
Presidentes dos bancos centrais
de todo o mundo acompanham
atentamente a disputa política
em torno da elevação do teto da
dívida americana, que hoje é de
US$ 14,3 trilhões. Afinal, se hou-
ver atraso na decisão (cuja data
limite é 2 de agosto) ou um calo-
te de fato, as consequências se-
rão catastróficas para o sistema
financeiro mundial. Isso porque
a exposição dos BCs a títulos da
dívida americana — tidos até en-
tão como um dos mais seguros
por terem rating AAA — só au-
menta. De acordo com dados
mais recentes divulgados pelo
Tesouro dos Estados Unidos, os
35 países que mais investem nes-
ses papéis elevaram suas aplica-
ções em 14,04%, entre maio de
2010 e maio deste ano, atingin-
do US$ 4,5 trilhões.

O Brasil aparece em quinto lu-
gar neste ranking, atrás apenas
da China, Japão, Reino Unido e
países exportadores de petróleo.
Em maio, o montante de títulos
em posse do BC brasileiro era de
US$ 211,4 bilhões, total bastante
elevado considerando que as re-
servas internacionais, naquele
mês, somaram US$ 333 bilhões.
É bom lembrar que foi em maio
que o endividamento americano
atingiu o limite estipulado, e mes-
mo assim o Brasil decidiu aumen-

tar em 2,17% a sua exposição a es-
ses papéis, em relação a abril. “A
questão é que não há muitas alter-
nativas. Os BCs não podem com-
prar debêntures nem Certifica-
dos de Depósito Bancário (CDB)
e não há volume suficiente de tí-
tulos de outros atores que pudes-
sem substituir os papéis america-
nos”, diz Luiz Jurandir Simões,
professor da Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabili-
dade, da Universidade de São
Paulo. Os países que hoje emi-
tem títulos AAA, além dos EUA,
segundo as agências Moody's,
Standard & Poor’s e Fitch, são a
Alemanha,Finlândia, Noruega,
Áustria, França, Reino Unido, Ca-
nadá, Holanda, Cingapura, Dina-
marca, Luxemburgo, Suécia e
Suíça. “Os países asiáticos ainda
não emitem em volume expressi-
vo e a Europa está passando por
uma crise”, diz Simões.

Outra opção dos BCs seria au-
mentar os investimentos em ou-
ro. “Mas é impossível fazer isso
em larga escala, porque geraria
especulação. Além disso, as au-
toridades monetárias teriam de
vender os títulos americanos pa-
ra comprar o metal, no entanto,
quem iria comprar?”, questio-
na Simões.

De acordo com relatório do JP
Morgan, até mesmo uma queda
modesta na detenção dos títulos
americanos por parte de estran-
geiros teria enorme impacto pa-

ra a economia dos EUA. “Estima-
mos que um declínio de 20% no
total detido em papéis com pra-
zo de um ano elevaria custo do tí-
tulo para o Tesouro em 0,5 a 0,6
ponto percentual. Neste caso,
aumentaria o déficit anual em
US$ 10 bilhões no curto prazo, e
US$ 75 bilhões por ano ao longo
do tempo que a dívida rolasse”,
diz relatório da equipe econômi-
ca do banco. Outra consequên-
cia seria a redução do Produto
Interno Bruto (PIB) americano

em cerca de 0,4%.
Para José Luís Oreiro, diretor

da Associação Keynesiana Brasi-
leira, essa disputa entre republi-
canos e democratas não passa
de jogo de cena, às vésperas das
eleições presidenciais. “Tanto
que os mercados estão precifi-
cando esse risco como muito
baixo.” Simões concorda. “Os
republicanos não vão querer
aparecer como os grandes algo-
zes do sistema financeiro mun-
dial”, acredita. ■
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Segundo JP Morgan, calote aumentaria déficit anual dos EUA em US$ 10 bi no curto prazo e reduziria PIB em 0,4%

Não há muitas
alternativas para
os bancos centrais.
Eles não podem
comprar debêntures
nem CDBs e os
países que hoje
emitem títulos AAA
não o fazem com o
mesmo volume que
os Estados Unidos
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Fonte: Tesouro americano
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Ranking mostra os maiores detentores de títulos 
do Tesouro americano, em US$ bilhões
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