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Doença	  Holandesa	  
O	  Ministério	  da	  Saúde	  Adverte:	  	  
Não	  é	  Doença	  da	  Vaca	  Louca!	  

Maldição	  dos	  recursos	  naturais	  
abundantes	  e	  baratos:	  
•  Sobreapreciação	  crônica	  da	  

moeda	  nacional;	  
•  Exportação	  de	  commodi<es	  

compaPvel	  com	  taxa	  de	  
câmbio	  de	  equilíbrio	  corrente	  
inferior	  à	  taxa	  de	  câmbio	  de	  
equilíbrio	  industrial.	  

•  Esta	  seria	  a	  taxa	  que	  
viabilizaria	  produção	  de	  	  
bens	  comercializáveis	  	  
com	  alto	  valor	  agregado.	  



Informações	  do	  Paciente	  
•  Importância	  histórica	  de	  insHtuições	  desenvolvimenHstas	  e	  

de	  pesquisa	  tecnológica	  no	  Brasil:	  	  
1.  Embrapa/IAC	  na	  produXvidade	  da	  agroindústria	  brasileira.	  	  
2.  Embraer/ITA	  na	  indústria	  aeronáu<ca.	  	  
3.  Petrobrás	  na	  fronteira	  tecnológica	  da	  prospecção	  e	  

exploração	  do	  petróleo	  em	  “águas	  profundas”	  do	  pré-‐sal	  .	  
4.  Eletrobrás	  e	  outras	  estatais	  para	  a	  matriz	  energé<ca	  

diversificada,	  entre	  outras	  fontes	  limpas,	  	  
a	  hidroeletricidade	  e	  o	  biocombusPvel.	  

5.  BNDES	  no	  financiamento	  da	  infra-‐estrutura	  e	  logís<ca.	  	  
6.  Banco	  do	  Brasil	  no	  crédito	  agrícola.	  
7.  Caixa	  Econômica	  Federal	  no	  desenvolvimento	  urbano.	  	  



Informações	  do	  Paciente	  

Mercado	  Interno	  
•  A	  nova	  classe	  média	  	  surgiu	  da	  

políXca	  de	  salário	  mínimo	  real,	  
formalização	  do	  mercado	  de	  
trabalho,	  crédito	  popular,	  
ensino	  superior,	  políXcas	  de	  
transferência	  de	  renda,	  etc.	  	  

•  O	  bônus	  demográfico	  é	  fruto	  
da	  elevação	  da	  escolaridade,	  
esperança	  de	  vida,	  igualdade	  
de	  gêneros,	  etc.	  	  

•  O	  consumo	  familiar	  	  
sustenta	  pelo	  menos	  60%	  do	  
crescimento	  do	  PIB	  brasileiro.	  

Mercado	  Externo	  
•  Emergência	  da	  China	  como	  

grande	  potência	  econômica	  
mundial	  explica	  o	  crescimento	  
das	  exportações	  brasileiras	  
mesmo	  com	  o	  câmbio	  
desfavorável.	  	  

•  Inflação	  de	  commodi<es	  
exógena:	  papel	  chave	  	  
no	  recorde	  histórico	  	  
alcançado	  na	  exportação.	  	  

•  O	  País	  está	  se	  tornando,	  	  
nesta	  década,	  o	  maior	  produtor	  
mundial	  de	  alimentos.	  	  





Informações	  do	  Paciente	  
•  O	  Brasil	  não	  é,	  atualmente,	  dependente	  de	  uma	  única	  commodity,	  	  

pelo	  contrário,	  possui	  pauta	  de	  exportação	  diversificada	  	  
assim	  como	  grande	  abrangência	  em	  seus	  des<nos	  externos.	  

•  Os	  metais	  representam	  cerca	  de	  1/3	  das	  exportações	  brasileiras	  	  
de	  commodi<es,	  70%	  deles	  extraídos	  do	  minério	  de	  ferro.	  	  

•  Há	  também	  certa	  diversificação,	  e	  mesmo	  sofis<cação	  tecnológica,	  	  
em	  produtos	  manufaturados	  exportados	  pelo	  País	  	  
como	  aviões	  e	  automóveis.	  	  

•  DiagnósHco	  preliminar:	  não	  há,	  hoje,	  risco	  da	  doença	  holandesa	  	  
contagiar	  todas	  as	  aXvidades	  industriais,	  	  
seja	  as	  integradas	  a	  bens	  comercializáveis,	  	  
seja	  as	  voltadas	  para	  o	  mercado	  interno.	  	  







Indicações	  
•  Imortal	  ex-‐presidente,	  com	  sua	  extraordinária	  prudência,	  dizia	  que,	  

seja	  problema	  insolúvel,	  seja	  aquele	  que	  se	  resolve	  por	  si	  só,	  	  
nenhum	  deles	  deve	  ser	  antecipado	  do	  futuro,	  	  
pois	  já	  temos	  de	  ambos	  o	  suficiente	  no	  presente...	  	  

•  A	  vacina	  norueguesa,	  imposto	  ou	  retenção	  sobre	  a	  exportação	  de	  
determinado	  bem,	  correspondente	  à	  diferença	  entre	  a	  taxa	  de	  câmbio	  
de	  “equilíbrio	  industrial”	  e	  a	  taxa	  observada,	  invesXdo	  em	  Fundo	  
Soberano	  como	  medicamento	  preven<vo,	  já	  está	  sendo	  preparada.	  	  

•  Será	  aplicada	  caso	  a	  doença	  holandesa	  se	  manifeste	  	  
ao	  País	  se	  confirmar	  como	  grande	  exportador	  de	  petróleo	  	  
extraído	  da	  camada	  do	  pré-‐sal.	  	  

•  Imposto	  sobre	  exportação	  discriminada:	  poliXcamente	  inviável	  hoje.	  



Contra-‐Indicações	  
•  A	  ansiedade	  intelectual	  leva	  a	  alguns	  doutores	  se	  
precipitarem	  em	  alargar	  o	  diagnósHco	  primário,	  
estritamente	  relacionado	  ao	  balanço	  comercial	  	  
e	  à	  abundância	  de	  dois	  fatores	  de	  produção:	  	  
“terra”	  e	  “trabalho”.	  	  

•  Por	  que	  não	  contemplar	  a	  apreciação	  da	  moeda	  
nacional	  provocada	  por	  excesso	  do	  terceiro	  fator:	  
“capital”?	  	  

•  O	  influxo	  de	  dólares	  oscila	  entre	  a	  conta	  capital	  	  
e	  a	  conta	  comercial.	  	  





Reação	  Adversa	  

Financiamento	  Total:	  
•  EmprésHmos	  bancários:	  	  

R$	  1,834	  trilhão	  -‐	  relação	  
crédito	  /	  PIB:	  47,2	  %;	  

•  Dívida	  mobiliária	  federal	  	  
(fora	  do	  Banco	  Central):	  	  
R$	  1,729	  trilhão	  –	  relação	  
dívida	  /	  PIB:	  44,5%;	  	  

•  Financiamento	  total:	  	  
R$	  3,563	  trilhões	  ou	  	  
91,7%	  do	  PIB:	  	  
como	  se	  pode	  supor	  	  
escassez	  de	  funding?!	  	  

Funding:	  
•  Saldos	  em	  fim	  de	  período	  (junho	  de	  

2011)	  dos	  Haveres	  Financeiros:	  	  
•  M1	  (papel-‐moeda	  em	  poder	  do	  público	  

e	  depósitos	  a	  vista):	  R$	  251	  bilhões;	  	  
•  M2	  (M1	  +	  depósitos	  de	  poupança	  	  

[R$	  389	  bilhões]	  +	  depósitos	  a	  prazo	  	  
[R$	  805	  bilhões]):	  R$	  1,4	  trilhão.	  

•  M3	  (M2	  +	  quotas	  de	  fundos	  de	  renda	  
fixa	  [R$	  1,2	  trilhão]	  +	  Ptulos	  públicos	  
que	  lastreiam	  operações	  
compromissadas):	  R$	  2,7	  trilhões;	  

•  M4	  (M3	  +	  Ptulos	  públicos	  de	  	  
detentores	  não	  financeiros):	  	  
R$	  3,3	  trilhões	  =	  90%	  do	  PIB.	  	  



Precauções	  

•  Fatual:	  o	  País	  possui	  a	  maior	  taxa	  de	  juros	  real	  do	  mundo.	  	  

•  Consensual:	  o	  diferencial	  em	  relação	  a	  taxa	  de	  juros	  
básica	  norte-‐americana	  esXmula	  o	  carry	  trade,	  isto	  é,	  	  
a	  arbitragem	  via	  captação	  onde	  o	  dinheiro	  está	  barato	  e	  
aplicação	  aqui,	  onde	  se	  paga	  caro	  por	  ele.	  	  

•  Dissenso	  no	  debate	  sobre	  a	  terapia:	  a	  “junta	  médica”,	  
formada	  por	  doutores-‐economistas,	  se	  divide.	  



Advertências	  

Ortodoxos:	  
•  Hipótese:	  a	  responsabilidade	  

por	  essa	  anomalia	  estaria	  	  
no	  mercado	  de	  crédito	  
segmentado,	  onde	  parcela	  dos	  
emprésXmos	  não	  é	  afetada	  
pela	  taxa	  de	  juro	  fixada	  pela	  
políXca	  monetária.	  	  

•  A	  alta	  taxa	  real	  de	  juros,	  	  
que	  provocaria	  recessão	  em	  
qualquer	  outra	  economia,	  	  
aqui	  não	  controla	  	  
a	  demanda	  agregada.	  	  

Heterodoxos:	  
•  Uma	  taxa	  	  Selic	  mais	  baixa	  não	  

trará	  impulso	  expansionista	  tão	  
forte	  e,	  portanto,	  demandará	  
ajustes	  apenas	  moderados	  	  
em	  outros	  condicionantes	  da	  
demanda	  agregada.	  

•  Trata-‐se	  de	  modificar	  a	  própria	  
políHca	  monetária,	  uXlizando	  
instrumentos	  complementares,	  
como	  os	  controles	  
macroprudenciais	  	  
(maior	  capitalização,	  	  
menor	  alavancagem,	  etc.),	  	  
que	  tenham	  maior	  efeito	  	  
sobre	  a	  oferta	  de	  crédito.	  	  



Modo	  de	  Usar	  

•  Uns	  doutores	  querem	  mudar	  a	  escala	  do	  
termômetro;	  outros	  querem	  quebrá-‐lo!	  	  

•  Os	  ortodoxos	  querem	  acabar	  com	  a	  TJLP;	  	  
os	  heterodoxos,	  com	  a	  SELIC	  como	  indexadora.	  	  

•  A	  ansiedade	  não	  permite	  que	  nenhum	  deles	  
persista	  com	  o	  cauteloso	  processo	  de	  	  
tratamento	  homeopá<co	  preven<vo...	  	  



Interações	  Medicamentosas	  
•  “Depreciação	  a	  frio”	  contra	  

câmbio	  sobreapreciado,	  
juro	  alto	  e	  inflação	  elevada.	  	  

•  Receita:	  	  
1.  intensificar	  o	  ajuste	  fiscal;	  	  
2.  perseguir	  meta	  

inflacionária	  	  
com	  aperto	  monetário;	  	  

3.  implementar	  mecanismos	  
de	  controle	  de	  capital;	  	  

4.  em	  seguida,	  desvalorizar	  a	  
moeda	  nacional.	  	  

•  Superdosagem:	  	  
fórmula	  do	  Dr.	  Delfim.	  	  

1.  em	  1981:	  provocou	  depressão	  
com	  aperto	  monetário	  e	  fiscal;	  	  

2.  em	  1983,	  deu	  outra	  
maxidesvalorização	  	  
da	  moeda	  nacional,	  para	  	  
gerar	  superávits	  comerciais.	  

•  Choque	  cambial	  dobrou	  o	  
patamar	  da	  inflação	  inercial.	  

•  Choque	  inflacionário	  provocou	  
queda	  do	  salário	  real	  	  
(e	  perda	  de	  mercado	  interno).	  



Posologia	  
•  Vacina	  contra	  Doença	  Holandesa:	  para	  evitar	  efeitos	  colaterais,	  

não	  usar	  instrumentos	  de	  políHca	  econômica	  em	  curto	  prazo,	  	  
mas	  sim	  adotar	  instrumentos	  sustentáveis	  em	  médio	  prazo:	  	  

1.  acordos	  bilaterais	  que	  colaborem	  para	  alcançar	  e	  	  
manter	  o	  superávit	  do	  balanço	  de	  transações	  correntes;	  	  

2.  inves<mentos	  em	  infra-‐estrutura	  e	  logísXca,	  educação,	  pesquisa	  cienPfica-‐
tecnológica,	  modernização	  do	  parque	  industrial,	  mecanização	  do	  campo,	  
sustentabilidade	  ambiental,	  erradicação	  da	  miséria;	  	  

3.  diminuição	  do	  custo-‐Brasil;	  etc.	  

•  Focalizar	  fatores	  estruturantes	  que	  elevam	  a	  produ<vidade	  no	  País	  	  
e	  dão	  compe<<vidade	  em	  custos	  para	  os	  produtos	  brasileiros.	  	  

•  Os	  verdadeiros	  determinantes	  da	  taxa	  de	  câmbio	  em	  longo	  prazo	  	  
são	  preços	  estruturalmente	  compe<<vos	  –	  paridade	  entre	  poder	  de	  compra.	  
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