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Há uma importante decisão política a ser tomada pelo governo, cujas 

consequências requerem o envolvimento e a contribuição dos três Poderes da República: 

a busca de alternativas para desdolarizar as reservas internacionais do País. Mas se o dólar 

é a moeda mais forte do mundo, por que devemos buscar alternativas a ele? A resposta é 

dada atentando para o movimento mundial do mercado.  

Desde que os 730 delegados de todas as 44 nações aliadas na segunda guerra 

mundial se reuniram no Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, no estado 

americano de New Hampshire, para a conferência monetária e financeira das Nações 

Unidas, realizada em julho de 1944, a moeda americana ganhou protagonismo no cenário 

econômico mundial. Os países signatários do acordo assumiram a obrigação de adotar 

política monetária que mantivesse a taxa de câmbio de suas moedas dentro de um 

determinado valor indexado ao dólar, permitida a variação de 1% para mais ou para 

menos, sendo que esse valor estaria lastreado em ouro, à taxa de 35 dólares por onça troy. 

Os governos compravam e vendiam dólares para se manter dentro da faixa de flutuação 

permitida pelo acordo. Os Estados Unidos, emissores da moeda de referência, agiam sem 

a trava da banda. Assim, os dólares por eles emitidos eram buscados pelos países para 

compor suas reservas internacionais, e dessa forma poderiam agir com a mesma liberdade 

dos EUA. Com isso o dólar tornou-se moeda de reserva internacional. Com o tempo, 

porém, a cada instabilidade na economia global, os países buscavam cada vez mais trocar 

seus dólares por ouro. Como os Estados Unidos não possuíam ouro suficiente para lastrear 

todos os dólares em circulação no mundo, em 1971 o então presidente Richard Nixon 

suspendeu unilateralmente o sistema de Bretton Woods, e o dólar passou a ter taxa 

flutuante, sendo cada país livre para fazer sua conversão. Chegava ao fim o padrão-ouro 

e nascia o padrão-dólar, que vigora até os dias atuais. A economia, porém, vem dando 

sinais de mudança, e a confiança no dólar começa a ficar abalada.  

A crise dos derivativos de 2008, que cobriu de desconfiança as finanças dos 

americanos, aliada à crescente insatisfação de países não alinhados à política 

internacional dos Estados Unidos, tem levado a crescente redução na credibilidade do 

dólar. O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou recentemente em entrevista ao jornal The 

Economic Times of India que a redução do uso do dólar no comércio internacional é “uma 

resposta à imprevisibilidade da política econômica dos EUA e ao abuso do status do dólar 

como moeda de reserva internacional por parte de Washington”. A Rússia, sob o governo 

de Vladimir Putin, tem expandido a influência do rublo pelos países vizinhos, tornando-

o mais forte que o dólar na região. Mas os acenos de mudança vêm não somente dos 

russos, podendo ser sentidos no mundo todo.  

A China dá claros sinais de desdolarização de sua economia. Boa parte das 

análises de mercado acredita que o país deverá superar a hegemonia econômica dos 

Estados Unidos como potência mundial. Além da moeda chinesa, o iene japonês e a rúpia 

indiana também fazem forte oposição internacional à moeda americana. Não 

coincidentemente, esses novos candidatos a protagonistas mundiais fazem parte do 

mesmo bloco ao qual pertence o Brasil, o BRICS, o que amplifica os potenciais efeitos 

dessa mudança global de saída do dólar, já que o bloco representa cerca de 43% da 

população do planeta e concentra 25% de toda a riqueza mundial. No âmbito do BRICS 

a desdolarização do comércio entre os países membros já vem sendo pregada e praticada 

pelo governo brasileiro, com celebração de contratos em moedas nacionais. Ainda que 

não se alinhe perfeitamente à ideologia política dos países do bloco, o Brasil não terá 

forças para escapar a esse movimento de alternativa ao dólar. Trata-se de tendência 



natural que deve se aprofundar, afirmou o então diretor internacional do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Renato Baumann, especialmente “quando for 

adotado um mecanismo para acumular reservas nas moedas próprias”. Aos países do 

BRICS somam-se outros, antagônicos dos EUA, como Irã, Azerbaijão, Turquia. Até 

mesmo no âmbito da União Europeia, onde há países historicamente aliados dos Estados 

Unidos, percebe-se o desejo de mudança. O euro e a libra esterlina despontam como fortes 

alternativas no bloco europeu. O ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude 

Juncker, criticou o fato de a Europa pagar 80% das suas importações de energia em dólar 

e censurou a compra, por empresas europeias, de aviões europeus em dólares e não em 

euros. Também a Alemanha já deixou transparecer que deseja um sistema de pagamentos 

que não seja tão dependente do dólar. O mundo já entendeu que é necessária uma 

mudança. Frente a esse movimento mundial, as perguntas que o Brasil deve se fazer são: 

alguma dessas alternativas vai, no longo prazo, sobrepujar o dólar? Qual delas devemos 

eleger? 

É preciso muita cautela nessa decisão. A Rússia, por exemplo, até o ano passado 

vinha aumentando exponencialmente seu acúmulo de reservas em ouro, chegando a se 

tornar um dos países líderes mundiais na aquisição desse ativo financeiro, com um 

estoque que alcança a cifra de 74 milhões de onças (cerca de 2.300 toneladas). Neste ano 

de 2020, entretanto, devido aos impactos na economia mundial acarretados pela pandemia 

do coronavírus, o país desacelerou sua estratégia de aquisição de ouro e voltou a investir 

em dólares, aumentando a aquisição de títulos da dívida pública dos EUA em quase 80% 

de março para abril de 2020, isso depois de haver se desfeito de mais de 90% de seus 

títulos para adquirir ouro. A necessidade de liquidez das reservas obrigou a esse 

movimento de quase retrocesso da estratégia russa de investimentos. E esse exemplo nos 

revela que, apesar de o ouro continuar em alta como ativo financeiro, a antevisão de uma 

nova crise mundial como a de 2008, decorrente das consequências ainda não 

completamente mensuradas da Covid-19, pode resultar em fracasso na eleição do metal 

como alternativa à moeda fiduciária, seja ela o dólar ou qualquer outra escolhida pelo 

mercado. 

O que devemos ter em mente como país, como governo, como nação, é a 

inevitabilidade do que parece ser o fim de um ciclo. Esse movimento mundial de 

desdolarização das reservas internacionais pode colapsar o dólar americano. Quão 

próximo estará esse desfecho é difícil estimar (alguns analistas estimam em 50 anos), mas 

é imperiosa, desde já, a necessidade de debater o tema e acompanhar de perto a evolução 

das finanças globais, monitorando o equilíbrio do mercado mundial. O Poder Executivo, 

por intermédio de seus órgãos de economia e finanças, deve adotar um plano de ação à 

altura da complexidade do tema, e assegurar à sociedade, por intermédio do Parlamento, 

do Poder Judiciário, dos órgãos de controle como CGU e TCU, toda a transparência 

possível para acompanhamento desse plano de ação e da escolha de alternativas. O 

Senado Federal, em atendimento a solicitação do Senador Wellington Fagundes, emitiu 

Nota Informativa na qual sugere a requisição de informações ao Banco Central sobre a 

estratégia de aplicação das reservas internacionais, indagando que critérios são 

empregados para a tomada de decisão sobre o percentual de alocação em determinado 

ativo. Outra sugestão indicada pela Nota seria conclamar ao debate não só o Banco 

Central, mas atores do mercado – e aqui acrescentamos nós: órgãos de controle, Poder 

Judiciário – acerca da possibilidade de mudança nessa política, ampliando os pontos de 

vista. Trata-se de debate extremamente urgente e necessário, afinal estamos a cuidar da 

riqueza do País, acumulada por anos à custa de sacrifício de toda a sociedade, e que o 

cidadão deseja ver tratada com máximo respeito e cuidado.        
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