetência pelo risco: "a globalização ocorre", como eu escrevi em 2001, "em 

grande parte porque os investidores estão repentinamente ansiosos por 

assumir o risco." 

 

APÊNDICE 2: porque razão as reservas da China estão a declinar  

Normalmente dividimos a balança de capital em duas contas separadas para 

os países, como a China, cujos bancos centrais intervêm fortemente nos 

mercados monetários. Uma das contas, confusamente chamada de conta de 

capital, consiste em todas as transações de balança de capital excluindo 

compras ou vendas de reservas pelo banco central. A outra conta, como é 

lógico, consiste nas compras e vendas de reservas feitas pelos bancos 

https://foreignpolicy.com/2009/11/18/will-globalization-go-bankrupt/


centrais. Nesse caso, devemos refazer a nossa identidade inicial da balança 

de pagamentos e reescrevê-la: 

Excedente da Balança Corrente= Défice da Balança de Capital + Défice dos 

Bancos centrais 

Anteriormente a 2014, quando havia um consenso esmagador de que o RMB 

continuaria a apreciar-se, a China tinha um grande excedente na balança de 

capital: muito mais dinheiro vindo do exterior estava a ser investido na China 

do que a quantidade de dinheiro chinês estava a ser investida no exterior, 

impulsionado principalmente pela chamada arbitragem, através da qual as 

empresas chinesas levantavam empréstimos de zonas offshore a taxas de 

juros mais baixas e traziam-no de volta para o país, geralmente de forma 

ilegal, para investir em taxas mais elevadas de juro de modo a ganharem a 

diferença de juros, e ainda mais algum lucro pela apreciação da moeda 

chinesa. A China tinha também um grande excedente na sua balança corrente. 

Isto significava, por definição, que deve ter havido um défice ainda maior do 

banco central, o que significa confusamente que as suas reservas bancárias 

centrais cresceram à medida que exportava capital para o exterior para 

comprar títulos do tesouro dos EUA e outros ativos. Para dar números, vamos 

supor que o excedente da balança corrente da China foi de $22 mil milhões e 

vamos ainda considerar que foram investidos na China mais $30 mil milhões 

do que o dinheiro levado para o exterior. Uma vez que a balança corrente teve 

um excedente de $22 mil milhões, o total da balança de capital mais a conta 

do banco central tiveram então um défice de $22 mil milhões e dado que a 

primeira estava com um excedente de $30 mil milhões então o défice do 

banco central era de 52 mil milhões, ou seja, as reservas do banco central 

aumentaram $52 mil milhões.  

http://lexicon.ft.com/Term?term=carry-trade


Hoje as dinâmicas são diferentes. A balança corrente ainda está em 

excedente – admitamos que é ainda de 22 mil milhões - mas a balança de 

capital está a ter um grande défice dado que os chineses têm estado 

apressadamente a colocar dinheiro fora do país. Se assumirmos que o défice 

da balança de capital é de $40 mil milhões, o banco central deve ter vendido 

$18 mil milhões de reservas para levar a que a soma das duas balanças , a de 

banco central mais a conta de capital relativa aos outros capitais, tenham 

apenas um défice de $22 mil milhões, e mais uma vez a equilibrar 

perfeitamente o excedente de 22 mil milhões da balança corrente.  

 

APÊNDICE 3: O que é que determina a taxa de poupança dos americanos? 

Eu mencionei duas hipóteses erradas, mas profundamente ancoradas, que 

estão por detrás da maioria das discussões à volta da balança comercial. A 

primeira é que a balança comercial tem primazia sobre a balança de capital. 

A segunda é que a quantidade de investimento produtivo em qualquer 

economia, incluindo a dos Estados Unidos, é limitada pela quantidade de 

poupança. Há uma terceira. Esta é a hipótese implícita de que a taxa de 

poupança interna de qualquer economia é determinada de forma endógena 

como função das preferências de poupança familiar. 

Esta última hipótese é simplesmente errada, embora infernalmente difícil de 

remover, e por duas razões. Primeiramente, as poupanças totais incluem as 

economias dos agregados familiares mas não se limitam a estas, e em muitos 

casos excedem e em muito as poupanças dos agregados familiares. Segundo, 

como já foi discutido acima e mostrado várias vezes (vd. por exemplo aqui, 

http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/55084


aqui 11, e aqui 12), a exigência de que o excesso de poupança sobre o 

investimento num país deve ter como contraponto um excesso de 

investimento sobre a poupança noutro país sginifica, uma vez que 

reconheçamos que o investimento produtivo não tem que estar restringido 

pela falta de poupança, que é então puramente uma questão de lógica que em 

pelo menos um desses dois países a taxa de poupança foi determinada não 

endogenamente, mas sim pelas condições do outro país. A implicação que a 

maioria das pessoas acha mais difícil de acreditar é que as taxas de poupança 

americanas são quase totalmente determinadas fora dos Estados Unidos. As 

famílias americanas não provocam as baixas poupanças americanas. Enquanto 

os parceiros comerciais forem exportadores líquidos de capitais para os 

Estados Unidos, este país deverá ter um défice comercial e a sua taxa de 

poupança deve cair abaixo da sua taxa de investimento. 

Esta hipótese está implicitamente subjacente a grande parte do debate 

sobre o comércio internacional. Os analistas, por exemplo, argumentarão de 

forma irrefletida que as taxas de poupança extremamente elevadas da China 

refletem o comportamento de aforradores das famílias chinesas, e que as 

taxas de poupança extremamente baixas dos Estados Unidos são a 

consequência de uma tendência sistemática entre americanos para o sobre 

consumo, que é simplesmente o oposto da poupança excessivamente baixa do 

país (e esta é em qualquer economia igual, por definição, ao valor do PIB menos 

                                         
11 N.E. Texto editado na presente série em 30 de setembro e 1 de outubro, sob o número 6, 

"Foi o excesso de poupanças alemãs, e não a temperança, aquilo que causou a crise europeia", 

vd. https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/30/a-critica-demolidora-de-michael-

pettis-a-teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-6-foi-o-excesso-de-poupancas-alemas-e-

nao-a-temperanca-aquilo-que-causou-a-crise-europeia-1a-parte-por-mi/ e seguinte. 
12 N.E. Texto editado na presente série em 2 e 3 de outubro, sob o número 7, "Equilíbrio 

interno e externo", vd. 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. 
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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/


o consumo), e que por esta razão os americanos não economizam o suficiente 

para satisfazer as necessidades de investimento interno. É por isso, dizem 

esses analistas, que os Estados Unidos são forçados a explorar a 

generosidade dos estrangeiros e pedir emprestado no exterior para atender 

às necessidades de investimento doméstico. Como Yi Wen do banco do 

Federal Reserve de St. Louis erroneamente explica, a poupança elevada de 

China tem que ver apenas com as necessidades dos agregados familiares 

chineses: 

Primeiramente, nós precisamos de compreender porque é que a China 

está disposta a emprestar aos Estados Unidos quando ainda está a lutar 

com baixo consumo per capita. A resposta é que os agregados 

familiares chineses precisam de poupar por motivo de precaução, mas 

não têm boas oportunidades de investimento internamente para as suas 

poupanças.  

Em seguida, continua a utilizar o mesmo erro de lógica para explicar que o 

défice comercial dos EUA é a consequência das preferências das famílias 

americanas em termos de poupanças: 

Os Estados Unidos têm estado a ter grandes e persistentes défices 

comerciais com outras economias, especialmente com os mercados 

emergentes como a China, desde há décadas. Os desequilíbrios 

comerciais persistentes implicam que os Estados Unidos têm 

consumido mais do que produzem ou, equivalentemente, economizado 

menos do que têm investido. Isto significa que os Estados Unidos têm 

contraído pesados empréstimos no estrangeiro (em especial na China) 

para financiar o seu investimento interno. 

https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2012/07/06/reducing-the-u-s-deficit-by-recycling-capital-inflows/
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2012/07/06/reducing-the-u-s-deficit-by-recycling-capital-inflows/


Os críticos dizem que para reequilibrar a sua balança corrente, os 

Estados Unidos precisam de ou aumentar a sua taxa de poupança ou 

reduzir a sua taxa de investimento. Ambas as abordagens são dolorosas 

para a economia americana pois qualquer das medidas levará a uma 

menor procura agregada e, consequentemente, a uma recuperação 

económica mais lenta. No entanto, a própria natureza do défice 

comercial em si oferece uma solução. 

O professor Stephen Roach da Universidade de Yale implicitamente faz a 

mesma suposição num artigo para o blog Project Syndicate: 

O que os candidatos não vão dizer ao povo americano é que o défice 

comercial e as pressões que ele coloca sobre os trabalhadores da classe 

média decorrem de problemas criados em casa. Na verdade, a 

verdadeira razão para os EUA terem um défice multilateral tão elevado 

é que os americanos não aforram. 

Roach segue, referindo-se à "sólida identidade em que a poupança deve ser 

igual ao investimento em cada ponto no tempo." 

Mas há aqui uma torção bem crítica: para importar a poupança 

estrangeira, os Estados Unidos devem ter um enorme défice 

internacional como contraponto na balança de pagamentos. A imagem 

espelhada da escassez de poupança da América é o seu défice na 

balança corrente, que tem sido em média de 2,6% do PIB desde 1980. 

É esse défice crónico na balança corrente que impulsiona o défice 

comercial multilateral com 101 países. Para contrair empréstimos a 

partir do exterior, a América deve dar aos seus parceiros comerciais 

algo em troca do seu capital: a procura por produtos feitos no exterior. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-trade-deficit-low-domestic-saving-by-stephen-s--roach-2016-04?barrier=accesspaylog


É aqui que reside o nó da questão para a politização dos problemas da 

balança comercial da América. Reduzir drasticamente o comércio com 

a China, como Donald Trump faria eficazmente com a sua proposta de 

uma tarifa de 45% sobre os produtos chineses vendidos nos Estados 

Unidos seria um tiro nos próprios pés. Sem fixar o problema da 

poupança, a parte chinesa do desequilíbrio comercial multilateral de 

América seria redistribuída simplesmente por outros países - o mais 

provável é que o seja a produtores de mais alto custo. 

O pressuposto errado aqui é considerar que os Estados Unidos têm uma taxa 

de poupança muito baixa por razões endógenas, e que a China tem uma taxa 

de poupança muito elevada por causa de uma propensão cultural a aforrar. 

Nenhuma destas duas afirmações é verdadeira. No caso da China, as suas 

taxas de poupança estão entre as mais altas jamais registadas principalmente 

por causa da baixa parcela que as famílias chinesas têm no PIB, proporção 

esta que está entre as mais baixas jamais registadas. Como eu escrevi num 

outro lugar: 

A taxa de poupança extraordinariamente elevada da China é quase 

totalmente explicada pelos mecanismos de transferência que 

subsidiaram o crescimento rápido ao longo das últimas duas décadas, 

deixando as famílias chinesas com a menor quota do PIB no mundo, e 

talvez a mais baixa jamais registada numa grande economia. 

Aritmeticamente, para não mencionar precedentes históricos, pode 

facilmente explicar-se porque razão estas transferências, que durante 

este século ascenderam a qualquer coisa entre 5 e 8 por cento do PIB 

anualmente, conduziram à redução do peso do consumo das famílias 

relativamente ao PIB devido à redução do peso do rendimento das 

http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/56627
http://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/56627


famílias por unidade PIB e naturalmente as poupanças elevadas são 

simplesmente o oposto do baixo consumo. 

Dito por outras palavras, a taxa de poupança elevada de China tem muito 

pouco a ver com os agregados familiares chineses e é na sua maior parte 

estrutural. É o resultado de três décadas de políticas que subsidiaram o 

crescimento rápido com transferências do sector doméstico deixando, por 

isso mesmo, as famílias chinesas com uma quota extremamente baixa do PIB. 

Não surpreendentemente, o consumo das famílias é, consequentemente, uma 

parcela extremamente baixa do PIB, como é o consumo total, que consiste 

principalmente de consumo doméstico. Uma parcela baixa do consumo 

relativamente ao PIB é o mesmo que dizer que se está perante uma parcela 

relativamente elevada da poupança por unidade de PIB e, porque a taxa de 

poupança extraordinariamente elevada de China é mesmo maior do que a sua 

taxa de investimento muito elevada, a China deve exportar as poupanças 

excedentárias e ter, como contraponto, uma posição excedentária da sua 

balança corrente.  

Nem a taxa de poupança dos EUA é definida pelas propensões culturais das 

famílias americanas. Surpreendentemente, como pode inicialmente parecer, 

por causa da sua balança de capital aberta, do seu sistema financeiro flexível 

e do seu estatuto de paraíso seguro, as taxas americanas da poupança são 

largamente a consequência de distorções externas. Para ver porquê, vamos 

supor que existem apenas dois países no mundo, os Estados Unidos e o Japão, 

e que as políticas japonesas que fizeram descer a parcela de rendimento das 

famílias, como foi o caso na década de 1980, deixaram o país com poupanças 

ex ante que substancialmente excederam o investimento desejado. O Japão 

é capaz de exportar facilmente o excesso de poupança para os Estados 



Unidos e manter um excedente comercial que lhe permite resolver a sua 

insuficiência na procura interna.  

A exportação líquida de poupança do Japão para os Estados Unidos significa 

que os Estados Unidos são forçados a ser um importador líquido de poupança 

(não há restrições sobre o investimento estrangeiro nos Estados Unidos). 

Esta é apenas uma outra maneira de dizer que os Estados Unidos devem ter 

um défice na balança corrente e que o investimento americano deve exceder 

as poupanças americanas pelo montante da sua importação líquida de 

poupança. Ou colocando isto sob a forma de uma equação: 

Poupança do Japão – Investimento no Japão= Investimento dos Estados 

Unidos - Poupança dos Estados Unidos  

Como é que é possível que os Estados Unidos tenham um défice de poupança 

que está a contrabalançar os fluxos de investimento japonês para a economia 

americana? Logicamente, há apenas duas maneiras. Ou o investimento 

americano deve ter aumentado em consequência da exportação das poupanças 

pelo Japão para os Estados Unidos, ou suas poupanças devem ter caído (ou 

alguma combinação destas duas). Como é que o investimento pode aumentar? 

Há, outra vez, duas maneiras logicamente pelas quais o investimento japonês 

nos Estados Unidos pode fazer com que o investimento agregado dos Estados 

Unidos aumente. Pode haver um aumento do investimento produtivo, ou um 

aumento do investimento não produtivo, com este último consistindo de um 

aumento excessivo (ou não desejado ex-ante) de inventário ou de 

investimento indevidamente feito.  

• Investimento produtivo: os governos ou as empresas podem ter 

identificado oportunidades de investimento produtivo, mas porque o 

capital é escasso e excessivamente caro, são incapazes de obter no 



mercado bancário ou financeiro o financiamento a um custo razoável. 

Nesse caso, importando capital do Japão, os Estados Unidos podem 

aumentar o seu volume de investimento produtivo, e isso provocará um 

impulso na futura produção de bens e serviços, parte da qual pode ser 

utilizada para reembolsar o Japão e a outra parte pode ser retida pelos 

americanos, fazendo que ambos os países ganhem. Embora este possa ter 

sido um cenário realista há 150 anos atrás, ou mesmo há 50 anos atrás, 

num mundo repleto de poupanças em excesso, os mutuários credíveis nos 

Estados Unidos não encontrarão dificuldades em financiar desta forma o 

investimento. Isto é, por outras palavras, um cenário muito improvável. 

• Investimento improdutivo como um aumento indesejado no inventário: se 

as exportações japonesas de produtos manufaturados vêm substituir bens 

produzidos por fabricantes americanos, estes verão um aumento do 

investimento sob a forma de aumentos indesejados no inventário. Este 

aumento no inventário deve efetivamente ser financiado por uma dívida 

mais elevada o que não é sustentável. 

• Investimento improdutivo como investimento inadequado: à medida que o 

dinheiro japonês inunda os Estados Unidos, ele pode desencadear o uma 

explosão no setor imobiliário ou nas bolsas de valores, o que conduz a 

previsões excessivamente otimistas sobre o crescimento ou à procura 

especulativa no setor imobiliário. O investimento não produtivo resultante 

é efetivamente financiado pela dívida, cujo serviço não pode ser satisfeito 

pelo valor acrescentado criado por este investimento. 

 

O problema é que os fluxos líquidos de entrada de capitais japoneses não são 

muito provavelmente contrabalançados por um aumento do investimento 

produtivo nos Estados Unidos, mas pode ser parcialmente contrabalançado 



por um aumento no investimento não produtivo. Porque os fluxos líquidos do 

capital japonês devem ser exatamente igual ao excesso do investimento 

americano sobre a poupança americana, se o investimento não aumenta ou 

aumenta menos do que a quantidade de fluxo líquido, então as poupanças 

devem diminuir. 

É aqui onde reina a maior quantidade de confusão no debate sobre o 

desequilíbrio da balança comercial. A ideia de que as preferências das 

famílias americanas determinam a taxa de poupança americana está errada 

de tantos pontos de vista, mas isto por alguma razão inexpugnável. Na 

verdade, a taxa de poupança para qualquer economia credível com uma conta 

de capital aberta e investimento estrangeiro significativo é amplamente 

determinada pelas decisões de investimento estrangeiro. No nosso caso, em 

que o aumento do investimento é menor do que o fluxo de capital líquido 

entrado, a poupança deve, pois, diminuir. Há principalmente duas maneiras 

pelas quais a poupança pode diminui:  

• O desemprego pode aumentar. No caso dois acima, uma vez que os 

fabricantes americanos não são mais capazes de aumentar o inventário 

indesejado, eles devem fechar a produção e despedir os trabalhadores. 

Quando os trabalhadores são despedidos a quantidade de bens e serviços 

que produzem cai a zero, mas, claro, o seu consumo não. Porque a poupança 

é a diferença entre produção e consumo, os trabalhadores desempregados 

fazem então cair a taxa de poupança. 

• No caso três acima, o disparar em alta do valor dos títulos e dos mercados 

imobiliários criam um efeito de riqueza que pode desencadear um boom de 

consumo, o que exige que os agregados familiares reduzam as suas 

poupanças ou aumentem os seus níveis de empréstimo (que é a mesma 

coisa) porque consomem uma parte maior do seu rendimento. 



Como os exemplos acima mostram, quando os Estados Unidos são um recetor 

líquido de fluxos de capital estrangeiro, deve equilibrar os fluxos com um 

ajustamento equivalente na diferença entre o investimento interno e 

poupança interna. Os cinco cenários acima descrevem quase todas as formas 

possíveis para os Estados Unidos se poderem ajustar, e estes basicamente 

resumem-se a uma combinação de três opções: ou os fluxos de entrada de 

capital estrangeiro levam a que aumente o investimento produtivo, ou eles 

levam a que suba a carga da dívida (isto é, a dívida sobe mais rapidamente do 

que a capacidade de serviço da dívida), ou faz com que o desemprego suba. 

Não existem outros ajustamentos plausíveis. 

A questão fundamental é saber se os investimentos produtivos nos Estados 

Unidos têm sido limitados pela falta de financiamento. Nos mercados de 

capitais altamente desenvolvidos e flexíveis de hoje, centrados na economia 

dos EUA, é difícil imaginar muitos cenários potenciais em que o investimento 

dos EUA tenha sido urgentemente necessário e não tenha sido implementado, 

só porque foi impossível obter nos mercados de capitais o necessário 

financiamento. Se é realmente o caso que os fluxos de investimento 

estrangeiro para os Estados Unidos não levam o investimento produtivo 

agregado a aumentar, então não podem ajudar a economia a crescer mas 

fazem com que a carga da dívida aumente ou que seja o desemprego a 

aumentar.  

Alguns economistas argumentarão que o simples facto de que o investimento 

interno exceda as poupanças internas é a prova suficiente de que os Estados 

Unidos precisam de poupanças estrangeiras para financiar as suas 

necessidades de investimento. Esta confusão baseia-se num mal-entendido 

sobre a balança de pagamentos e na forma como as identidades 

contabilísticas funcionam. Imagine, por exemplo, que o Japão reduzia as suas 



exportações de capitais líquidas para os Estados Unidos. Isto não deixaria os 

investimentos dos EUA subitamente sem financiamento.  

Dependendo de como o investimento japonês afetou a economia dos EUA e da 

forma como ele se retraiu, se o desemprego nos Estados Unidos era elevado 

este iria diminuir, fazendo com que as poupanças das famílias americanas 

aumentem, ou então quer o consumo dos EUA quer o investimento americano 

mal alocado [investido de forma não eficiente ou mesmo socialmente 

desnecessário] deixando de ser impulsionados pelo mercado de ações e pelos 

booms imobiliários, iriam declinar, ou os inventários excessivos seriam 

vendidos. Em qualquer caso, o investimento americano permaneceria 

inalterado, e ou a carga da dívida americana ou o desemprego americano iriam 

declinar, a fim de se substituir o investimento japonês que estava a diminuir. 

Se isso parece bom demais para ser verdade, não é. É simplesmente o reverso 

do processo em que os Estados Unidos foi o destinatário dos fluxos de 

capitais japoneses líquidos 

 

APÊNDICE 4: A natureza estática dos modelos de arbitragem 

Os modelos construídos em torno de identidades contabilísticas são de facto 

modelos de arbitragem. Eles são muitas vezes poderosos e elegantes, mas os 

economistas muitas vezes não conseguem reconhecer que eles são 

necessariamente estáticos, e esses modelos podem facilmente ignorar 

processos dinâmicos que podem também ser relevantes por razões de política 

económica. O modelo de vantagens comparadas de David Ricardo, por 

exemplo, é de tirar o fôlego pela sua forma elegante e clara entre as 

ferramentas analíticas mais poderosas da economia, mas é importante 

compreender que a sua conclusão — qualquer intervenção comercial ou 



distorção leva a que a composição e direção do comércio internacional fique 

longe de um ideal construído em torno das vantagens comparadas — 

pressupõe implicitamente que a vantagem comparada é estática. Isto significa 

que o argumento das vantagens comparadas em favor do comércio livre 

assume relações estáticas em termos de produtividade.  

Esta hipótese é claramente errada. Num mundo estático, o argumento da 

indústria nascente de Alexander Hamilton seria fútil, e seria raro encontrar 

países cujas transições de economias atrasadas para economias avançadas 

ocorreram durante períodos de proteção comercial, de política pública 

industrial e de grande iniciativa do Estado a que os americanos na primeira 

metade do século XIX chamaram de melhorias internas. Na verdade, desde a 

emergência económica dos Países Baixos e do Reino Unido, principalmente de 

cujas experiências Hamilton concebeu as suas ideias, quase todos os países 

que alcançaram o estatuto de economia avançada (é difícil encontrar uma 

única exceção) seguiram direta ou indiretamente as ideias do programa de 

Hamilton13, incluindo a proteção aduaneira para as indústrias nascentes. Isso 

sugere, no mínimo, que, embora os modelos estáticos possam ser muito 

poderosos e possam esclarecer imensamente a tomada de decisões, devemos 

considerar como é que as mudanças dinâmicas dentro de um sistema podem 

afetar o modelo assim como devemos igualmente considerar as 

recomendações de política que essas mudanças geram. 

O dinamismo das vantagens comparadas não invalida as teses de Ricardo 

sobre o comércio livre, mas significa que há casos em que a economia global, 

                                         
13 N.E. Vd. texto número 1 da presente série, "A China e a História dos modelos de 

crescimento dos Estados Unidos", publicado nos dias 19-20-21 de setembro, 

https://aviagemdosargonautas.net/2018/09/19/a-critica-demolidora-de-michael-pettis-a-

teoria-e-a-politica-economica-neoliberal-1-a-china-e-a-historia-dos-modelos-de-

crescimento-dos-estados-unidos-1a-parte-por-michael-pettis/ e seguintes. 
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e certamente as economias individuais, podem beneficiar no longo prazo com 

a intervenção comercial. Elas beneficiam, no entanto, apenas na medida em 

que essas intervenções corretamente transformam as vantagens comparadas, 

e se assim não for não beneficiarão. Proteger as indústrias nascentes, por 

outras palavras, pode funcionar se e só se essas indústrias estiverem a 

investir fortemente na inovação para aumentar a produtividade, que quase 

sempre requer um ambiente de intensa concorrência interna. A proteção 

aduaneira não pode funcionar, no entanto, se for concebida para proteger os 

campeões nacionais. 

A razão pela qual aponto para os riscos que vêm da aplicação de modelos 

lógicos estáticos para um sistema dinâmico é a seguinte. Embora pense que o 

meu modelo tem argumentos muito poderosos contra a excessiva 

desigualdade de rendimento num mundo de capital abundante - e eu 

pessoalmente acredito que reverter várias décadas de concentração de 

rendimento é a tarefa de longo prazo mais urgente para os Estados Unidos, 

se quisermos retornar aos dias de alta produtividade e crescimento do PIB - 

gostaria de acrescentar que as políticas de redistribuição do rendimento 

também afetam os incentivos para os indivíduos e para as empresas que 

podem eles próprios afetar o crescimento da produtividade, o que é um 

processo dinâmico e não estático. É importante, por outras palavras, que as 

políticas de redistribuição de rendimento sejam consistentes com a dinâmica 

de produtividade. 

Um último ponto: aqueles que se opõem a toda a intervenção comercial de 

qualquer tipo parecem pensar que o modelo das vantagens comparadas de 

Ricardo prova que é sempre em benefício dos Estados Unidos, ou de qualquer 

outro país, remover as restrições comerciais estejam ou não os parceiros 

comerciais a fazer o mesmo. Esta interpretação bastante extraordinária é 



baseada mais, ao que parece, na fé religiosa do que na elegância lógica de 

Ricardo. Na verdade, Ricardo não prova tal coisa. O valor económico é 

maximizado, no modelo de Ricardo, apenas num mundo em que o comércio 

global é construído totalmente em torno de vantagens comparadas e em que 

não existem distorções políticas relacionadas com o comércio internacional. 

Nesse mundo, qualquer intervenção é destruidora de valor, ou seja, 

destruidora de riqueza. Num mundo suboptimal em que alguns países 

intervêm, é fácil provar que certos tipos de intervenção beneficiam 

efetivamente o país interveniente, bem como a economia global. O que é mais 

importante ainda é que, embora este modelo aponte os benefícios para a 

economia dos EUA da redistribuição de rendimento, ele também mostra como 

estes benefícios podem ser drasticamente desperdiçados se a economia 

americana é forçada a importar largas quantidades de capital vindas do resto 

do mundo.  
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