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Introdução 

As moedas vêm ocupando espaço crescente nas discussões econômicas internacionais. A crítica 
de Charles De Gaulle ao "privilège exorbitant" dos Estados Unidos em serem os emissores da 
moeda reserva internacional pode mudar de língua e de continente, mas permanece nos 
discursos de governantes que questionam se os americanos estão agindo de maneira responsável 
o suficiente para manterem-se nessa posição importante. Ao mesmo tempo, debate-se sobre 
viabilidade do Euro em ser um substituto para o Dólar frente à crise da dívida de alguns países de 
sua zona, ou então sobre o poder do Yuan dado o assombroso crescimento chinês dos últimos 
anos. Qual será o futuro das relações monetárias internacionais? 

Análise do Sistema Monetário Internacional 

Percebe-se que o sistema monetário internacional tem uma natureza hierárquica. Países 
periféricos não têm a mesma possibilidade dos países centrais de emitir títulos de dívida em sua 
própria moeda. Em outros casos, a moeda nacional é substituída por uma de outro país. Como 
ilustração da natureza hierárquica deste sistema, podemos imaginar que a utilização do Dólar na 
economia da Argentina é uma possibilidade real, enquanto o contrário é, no atual contexto, 
impensável. Deste modo, diferentes moedas possuem diferentes características no que diz 
respeito ao seu poder sobre as demais. O que faz uma moeda ter mais poder do que outra? 

Moedas, analogamente às mercadorias, são demandadas – por agentes econômicos –  e 
ofertadas – por Estados. Pelo lado dos agentes econômicos, existem três características de uma 
moeda que a tornam atrativa e, consequentemente, mais demandada: confiança no valor futuro, 
liquidez e previsibilidade do valor, além da extensão de sua rede transacional. Já pelo lado dos 
Estados, há resumidamente quatro vantagens associadas ao fato de se ter uma moeda própria 
que fazem com que os mesmo relutem em abandonar sua soberania monetária: simbolismo 
político, seignoriage, gerência macroeconômica e isolamento monetário. 

Se coubesse apenas aos agentes econômicos decidir, o número de moedas existentes seria bem 
menor do que o vigente. Entretanto, justamente devido à esta resistência dos Estados é que a 
demanda internacional por moedas é vastamente inferior à oferta, de tal modo que apenas 
algumas delas serão escolhidas para assumir esta posição privilegiada. Daí a natureza 
hierarquizada do sistema, que pode ser representado pela imagem de uma pirâmide, estreita no 
topo, que é ocupado apenas pelas moedas mais populares, e crescentemente larga à medida que 
se aproxima da base, abrangendo os diversos graus de competitividade. É a Pirâmide Monetária, 
representada abaixo. 

O Estabelecimento da Moeda Internacional – do mercado à geopolítica 

Agora que já analisamos as características deste sistema, vamos explorar os fatos que fazem do 
Dólar a principal moeda e, a partir disto, verificar se sua hegemonia está, de fato, em crise. 

Essencialmente, existem três abordagens diferentes no debate sobre quais são os fatores que 
colocam uma moeda no topo da Pirâmide Monetária. A primeira delas, a abordagem baseada nos 
fatores de mercado, acredita que a posição de qualquer moeda no ambiente internacional é dada 
pela escolha dos agentes econômicos. A abordagem instrumental, por sua vez, desloca o peso 
para a decisão dos governantes, de modo que a liderança viria para a moeda mais utilizada pelos 
Estados (transações ou composição de reservas). Por fim, temos a abordagem geopolítica que, 
apesar de também dar maior relevância às escolhas dos Estados, não analisa apenas os aspectos 
econômicos desta decisão, mas também os geopolíticos. Como exemplo desta abordagem, 
podemos citar a questão militar: em que medida Estados cuja segurança depende intimamente 
dos Estados Unidos irão iniciar uma campanha contra a moeda americana? 

Abaixo estão esquematizados alguns dos argumentos de cada uma destas correntes para 
embasar previsões de sustentabilidade e declínio do dólar. 
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Os Cenários para o Futuro do Dólar 

É evidente que, havendo divergências quanto aos fatores que fazem do dólar a principal moeda 
deste sistema, as previsões para o seu futuro também divergirão. Para aqueles mais adeptos à 
abordagem baseada nos fatores de mercado, enquanto dólar mantiver seu valor estável (taxa de 
inflação baixa), não há motivos para acreditar em seu declínio. Em oposição a isto, temos aqueles 
que acreditam na queda súbita do dólar devido a alguns fatores. Primeiramente, a confiança no 
Dólar está sendo denegrida, devido à escalada exponencial dos déficits americanos. Em segundo 
lugar, há um concorrente a altura para substituir a moeda americana, o Euro. Por fim, a questão 
geopolítica se deteriorou, uma vez que a bipolaridade da Guerra Fria não se coloca mais, de 
modo que, em caso de uma crise no Dólar similar àquela ocorrida na década de 1970, não se 
pode ter certeza acerca do apoio europeu aos Estados Unidos. 

Ambos os cenários parecem exagerados. Se, por um lado, a crença de que os déficits americanos 
cada vez mais elevados serão sustentáveis bastando uma inflação baixa parece infundada, por 
outro, a queda súbita do dólar e ascensão do Euro também são improváveis no contexto atual. 

Um cenário mais provável é aquele intermediário entre estes dois. O dólar não conseguirá evitar 
uma grave perda de confiança por muito tempo caso o déficit americano continue sua escalada 
incontrolada. Entretanto não há nenhuma outra moeda com qualidade suficientes para ocupar o 

topo da pirâmide monetária – O Euro está em meio a uma crise na qual sua viabilidade é 
seriamente questionada, o Yen está em decadência já há alguns anos e o Yuan ainda não tem 
relevância no contexto internacional apesar da força econômica chinesa. O futuro, assim, 
reservaria uma situação de vácuo no topo da pirâmide monetária, dando início a uma série de 
disputas regionais para definir a moeda dominante em cada local. 

Conclusão 

Se, por um lado, não podemos afirmar com certeza qual será o futuro do Dólar, por outro lado 
podemos sim afirmar que o Sistema Monetário Internacional está passando por um momento de 
transição. A hegemonia da moeda americana está sendo novamente questionada e, apesar de 
manter a liderança absoluta quando se trata de fatores de mercado, as fundações políticas que 
têm papel importante na sustentação do Dólar estão sendo abaladas. Até quando os Estados 
Unidos conseguirão manter seus elevados déficits? Qual será a política do governo chinês no que 
se refere ao espaço ocupado por sua moeda? Aliados geopolíticos americanos como Europa e 
Japão caminharão para uma guerra monetária contra o Dólar? Até que ponto os Estados Unidos 
estão dispostos a manter a disputa apenas no campo econômico, e não militar? Estas são 
algumas das questões que serão respondidas ao longo das próximas décadas e que serão 
responsáveis por moldar o novo Sistema Monetário Internacional. 
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Abordagens Baseadas em Mercado 
Sustentável 
• Dólar ainda mais atrativo quanto a 
confiança, liquidez e redes transacionais; 
• Inércia. 
Declínio 
• Déficits e dívida americana. 

Abordagens Instrumentais 
Sustentável 
• Ganhos mútuos da situação vigente; 
• Estabilidade de preços americana. 

Declínio 
• Desacoplamento estrangeiro da economia 
americana; 
• Risco do protecionismo americano; 
• Eventual inflação e depreciação da moeda 
nos Estados Unidos. 

Abordagens Geopolíticas 
Sustentável 
• Poder dos Estados Unidos: 
• Rivalidades geopolíticas com 
outros Estados. 
Declínio 
• Perda de alinhamento 
automático; 
• Crescimento da reação política 
contra a hegemonia do dólar. 0.00%	  
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