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Resumo 

Este trabalho tem como objetivos apresentar os argumentos da teoria das Áreas 

Monetárias Ótimas, experiências em uniões monetárias (suas motivações, arquitetura e 

conseqüências), o debate sobre uma união monetária para o Mercosul e, por fim, as 

conclusões derivadas do cruzamento da argumentação de cada uma dessas apresentações. 

Nosso objetivo final é o de verificar se uma união monetária para o Mercosul é viável, 

desejável e realista, além de aventar possibilidades que o Brasil poderia obter em tal arranjo 

monetário.  

Nossa justificativa é baseada na importância que os movimentos de integração vêm 

ganhando e consolidando, com vários tratados e acordos entre países em âmbitos regionais 

e mundial. Todo esse movimento é apresentado para o Brasil, em parte, na forma do 

Mercosul. Esse bloco é o acordo de integração mais ambicioso (nas suas conquistas, 

principalmente) que o Brasil participa. É dessa forma que todo o ceticismo que cerca hoje 

em dia esse bloco econômico pode ser relativizado e, por tanto, justificar nosso estudo. 

Para respondermos às questões anteriores, nos apoiaremos na revisão bibliográfica 

desses temas e usaremos bancos de dados (como o Anuário Estatístico da CEPAL e o 

banco de dados on-line sobre a União Européia, o Eurostat). Apresentaremos os 

argumentos da teoria das Áreas Monetárias Ótimas, das experiências de uniões monetárias 

e do debate para o Mercosul, faremos a sua sobreposição, com o intuito de constatar 

conexões e contradições. Com o auxílio de alguns dados estatísticos, ilustraremos, 

validaremos ou refutaremos alguns argumentos desse debate. 

Por fim, constatamos, de maneira geral, que uma união monetária para o Mercosul é 

viável em seu planejamento desde já, no curto prazo, e, em sua implementação, somente 

quando os países integrantes tiverem, satisfatoriamente, ultrapassado os desafios práticos e 

teóricos que se apresentam, sendo que a opção por uma união monetária ou um caminho 

autônomo de políticas monetárias, parece ser uma opção política e deve ser o início de tal 

processo.    

 

 

Palavras-chaves: Área Monetária Ótima, União Monetária, integração econômica, custos e 

benefícios. 
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Abstract 

This research has objectives like: show the arguments of the Optimum Currency 

Areas theory, experiences on currency union (their motivations, architecture e 

consequences), the discussion on a currency union to Mercosul and, last, conclusions from 

the linkage of these arguments. Our final objective is to verify if a Mercosul´s currency 

union is viable, desirable and realistic, them to wonder possibilities to Brazil from this 

monetary arrangement. 

We justify this work with the importance the integration movements are getting and 

establishing in recent years, with many agreements and tracts on regional and global scope. 

All of these movements are presented to Brazil, partially, as the Mercosul. This is the most 

important agreement (manly because of its achievements) of which Brazil is a member. 

There for, all the skepticism over Mercosul nowadays can be relaxed and, thus, justify our 

work. 

To answer the questions made above, we will be based on a literature review on 

these issues and we will use some data base (such as the ECLAC statistical yearbook and 

the on-line data base for European Union, the Eurostat). We will show the arguments from 

the Optimum Currency Areas theory, from experiences on currency union and from the 

discussion on a currency union to Mercosul and we will try to establish some links between 

them. With some auxiliary statistic data, we’ll illustrate, confirm or refute arguments from 

this debate. 

After it we found out that, generally, the a Mercosul´s currency union is viable, at 

the planning level since now, in short run, and at the implementation level only when the 

Mercosul´s countries pass safely through the practical and theorical challenges shown to 

them. However the option to a currency union way or an autonomous way appears to be a 

politics matter and should be the beginning of such process.    

 

 

Keywords: Optimum Currency Area, Monetary Union, economic integration and costs and 

benefits. 
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Introdução 

  

Há algum tempo a idéia de integração, aproximação e necessidade de comércio 

entre os diversos países do mundo é bastante difundida e cada vez mais tida como 

consenso. Claro que existem ressalvas, medos e observações de muitos sobre esses 

movimentos de abertura dos países. Dentre os diversos movimentos de integração, a 

criação de uma união monetária1 talvez esteja entre os tópicos que geram maior discussão e 

opiniões mais exaltadas e “definitivas”, mesmo sendo um assunto novo e pouco explorado, 

principalmente quando olhamos para a América do Sul. 

Ao fim da década de 1990, a Europa coloca em prática um conceito que em 1960 

era algo visionário e hoje é a realidade de milhões de pessoas em vários países – disputas 

seculares, diferenças étnicas, culturais etc., tudo isso não inviabilizou a construção de uma 

união monetária (UM) entre diversos países europeus e, como resultado, temos o euro, que 

inegavelmente é um feito econômico histórico2. 

Em algumas partes do mundo, temos experiências e tentativas de criação de Uniões 

Monetárias, a maioria dessas são desconhecidas, como a de Lesoto3, e outras tão notórias 

como a área do euro. 

 O Mercosul hoje enfrenta um problema anterior à discussão que se seguirá nesta 

dissertação, ele enfrenta um problema de descrença. É público que as diversas crises 

vividas pelos países que formam o bloco geraram fortes resistências por parte de setores 

internos de cada economia, ocasionando dificuldades nas negociações e mesmo retrocessos 

em alguns aspectos, como o próprio cronograma de integração e o tamanho e duração da 

lista de exceções a Tarifa Externa Comum (TEC). Junto a isso, desde 1998, as relações 

comerciais dentro bloco vêm enfraquecendo.  

 Mas isso tudo não tira qualquer mérito de estudos que tenham como tema o 

Mercosul. As crises vividas pelo bloco têm muito a influência das crises dos países que o 
                                                 
1 Uma União Monetária basicamente significa que uma região, país ou conjunto de países passa a adotar uma 
mesma moeda, independente de sua existência prévia ou não. Apresentaremos detalhadamente esse e outros 
conceitos no capítulo I.   
2 Dada sua complexidade, tamanho das economias envolvidas, quantidade de países participantes e toda a 
diferença nos aspectos econômicos e sócio-culturais, é difícil encontrar vozes dissonantes a esse respeito na 
literatura econômica. 
3 Devido à sua formação histórica e ao alto nível de integração econômica com a África do Sul, Lesoto e 
Suazilândia, desde meados dos anos 1970, têm uma união monetária (com o uso do rand sul-africano), que 
vem se aprimorando. 
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constituem, ou seja, muito do problema é dos países e não do Mercosul enquanto acordo. 

Da mesma forma, o processo de unificação monetária européia não foi livre de fortes crises, 

como veremos no capítulo II. Pelo contrário, movimentos especulativos na década de 1990 

levaram ceticismo ao processo de criação do euro. Além disso, os países do Mercosul, 

mesmo enfrentando crises, existem, são vizinhos e se relacionam com o exterior. Dessa 

forma, se deve haver canais de relacionamento com o exterior, o Mercosul é promissor, 

principalmente por todos os avanços e conquistas do bloco, principalmente quando 

avaliamos as relações entre Brasil e Argentina pré-Mercosul. 

Junto ao desenvolvimento desse processo na Europa4, foi possível acompanharmos 

a intensificação da produção acadêmica brasileira com respeito ao tema de Áreas 

Monetárias Ótimas (AMO), que é uma das teorias que discute uniões monetárias, bem 

como a discussão entre diversos autores5 sobre as possibilidades que tais desenvolvimentos 

poderiam proporcionar para o Brasil e o Mercosul. Rigolon & Giambiagi (1999) defendem 

a criação de uma união monetária no Mercosul para o longo prazo, destacando várias 

vantagens em participar de uma UM, entre elas podemos citar: redução de incertezas com 

relação às autoridades monetárias e fiscais, redução de incerteza cambial, aumento da 

integração regional, aumento do poder político e econômico da região etc. Por outro lado, 

existem autores que vêem mais aspectos negativos do que positivos na criação de uma 

União Monetária para o Mercosul. Pastore & Pinotti (2000) colocam que a discussão de 

uma moeda única para os países do Mercosul não vem ao encontro das reais prioridades 

dessas economias, enquanto Mendonça & Silva (2004 p. 128) apontam que “os custos 

provenientes da perda da liberdade do uso de políticas discricionárias frente aos choques 

macroeconômicos podem acarretar uma piora do bem-estar aos cidadãos do Mercosul”. 

 Será que os países do Mercosul têm suficiente integração macroeconômica para que 

haja a possibilidade de criação de uma união monetária? Há ambiente institucional para a 

cooperação e para a coordenação de políticas econômicas? Os indivíduos desses países 

tolerariam abrir mão de políticas autônomas? Como países em desenvolvimento podem 

                                                 
4 Neste trabalho, principalmente nos capítulos II e III trataremos a U E como sendo composta por 15 países: 
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, 
Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido. Já a zona do euro avaliada é constituída por Áustria, Bélgica, 
Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Finlândia. Como 
Mercosul identificaremos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
5 Veremos no capítulo I as principais idéias de diversos autores a esse respeito. 
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entrar num regime de política monetária e fiscal que parece ser relativamente rígido? Como 

poderia um grupo de países punir um possível free-rider? Como está acontecendo a 

integração dos países do leste europeu ao euro? Existe espaço para políticas anticíclicas sob 

tal regime? 

           Todo o arcabouço teórico e as experiências em diversas regiões do globo suscitam as 

mais variadas perguntas, como as do parágrafo anterior. Esta pesquisa tem por ambição 

contribuir para que algumas delas sejam esclarecidas, como veremos adiante, e que sejam 

criadas tantas outras, contribuindo de alguma forma para o debate acadêmico. 

Então, através de revisão bibliográfica sobre as Teorias das Áreas Monetárias 

Ótimas e da literatura sobre as experiências de algumas uniões monetárias existentes ou em 

discussão, procuraremos, por um lado, reunir os principais argumentos colocados pela 

Teoria no que se refere à criação de uma AMO, e por outro lado, buscaremos os fatos que a 

prática da criação de uniões monetárias nos oferece, com o intuito de confrontar teoria e 

prática. Com os resultados dessa confrontação, teremos erigido nosso corpo analítico para 

avaliarmos o caso do Mercosul, buscando conclusões sobre se os países que o compõe têm 

condições de construir uma União Monetária do Mercosul, se essa UM seria desejável e 

qual o seu grau de realismo, no sentido de quando seria o momento ideal para sua 

execução. 

Nossa pesquisa, então, é composta desta introdução; do capítulo I, em que 

levantaremos os principais argumentos teóricos sobre a criação de uma Área Monetária 

Ótima; do capítulo II, que terá a exposição dos argumentos que a experiência da criação ou 

os ensaios de uniões monetárias pelo mundo nos proporcionam; do capítulo III, em que 

confrontaremos os dados (estatísticas e literatura) dos países do Mercosul com toda a 

argumentação existente nos dois capítulos anteriores; e, por fim, teremos as conclusões da 

dissertação. 
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I- Um resumo sobre a Teoria das Áreas Monetárias Ótimas 

A Teoria das Áreas Monetárias Ótimas começa a ser amplamente discutida e 

desenvolvida a partir dos anos 1960, sendo Robert Mundell, considerado como um 

pioneiro. Desde então, muito foi desenvolvido e outros enfoques foram amadurecendo. 

Nesta parte do trabalho, vamos discutir e tentar organizar argumentos e ferramentas 

analíticas que foram sendo acumuladas e aperfeiçoadas desde o início desse debate 

econômico. 

Podemos dividir a Teoria em uma análise de critérios específicos e em outra 

abordagem de custo/benefício6. Apresentaremos, primeiramente, a análise de critérios 

específicos, que também foi o tipo de abordagem inicial desse arcabouço. 

 

I.1- A análise dos critérios específicos 

A metodologia de análise por critérios específicos na Teoria das AMO significa que 

o pesquisador deveria verificar se uma economia possui ou não os critérios pré-

estabelecidos pela teoria. Caso esses critérios sejam reconhecidos numa determinada área, 

esta deverá ser uma área monetária ótima. 

Diferentemente do resumo simplista acima, há algumas complexidades a serem 

apresentadas. Essa análise possui critérios que devem ser verificados de acordo com o 

diagnóstico de determinada área. Deve-se avaliar se a região é grande ou pequena 

relativamente à outra, se tem fortes relações econômicas, entre outros aspectos. Existem 

critérios que são complementares e foram desenvolvidos ao largo de anos de estudo. 

Para fazermos nossa análise, devemos imaginar duas regiões, A e B, e o mundo. Por 

região, podemos entender quaisquer dois países A e B, quaisquer dois conjuntos de países 

A e B, ou mesmo um país e uma região de outro país, tendo diversas possibilidades de 

combinações. 

 

Exemplo 1 – Países separados, sob efeito de um choque externo 

Primeiramente, vamos supor o caso mais comum de dois países, A e B, que tenham 

regime de câmbio fixo, estejam em equilíbrio (sem pressões inflacionárias, sem 

desemprego e equilíbrio no saldo comercial), não tenham mobilidade de fatores, tenham 

                                                 
6 Como colocado no trabalho de Gonçalves (2003). 
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importante setor externo (exportações e importações sobre PIB) e, além disso, que cada um 

dos países produza somente um tipo de bem, diferente entre eles.  

Caso a demanda mundial pelo bem produzido em A seja deslocada para o bem 

produzido em B, A se tornaria um país com problemas de desemprego e déficit comercial 

(já que suas importações diminuiriam mais lentamente do que suas exportações). B seria 

um país com pressões inflacionárias e superávit comercial. 

Se esses países estivessem sob um regime de câmbio flexível, uma desvalorização 

em A e uma valorização em B seriam suficientes para devolver o equilíbrio aos dois 

países7.  

 

Exemplo 2 - Regiões de um mesmo país, sob efeito de um choque externo 

Vamos imaginar o mesmo exemplo anterior, mas agora esses dois países não são 

países, mas sim regiões de um mesmo país que possui uma única moeda, ou seja, usaremos 

o caso do câmbio fixo, dado que estas duas regiões estão sob a mesma área monetária (até 

aqui, não necessariamente, ótima). O que seria necessário, nesse exemplo, para que a 

autoridade monetária do país em questão amenizasse os efeitos da mudança da demanda 

mundial sobre suas duas regiões?  

Para amenizar os efeitos depressivos na região A, a autoridade monetária deveria 

atuar com políticas expansionistas, mas acarretaria problemas inflacionários à região B. 

Para restabelecer o equilíbrio em B, haveria a necessidade de políticas restritivas, que 

agravariam a situação de depressão de A. Não há como o país enfrentar esse problema sem 

perdas para alguma das regiões, sendo que a solução ótima depende das preferências8 da 

população local e da autoridade monetária, ocasionando talvez uma solução intermediária 

entre um pouco de desemprego em A e um pouco de inflação em B. 

O exemplo acima é de uma de área monetária não ótima. O país acima é uma área 

monetária, dado que uma mesma moeda atua sobre todo o seu território, que compreende as 

regiões A e B, mas não é ótima. Por que não é ótima? Para responder a essa pergunta, 

podemos colocar à luz dois conceitos flagrantes: choques assimétricos e mobilidade de 

                                                 
7 Este argumento é um dos mais usados em favor do regime de câmbio flexível contra o regime de câmbio 
fixo, mas essa discussão não é pertinente no momento e retornaremos a ela mais adiante. 
8 Preferência aqui são entendidas como sendo as prioridades de políticas mais desejadas por uma sociedade, 
como, por exemplo, a grande preocupação alemã com inflação. 
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fatores. O que aconteceu às regiões A e B? Elas sofreram choques assimétricos, reagiram 

de formas diferentes a um mesmo choque externo. Além disso, as economias das duas 

regiões poderiam voltar ao equilíbrio caso houvesse mobilidade de mão-de-obra, num fluxo 

de A para B, diminuindo o desemprego em A e reduzindo pressões inflacionárias de B. 

Quanto mais as regiões reagirem de forma semelhante a choques externos e quanto mais 

livremente os fatores forem móveis entre duas regiões, mais fortemente essa região se 

aproximará de uma área monetária, agora, ótima9. 

   

Claro que a argumentação acima é um modelo explicativo, mas algumas críticas 

podem ser feitas, especialmente a que ataca o principal fator de avaliação de uma AMO – 

livre mobilidade de fatores. Alguns autores10 afirmam que a existência de diferenças sócio-

culturais é um importante redutor do poder de ajustamento dado à mobilidade de mão-de-

obra, já que essa seria muito mais reduzida do que o necessário para o ajustamento entre as 

economias. O próprio autor do argumento, Mundell, admite a fragilidade desse argumento.  

“(...) I am told that many of the British go to Spain and the 
south of France to bring in the wine and enjoy the sun, just as the 
ducks migrate southwards every autumn. But generally speaking, 
the human race tends to be rather immobile, and prefers to trade 
rather than migrate”. (Mundell, 1973, p. 116). 

 Outra crítica que se coloca é a de que deve haver um diferencial entre a composição 

de capital/mão-de-obra de cada bem produzido nas diferentes regiões da área monetária. 

Isto reduziria ainda mais o efeito da mobilidade de mão-de-obra, no sentido que, se a região 

com grande desemprego usa mais intensivamente capital na sua produção, o efeito da 

redução da emigração de mão-de-obra será menor. Se a região B, com pressões 

inflacionárias, é mão-de-obra intensiva, poderá receber pouca mão-de-obra em relação às 

suas necessidade, já que a região A, por sua vez, é capital-intensiva e, portanto, liberaria 

pouca mão-de-obra. Outro fator complicador é que pode haver um possível diferencial 

entre os tipos de mão-de-obra, qualificada e não-qualificada, necessários a cada região. 

  Dentro ainda da argumentação de mobilidade de fatores, a livre mobilidade de 

capitais segue a mesma lógica da mobilidade de mão-de-obra, mas de forma inversa. Caso 

                                                 
9 Argumentação encontrada principalmente em Mundell (1961) 
10 Ver Kenen (1969). 
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o choque externo fosse percebido como temporário, a região A poderia se financiar com 

empréstimos no mercado internacional para manter o seu nível de produto e seu equilíbrio. 

Caso o deslocamento da demanda de A para B seja permanente, essa política de 

empréstimos é claramente ineficiente, levando a uma inconsistência intertemporal. A região 

A não pode depender de empréstimos indefinidamente, porque terá que pagar esses 

empréstimos em algum momento.11 

Um novo conjunto de argumentações é desenvolvido por McKinnon (1963), 

baseado na parcela de bens comercializáveis sobre a parcela de bens não comercializáveis 

dentro de uma economia, ou seja, seu grau de abertura. Quanto maior for essa razão, maior 

será a dependência da economia ao setor externo e maior será a desejabilidade para que 

essa adote um câmbio fixo. Uma economia muito aberta deseja ter estabilidade de preços, 

tanto para facilitar o próprio desenvolvimento dos contratos comerciais com o resto do 

mundo, quanto para reduzir os efeitos nocivos em sua taxa de inflação e no produto. 

Quanto mais volátil a taxa de câmbio e quanto mais aberta e menor uma economia, mais 

sua taxa de inflação será instável e mais inócua será a política de câmbio flexível para 

resolução de desequilíbrios externos.  

Por outro lado, quanto menor for a razão de bens comercializáveis sobre os bens 

não-comercializáveis, ou seja, quanto mais fechada e maior for essa economia, mais efetiva 

será a política cambial para a resolução de desequilíbrios externos12. Essas características 

não necessariamente fazem referência à união monetária das economias envolvidas. O que 

podemos inferir é que países menores e mais abertos tenderiam a adotar a moeda do seu 

principal parceiro comercial, caso este seja um país grande. Diversos países pequenos ou do 

mesmo tamanho com comércio diversificado talvez constituíssem uma união monetária 

entre si. No entanto, países grandes e mais fechados teriam vantagens em manter suas 

próprias moedas e um regime de câmbio flexível.   

Existem críticas que se uma economia pequena e aberta for atingida por um choque 

externo, que pode ser positivo ou negativo, o seu regime de cambio fixo levaria essa 

economia a importar esse choque, atuando assim de modo direto sobre o nível de produto. 

                                                 
11 Para a argumentação ver Ingram (1973), para as limitações ver  Ishyiama (1975). 
12 Existem autores que pregam maior abertura para o caso da economia brasileira, mas num sentido diferente 
do exposto no texto.Assim, sem necessidade de grandes esforços ou grandes variações cambiais, esta se 
ajustaria mais facilmente aos choques externos ou internos. Ver, por exemplo, Pires de Souza (2000 p. 179) 
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Aqui, percebemos que existem duas novas questões básicas para sabermos se uma 

determinada região pode se enquadrar numa área monetária ótima ou não. Primeiro, se ela é 

aberta ou fechada ou se a razão de bens comercializáveis sobre bens não-comercializáveis é 

maior ou menor. O outro fator colocado é se o país em questão é grande ou pequeno em 

relação ao resto do mundo e aos seus parceiros comerciais. 

Outro critério sobre a determinação de uma AMO é que, quanto mais ela for 

diversificada na produção de bens finais uma economia, mais tolerante será em relação a 

choques externos com uma taxa de câmbio fixo. Basicamente, o setor exportador de tal 

economia teria indústrias atingidas de forma negativa e positiva por um choque externo. No 

somatório dos efeitos, a totalidade do setor exportador como um todo não deve apresentar 

grandes variações de produto. No entanto, a fragilidade desse argumento está na possível 

diferença entre a composição capital/mão-de-obra existente dentro de cada indústria, o que 

poderia gerar desemprego mesmo que haja a manutenção do equilíbrio externo no que se 

refere ao balanço de pagamentos.  

Como último critério, apresentaremos o argumento de Fleming (1971), que trata 

especificamente da convergência das taxas de inflação para as regiões pertencentes a uma 

AMO. Para esse autor, a inflação entre as diversas regiões de uma união monetária deveria 

ser convergente, caso contrário, os custos dessa união seriam proibitivos. Custos proibitivos 

aqui significam que, de tempos em tempos, haveria a necessidade de um realinhamento 

nominal entre as diversas regiões, para que a inflação divergente entre elas não tenha 

efeitos desestabilizadores, significando redução do produto e também desemprego em 

algumas delas. 

Para colocar todos os argumentos juntos, vamos resgatar as duas regiões avaliadas. 

Se A e B tiverem: livre mobilidade de fatores (mão-de-obra e capital); estruturas produtivas 

similares (se houver choques, esses tenderão a ser simétricos e não assimétricos); um setor 

externo grande em relação à totalidade de sua economia (sejam economias abertas13); 

tamanhos relativamente parecidos; um setor externo diversificado; e tenham inflação 

convergente, então, essas duas regiões são candidatas a formarem uma área monetária 

ótima pela abordagem de critérios específicos.  

                                                 
13 Abertura da economia aqui diz respeito ao tamanho da corrente de comércio sobre o PIB, ou seja, 
exportações e importações em divididas pelo PIB. 



 

 

16

A e B não formariam uma AMO se: não tivessem livre mobilidade de fatores, 

porque não ajustariam o desemprego e a inflação em caso de um choque assimétrico; 

tivessem estruturas produtivas diferentes, ou seja, poderia sofrer choques assimétricos; não 

tivessem um setor externo grande em relação à totalidade de sua economia, ou seja, 

economias fechadas; fossem relativamente grandes em relação ao mundo, porque um 

regime de câmbio intermediário (entre puro fixo e puro flexível) seria um arranjo mais 

simples para buscar o equilíbrio de suas economias; e não tivessem inflação convergente, 

porque poderiam passar por dolorosos ajustes reais.  

Há ainda uma enorme gama de possibilidades e composições intermediárias entre os 

casos extremos colocados aqui, que abre uma área de incerteza sobre se determinada área é 

uma AMO ou se determinadas regiões deveriam ou não fazer uma união monetária, que 

esta parte da Teoria, de critérios específicos, não permite solucionar. Essa falta de conexão 

prática com a realidade somada às críticas colocadas anteriormente abriram margem a 

outros tipos de desenvolvimentos dentro da Teoria das Áreas Monetárias Ótimas. Esses 

outros desenvolvimentos são a parte mais nova da teoria e é o que veremos a seguir. 

 

I.2- A análise de custos e benefícios 

Essa abordagem procura verificar o que determinada arquitetura monetária poderia 

acarretar. Como vimos na seção anterior, na análise por critérios específicos para que se 

estabeleça uma união monetária é necessário que existam determinadas pré-condições. Na 

análise dos custos e benefícios, é a própria análise que é específica. Para a economia do 

país A, uma UM com certos países traria tais benefícios e tais custos. Cabe ressaltar que a 

avaliação dos benefícios e dos custos tem sempre uma ligação com os critérios 

desenvolvidos anteriormente pela teoria, como vimos na seção anterior. 

Gonçalves (2003) coloca que a análise de custos e benefícios é equivalente ao 

debate sobre taxas de câmbio flexíveis e fixas. Muitos dos custos e benefícios que são 

colocados nessa comparação entre regimes cambiais são transferidos para o debate sobre a 

adoção de uma UM por determinado país. 

Durante boa parte do século XX os países desenvolvidos buscavam manter fixa a 

paridade entre suas moedas, salvo nos períodos das grandes guerras mundiais. Pouco antes 

do colapso do acordo de Bretton Woods, com o primeiro choque do petróleo em 1973, 
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ampliava-se a defesa de um regime de câmbio flexível como solução aos choques externos 

e mesmo aos desequilíbrios externos que países viessem a sofrer. Após 1973 esse tipo de 

regime cambial passou a ser dominante e seduzia as autoridades monetárias de diversos 

países. Com a flutuação cambial, os países deixavam de sofrer variações de reservas 

monetárias, deixavam de interferir através de mecanismo discricionários de controles de 

capitais e, finalmente, não precisavam recorrer a impopulares ajustes de produto, emprego e 

renda. 

Durante os anos 1980 e 1990, vários argumentos são desenvolvidos em defesa de 

taxas de fixas. A busca da manutenção desse tipo de regime, por si só, já estimularia as 

autoridades de um país a fazer políticas responsáveis e consistentes intertemporalmente – o 

chamado ajuste fiscal-, caso contrário, em algum momento haveria a necessidade de um 

ajuste cambial.  Esse argumento é factível quando supomos que haja rigidez de preços na 

economia, para exemplificar podemos citar o caso argentino (1998-2002). As autoridades 

desse país fixaram o peso argentino ao dólar americano em 1 para 1, colocando uma lei em 

sua constituição fixando a paridade. Essa atitude visava dotar de credibilidade o plano de 

estabilização do então ministro Cavallo. No entanto, alguns fatores transformaram o 

currency board argentino em uma armadilha: os diferenciais de produtividade entre os 

trabalhadores argentinos e americanos; a existência de câmbio flutuante em importantes 

parceiros comerciais; e a não capacidade argentina de proporcionar ajustes suficientemente 

elevados para se ajustar ás duas características anteriores. Esses fatores geraram efeitos 

negativos sobre a inflação e sobre a credibilidade e solvência do currency board desse país. 

Com o câmbio fixo, a Argentina entrou em uma crise histórica para ajustar seus preços, 

mesmo com todo o esforço de desregulamentação do mercado de trabalho, esse ajuste foi 

lento, doloroso e incompleto. Desde 1998 até a desvalorização cambial de 2001 e no ano 

seguinte, a Argentina esteve à beira do colapso social e institucional, não só econômico, o 

que reforça que escolhas erradas geram severos custos para as autoridades e, 

principalmente, para determinada sociedade como um todo. Veremos a discussão sobre 

esses movimentos adiante. 

Outros argumentos favoráveis às taxas de câmbio fixas seriam a redução da 

volatilidade cambial (entendido aqui como instabilidade constante e não como uma 

desvalorização elevada, que seria o risco da saída de um regime de câmbio fixo para o 
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flutuante), que gera um estímulo ao aumento dos investimentos e do comércio 

internacional; fim das desvalorizações competitivas e ainda, a criação de uma âncora 

nominal para as expectativas inflacionárias na economia, eliminando o viés inflacionário 

que desvalorizações costumam trazer. Um argumento importante desenvolvido contra as 

taxas de câmbio flexíveis vem da própria forma como essas funcionam. Como coloca 

Gonçalves (2003, p.16), é possível que a taxa de câmbio flutuante não esteja num nível 

adequado aos fundamentos econômicos, nesse caso, as flutuações das taxas de poderiam ser 

maus sinalizadores para o mercado. 

No fim da década de 1990, vimos que vários arranjos de câmbio fixos14 foram 

finalizados de forma abrupta. Se por um lado isso demonstrou a fragilidade desse tipo de 

taxas de câmbio, por outro lado gerou argumentos mais radicais, que sinalizam que o 

problema é que tais arranjos de câmbio fixos não eram suficientemente críveis e que havia 

a necessidade da existência da “certeza” de que não havia possibilidade de desvalorização. 

Isso é colocado na mensagem que alguns autores, como Dornbusch e Calvo, passam de que 

é recomendável a países em desenvolvimento dolarizarem15 suas economias, como fora 

sugerido à Argentina. 

Um desenho possível dos tipos de regimes cambiais existentes pode ser encontrado 

no diagrama que segue, encontrado em Cunha (2004). Nesse diagrama, podemos visualizar 

os dois tipos radicais de regimes cambiais, o flutuante puro e o fixo puro. Entre esses dois 

tipos de regimes cambiais temos os diversos regimes intermediários. Em princípio não há o 

regime cambial ideal e sim o regime cambial mais apropriado para as peculiaridades de 

cada país16. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Arranjos tipo currency board ou simplesmente paridade fixa de uma moeda à outra. 
15 No sentido genérico, dolarizar significa adotar uma moeda de um país âncora, não necessariamente o dólar 
americano. 
16 Para mais detalhes dessa afirmação ver Frankel (1999). 
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Diagrama 1 
Regimes Cambiais 

 

 

A discussão sobre benefícios e custos de um país entrar em uma união monetária 

passa, necessariamente, por esse debate das vantagens e desvantagens dos tipos de taxas de 

câmbio.  

Um dos custos envolvidos em uma UM é a abdicação da política monetária 

autônoma dos membros da UM, mas, como nos mostra Gonçalves (2003 p.23), poderíamos 

colocar que um país perderia a sua autonomia na determinação do nível de sua taxa de 

câmbio somente se tal instrumento estivesse disponível para a autoridade monetária. Ou 

seja, se a Argentina efetivasse uma união monetária com os Estados Unidos, ela não teria 

que se preocupar com essa questão, já que sua política monetária já havia sido colocada a 

serviço do currency board. Então, para que haja custos na abdicação de autonomia da 

determinação da política monetária, isso pressupõe que os preços não sejam totalmente 

flexíveis, para que a política monetária seja eficaz e, novamente, que também essa 

economia não esteja sob um regime de câmbio fixo, como o currency board ou como a 

dolarização, onde a política monetária só existe para manter a paridade da moeda ou ela é 

alheia às autoridades locais, respectivamente. 

Além da discussão do tipo de taxa de câmbio, temos outros fatores que merecem 
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pontos existentes pela abordagem de critérios específicos. Nível de comércio, grau de 

abertura, tamanho relativo das economias, mobilidade de fatores, similaridade da estrutura 

produtiva e algum tipo de autoridade fiscal dentro da UM são importantes na análise. 

 Um argumento a favor da criação de uma UM é o do ganho de eficiência 

monetária. Esse ganho vem da redução de despesas envolvidas no processo de troca entre 

as moedas e da redução da incerteza comercial e financeira inerente ao câmbio flutuante, ou 

seja, só o fato da UM existir, há esse ganho de eficiência monetária. No entanto, esse ganho 

depende dos aspectos colocados no parágrafo anterior e pode ser pequeno e também 

totalmente anulado pelas perdas geradas na criação de uma UM que esteja longe de ser uma 

área monetária ótima. 

Um último argumento é que países que abram mão de suas próprias políticas 

monetárias tendem a adquirir a credibilidade de países com tradição maior na condução de 

políticas monetárias consistentes ao longo do tempo. Alesina e Barro (2000 p. 41) colocam 

que “(...) on the one hand, a country giving up its currency loses a stabilization device 

targeted to domestic shocks; on the other hand, it may gain credibility and thereby reduce 

undesired inflation”. Veremos ao longo dos capítulos II e III, a exemplificação dessa 

característica.  

Então, temos por um lado, a discussão das vantagens e desvantagens das taxas de 

câmbio fixa ou flexível. Por outro lado, temos a vantagem do ganho de eficiência 

monetária. Como amplificador de um ou outro efeito, temos os critérios específicos 

colocados na seção anterior e relembrados há pouco. 

Para finalizar, cabe ressaltar que a UM tem características interessantes. Ela é fixa 

para países dentro da união. Como hoje é o câmbio da França em relação a Itália e como é o 

câmbio do estado de São Paulo com relação ao estado do Rio de Janeiro. Cada uma das 

regiões citadas tem fortes relações comerciais e são, reciprocamente, parceiros importantes. 

O fato relevante é que o Brasil, enquanto união monetária, tem câmbio flexível, como 

também a zona do euro e os Estados Unidos, por exemplo.  

Na dolarização, o país ou a autoridade de determinada área monetária não pode 

fazer política monetária, há a uma completa abdicação dessa. Numa UM, o país, como o 

Brasil, ou a área, como a do euro, faz política monetária não entre cada unidade da 

federação ou dos países membros, mas, sim, com relação às regiões ou países extra-união. 
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A área do euro teria câmbio fixo se o Banco Central Europeu (BCE) atrelasse o euro ao 

dólar, como fez a Argentina com o peso, por exemplo. 

 

I.2.1- Exemplificando a análise de custos e benefícios 

Para explicarmos a análise de custos e benefícios, vamos analisar três países 

hipotéticos. O país A, que é o país referência, e os países I, igual, e D, diferente. 

Como hipóteses iniciais, temos que todos os países têm as mesmas dotações iniciais 

de população, terra e capital. Eles têm o mesmo nível de desenvolvimento e produtividade. 

Há câmbio fixo entre suas moedas atuais. A e I têm grande volume de comércio e comércio 

intra-indústria (o que significa estruturas produtivas semelhantes), têm livre fluxo de 

fatores e possuem acordos de cooperação econômica, o que facilita coordenação de 

políticas, inclusive no que se refere às ajudas financeiras para regiões menos desenvolvidas 

e coordenação de ações, nos moldes da União Européia. Entre A e D há pouco comércio e o 

comércio é inter-indústria (o que mostra diferenças entre as matrizes produtivas), não há 

livre mobilidade de fatores e não há qualquer nível de coordenação econômica entre as 

autoridades de A e D. 

O que vamos imaginar é que a população de A está decidindo se deve fazer uma 

união monetária e, caso a faça, com que vizinho, I ou D. Primeiramente, o governo de A irá 

analisar, utilizando a Teoria das Áreas Monetárias Ótimas, se uma UM A+I é uma AMO. 

Como A e I já tinham paridade fixa entre suas moedas, não há custo em se abdicar 

de uma política monetária autônoma. Por outro lado, sabemos que existirão ganhos de 

eficiência monetária em uma união com I. Como A e I têm um grande comércio bilateral, 

os ganhos de eficiência monetária serão elevados, tão maiores quanto maior for o comércio, 

já que os custos de transação envolvidos com aduana, câmbio etc. deixarão de existir17. 

Além disso, quanto maior for o comércio, mais os ciclos econômicos tendem a ser iguais, já 

que as importações e exportações de um e de outro país têm grande peso em suas 

economias. Como há livre mobilidade de fatores, inclusive livre comércio, esses países 

tendem a ter índices de inflação parecidos, já que os consumidores poderão escolher os 

produtos mais baratos entre os produzidos nacionalmente ou importados. Isso mostra que 

                                                 
17 Note que os custos de aduana não existirão numa discussão da criação de uma união monetária se os países 
em questão tiverem uma evolução em sua integração de forma mais convencional: 1º, área de livre comércio; 
2º, união aduaneira; 3º,  mercado comum e 4º, união monetária. 
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dificilmente A ou I teriam ciclos de recessão e expansão muito díspares, mostrando que a 

taxa de câmbio fixa entre eles é possível no longo prazo. O comércio intra-indústria mostra 

que os países não têm especialização entre si. Dessa forma, se um choque externo os 

atingir, eles reagirão da mesma forma, facilitando a ação da autoridade monetária única. 

Por último, como os países já têm alguma cooperação econômica, isso torna possível várias 

ações políticas, como o auxílio financeiro a áreas em depressão e mesmo a coordenação das 

taxas de juros e inflação (ex-ante UM) e dos níveis de déficit e dívida pública (ex-ante e ex-

post UM), que são pontos críticos para a manutenção de longo prazo da união monetária18.  

A análise de uma UM A+I é otimista. Verificamos que os benefícios são claramente 

superiores aos custos envolvidos, embora não os tenhamos quantificado. 

Agora, a autoridade do país A irá analisar uma UMA+D.  

A princípio, não existem muitos custos envolvidos, já que os países têm taxas de 

câmbios fixadas entre si. E também haveria ganhos de eficiência monetária, mas resta saber 

qual seria o efeito dominante. O comércio bilateral reduzido mostra que os países teriam 

pouco a ganhar com eficiência monetária, embora provavelmente esse comércio fosse 

estimulado com a UM19. Mas o problema mais grave aqui é que os ciclos econômicos entre 

os dois países tendem a ser diferentes, já que A tende a ter ciclos mais parecidos com o de 

seus principais parceiros, e D com os seus. Esse é o dilema colocado na seção anterior. A 

autoridade monetária única teria dificuldades em ajustar sua política para resolver esse 

problema. Caso A esteja em depressão, a autoridade monetária deveria reduzir a taxa de 

juros da área, mas o que fazer se D estiver sofrendo com pressões inflacionárias? Deverá 

haver uma escolha entre quanto de depressão em A e de inflação em D é tolerável. E se D 

tiver inflações recorrentes superiores às de A, será necessário, em algum momento, um 

ajuste real, como o caso que colocamos anteriormente, da Argentina com o currency board 

com o dólar americano. Isso nos mostra também que, possivelmente, a taxa de câmbio fixa 

entre A e D não seria consistente no longo prazo, mesmo sem a criação de uma UM. O 

dado de comércio inter-indústria mostra que as economias reagiriam de formas distintas a 

um choque. Uma redução no consumo mundial de açúcar e um aumento na demanda 

mundial de adoçantes poderia levar a uma depressão em A, que tem o açúcar como 

                                                 
18 Veremos esses de forma aplicada no próximo capítulo. 
19 Veremos na próxima seção uma discussão sobre criação ou desvio de comércio. 



 

 

23

principal produto em suas exportações, e poderia levar a inflação em D, que é grande 

produtor de adoçantes. Novamente, temos problemas para uma autoridade única entre A e 

D. Como A e D não têm livre mobilidade de fatores, os efeitos antagônicos nesses países se 

perpetuariam, não haveria migração de mão-de-obra de um país em piores condições para o 

país com melhores condições. Por outro lado, essa imobilidade de fatores tem um efeito 

positivo. Quando os países enfrentam incongruências como as verificadas no caso A+D, a 

não livre mobilidade de capitais pode ser melhor, porque, senão, os capitais sairiam do país 

em depressão, A, em busca de melhores oportunidades no país em expansão, D, piorando 

ainda mais a situação de A.  

O julgamento final está na não cooperação entre A e D. Sem esse fator, as 

diferenças de A e D se perpetuariam, A não conseguiria solucionar seu problema de 

depressão mediante a transferência de renda de D. Tão pouco esses dois países 

conseguiriam fazer convergir seus níveis de inflação, juros, déficits e dívidas públicas, 

tornando impossível um regime de câmbio fixo duradouro entre A e D e, por conseqüência, 

uma UMA+D seria um desastre, no sentido de que poderia resultar em ajustes reais. 

Se agora tirarmos a hipótese de que o câmbio previamente era fixo, isso aumenta 

sensivelmente os custos da união monetária para ambos os casos. Todos os países agora 

lançam mão da política monetária e de política cambial para realizar ajustes aos choques 

externos ou internos. Então, na análise que a sociedade de A vem realizando sobre a adoção 

de uma UM com I ou D, essa hipótese se torna um ponto importante. No entanto, quando 

os analistas do país A verificam que seu país e o país I têm a presença dos critérios 

específicos colocados anteriormente, notam que as políticas de A e I seriam as mesmas, já 

que seus ciclos econômicos são parecidos e que suas economias reagem de forma parecida 

aos choques externos. Então, os benefícios em se abrir mão de uma política monetária 

autônoma e se unir com o país I são superiores aos custos. Claro que existirão custos, 

porque as economias não são idênticas e, por isso, um ajuste mais exato poderia ser feito a 

partir dessas políticas. Apesar disso, como A e I têm coordenação de políticas econômicas e 

livre mobilidade de fatores, esses ajustes podem se dar por esses canais e, não 

necessariamente, por variação de taxas de câmbio ou juros. 

Já para a relação com D, os analistas de A verificaram dificuldades em estabelecer 

uma união monetária. Os ajustes reais necessários a uma UMA+D seriam fortes e 
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constantes ao longo do tempo. Existiria a necessidade de, caso houvesse vontade política, 

um período de transição com o objetivo de estabelecer políticas de integração, liberalização 

e convergência econômica, para que o comércio bilateral fosse estimulado até tornar-se 

bastante representativo em relação ao PIB dessas nações, estimulando ainda o comércio 

intra-indústria. Esses países teriam que abrir os mercados de trabalho e financeiro. Uma 

UM com o país D seria possível somente após vários ajustes e esses ajustes representam os 

custos em se abdicar de políticas monetárias autônomas, já que o ideal seria a não 

necessidade de ajustes. Os ajustes aqui colocados podem ser entendidos de duas formas. A 

primeira seria o esforço que as sociedades fariam em um processo de convergência (que 

custaria tempo e recursos e que poderia ser usado de formas distintas). A maneira seguinte, 

seria nos ajustes gerados em perda de estabilidade macroeconômica, produto, emprego e 

renda caso os dois países estabelecessem uma união monetária imediatamente. 

Se I e D tivessem produtividades do trabalho diferentes da produtividade de A, isso 

significaria que A e os outros países teriam diferenças estruturais na economia, o que 

suscitaria choques assimétricos. Nesse caso, o mecanismo de cooperação fiscal que existe 

entre A e I seria fundamental, no sentido de criar um fluxo de investimentos do país mais 

produtivo para o menos produtivo com o objetivo de equalizar, de forma satisfatória, essas 

diferenças e, assim, possibilitar uma união monetária mais estável e com menos 

necessidades de ajustes reais. Por outro lado, uma união imediata com D, existindo essas 

diferenças de produtividade, agravaria as tensões permanentes já existentes entre estas 

economias, gerando mais instabilidade e ajustes reais conforme já colocado anteriormente. 

A diferença do tamanho das economias envolvidas também influencia o arranjo 

monetário ótimo. Países grandes geralmente têm uma relação comércio exterior/PIB menor 

do que países pequenos20. Então há uma espécie de dependência dos países pequenos aos 

países grandes. Um exemplo para isso seria o Brasil como fornecedor de café durante a 

primeira metade do século XX, o Brasil era o país grande em relação a qualquer país 

consumidor de café nessa época. Supondo que A seja um país pequeno em relação a I, há 

um incentivo para que A unilateralmente se una a I, já que A tem os mesmos ciclos 

econômicos que I, dada sua dependência comercial com I. Nesse caso, provavelmente I não 

                                                 
20 Entendemos país grande  e pequeno relativamente um ao outro. Ou seja, uma economia é maior que a outra 
e por isso quem determina preços é a economia grande, quem toma preços é a economia pequena. 
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teria grande incentivo para ajustar suas políticas econômicas caso A necessitasse. De 

qualquer forma, caso I entrasse em depressão, A também entraria e a política de I seria anti-

cíclica, o que favoreceria A também. Caso I enfrentasse pressões inflacionárias, A também 

estaria com sua economia em expansão e a política monetária de I para diminuir a expansão 

do produto também serviria para A. De qualquer forma, um arranjo unilateral é mais 

limitado. Caso a indústria na qual A e I têm intenso comércio, comércio intra-indústria, 

tenha sua demanda mundial reduzida, isso significará que A necessariamente entrará num 

período de ajuste e, possivelmente, recessão. No entanto, I pode manter seu ciclo de 

expansão, dado que é um país grande e tem outros produtos de exportação importantes com 

outros parceiros comercias. Essa indústria em I entraria em recessão e os fatores de 

produção alocados aqui migrariam para outras indústrias, mas em A esse ajuste seria mais 

difícil, já que, previamente, não há outras indústrias. Os fatores de A tenderiam a migrar 

para I. Se por um lado isso ajudaria na recuperação da renda dos trabalhadores, a saída dos 

capitais colaboraria para a piora do quadro recessivo. 

Se esse exemplo fosse com D, o tamanho não importaria, porque A e D não 

possuem vínculos de qualquer tipo, nem mesmo comerciais. Se supusermos que haja 

intenso comércio inter-indústrias e que os ciclos econômicos entre A e D sejam parecidos, 

dada a dependência econômica de A em relação a D, os choques que passam a afetar A são 

todos vindos da economia de D. A única ressalva é que não haveria migração de capital ou 

mão-de-obra em caso de recessão em A. Por um lado, não melhoraria a situação dos 

trabalhadores, porque esses não poderiam migrar para a região que tem empregos. Por 

outro lado, os capitais não fugiriam, não agravando a situação imediata da economia de A. 

A questão do comércio intra e inter-indústra perde um pouco do sentido quando 

falamos de países grandes e pequenos. A dependência do país pequeno faz com que 

qualquer variação no comércio com o país grande é que seja o problema. A atenuante é no 

caso de comércio intra-indústria, se essa indústria for fundamental no país grande também, 

dessa forma as políticas desse país favoreceriam o país pequeno também. Caso contrário, a 

situação é a mesma. A política do país grande não seria alterada para ajudar uma indústria 

menos importante, o que não afetaria a economia do país grande por um lado, mas afetaria 

a indústria atingida no país grande e toda a economia do país pequeno, feita pela mesma 
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indústria. Se o comércio é inter-indústria, a variação da economia do país pequeno se daria 

na variação da economia do país grande, independente da indústria afetada. 

Em suma, como vantagens ao ingresso em uma área monetária poderíamos colocar: 

(i) redução dos custos cambiais e de transação; (ii) maior previsibilidade de preços 

relativos; (iii) aumento do tamanho dos mercados; (iv) isolamento do câmbio real com 

relação a oscilações provenientes de bolhas e; (v) menor demanda por proteção tarifárias 

que resultam em apreciações do câmbio real. Como desvantagens, poderíamos colocar que 

é a própria perda da autonomia de políticas monetárias. 

Então, a decisão de entrar em uma área monetária repousa sobre a avaliação da 

situação do país em questão perante a área monetária envolvida. Essa avaliação procura 

verificar quais seriam os ganhos e quais seriam as perdas e, com isso, indicar uma escolha 

mais adequada ao país em questão.  

 

I.3- Reunindo os pontos das análises anteriores 

Como vimos, a Teoria das Áreas Monetárias Ótimas primeiramente desenvolveu 

critérios específicos que deveriam ser encontrados em economias que tivessem como 

objetivo estabelecer uma união monetária. Se esses critérios existissem nas economias que 

fossem formar essa área monetária, esta seria uma Área Monetária Ótima. 

A teoria hoje observa uma discussão mais ampla, absorvendo os critérios 

específicos e colocando os efeitos dos arranjos cambiais, ampliação de eficiência 

econômica, perda de autonomia em fazer políticas, arranjos comerciais, como formas de 

análise da validade de propostas de unificações monetárias. 

Determinadas argumentações servem mais para determinadas economias do que 

para outras, é uma questão de diagnóstico pré-análise. No entanto, a teoria não apresenta 

flagrantes contradições e conflitos. Ainda assim, existem questões a serem analisadas e à 

luz da prática, podemos verificar o grau de acuracidade e mesmo de praticidade dessa 

teoria. Essa questão de até onde se poderia utilizar em objetos práticos, foi o que motivou o 

desenvolvimento da abordagem de custos e benefícios em detrimento da verificação 

simples da existência de determinados critérios, até porque alguns desses critérios não 

teriam grande importância. A própria mobilidade de mão-de-obra parece ser menos 
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importante e, por conseqüência, menos útil aos ajustes econômicos, do que Mundell afirma 

ser em seu artigo de 1961 e depois faz essa autocrítica, já citada anteriormente.  

 

I.4- Outras questões teóricas 

Fizemos até agora a abordagem teórica de como uma sociedade poderia avaliar as 

vantagens e desvantagens em se unir, no que tange sua moeda, com outra sociedade. 

Existem questões não resolvidas em diversos aspectos, alguns de cunho econômico e outros 

de cunho social e político. 

A primeira questão que se colocaria é: como uma sociedade reagiria à proposta de 

perda de sua soberania sobre sua própria moeda? Existe algum fator que torne a população 

de um determinado país contra uma união monetária mesmo esta sendo um processo que 

claramente traria mais benefícios do que custos? Seria esse o caso da sociedade inglesa e 

dinamarquesa21, diferentemente de outras sociedades como a francesa, italiana e alemã? 

Talvez para a sociedade inglesa a moeda seja tão simbólica quanto sua cultura e idioma. 

Nessa discussão, é interessante a visão de Alesina, Barro e Tenreyro (2002, p. 5): “(...) why 

a nation would take pride in a currency escapes us; it is probably much more relevant to be 

proud of an Olympic team”. Também é interessante ressaltar a seguinte passagem sobre 

países com histórico de inflação elevada: “(...) South America, tended to change the names 

of their moneys frequently, so even a sentimental attachment to the “peso” or “dollar” 

seems not to be so important”.   

Como contra-ponto às citações anteriores, temos as observações que Dwyer e 

Lothian (2002, p. 11) colocam sobre uma moeda antiga: 

“Clearly, then, the bezant was more than a lump of gold. It 
was a symbol and a faith, the messenger of the divine emperor to 
his people and the ambassador of the chosen people to the other 
nations of the world. We cannot make fair appraisal of the 
monetary policies of the empire in strict economic terms since 
moral and psychological values also were involved and since these 
values by affecting the internal stability and international prestige 
of the state had, in their turn, a bearing on economic conditions”. 

 
 Poderíamos rearranjar a problematização da seguinte forma: porque então não se 

começa um aprendizado de inglês em todas as escolas brasileiras e, após um período de 

                                                 
21 Essas duas sociedades não aprovam a entrada de seus países na zona do euro. 
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convergência – digamos, de uma geração – paramos de ensinar a língua portuguesa? 

Haveria uma redução sensível de custos de transação, aumento da produção acadêmica 

reconhecida internacionalmente e, provavelmente, a melhora da alocação de recursos que 

são destinados às escolas de línguas fosse superior ao desemprego gerado nesse setor. 

Economicamente a idéia é tentadora, mas é absurda quando ponderamos outros fatores, 

como a própria identidade dos povos.    

Outro ponto de reflexão seria a diferença entre uma união monetária como a 

européia e uma união monetária como a equatoriana (unilateral com o dólar americano). Os 

países da Europa têm moeda própria, o euro. Por outro lado, diferente da UE, o Equador 

não tem moeda própria, ele usa a moeda de outra nação que já se colocou claramente neutra 

a esses processos, não levando em conta outras nações no que concerne sua política 

monetária, nem tão pouco incentivando ou dificultando processos de dolarização. Nesse 

sentido, que outro papel a moeda teriam além de servir como reserva de valor, unidade de 

medida e meio de troca? Poderíamos pensar que diante de uma grave crise econômica, a 

saída desta, fora a perda da moeda nacional. O que aconteceria se o Equador entrasse outra 

vez em uma grave crise como a que ocorreu em 2001? Qual seria o fator de acomodação 

dessa nova crise? Se o Equador entrasse em default, como o governo se financiaria para 

manter suas funções básicas? Agora sem poder captar capitais nos mercados externos e 

internos, já que estaria em moratória, e não possuindo mais uma moeda nacional, como 

solucionaria tal problema? Com uma ajuda externa a fundo perdido? Ou com a falência do 

próprio estado equatoriano e a perda da política fiscal para outra nação? Ou seja, talvez, 

diante de uma nova crise de grandes proporções, o destino do Equador seja ou uma guerra 

civil, ou ajuda internacional a fundo perdido ou se tornar um novo Porto Rico. 

Dois aspectos menos etéreos que têm pouca visibilidade na literatura são os desvios 

de comércio e o mercado cativo.  

Desvios de comércio são resultados de um arranjo inferior ao livre comércio. Pode 

ocorrer quando um grupo de países se une em livre comércio dentro de um bloco qualquer, 

como o NAFTA, União Européia ou Mercosul, e mantêm tarifas externas ao resto do 

mundo. O conceito de Desvio de Comércio foi fortemente usado para criticar uniões 

aduaneiras, como o Mercosul. Se a Argentina hoje importa eletrônicos usando uma tarifa de 

importação punitiva, visando proteger sua indústria de eletrônicos e também como forma 
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de gerar receitas para o governo, essa situação pode ser até melhor do que uma união 

aduaneira. Numa união desse tipo, a Argentina perderia as receitas com importações de 

eletrônicos altamente competitivos do Japão, que está fora da união, e passaria a importar, 

com taxa zero, eletrônicos do Brasil, parceiro na união. Suponha que os eletrônicos do 

Brasil sem tarifas custem quase o mesmo preço dos eletrônicos japoneses com tarifas, mas 

que os eletrônicos brasileiros sejam mais competitivos que os eletrônicos argentinos. O 

resultado desse arranjo comercial é que a Argentina desviou seu comércio do Japão para o 

Brasil, perdendo receitas de importação dos produtos japoneses e destruindo sua indústria 

de eletrônicos, agora sem proteção contra os produtos brasileiros. Isso significa que a 

sociedade argentina está pagando quase o mesmo valor por produtos eletrônicos iguais, mas 

perdeu sua indústria própria (e todos os empregos e impostos gerados) e perdeu a receita 

com as tarifas de importação. Essa perda ocorre mesmo tendo sido gerada pela competição 

com uma indústria mais competitiva. O arranjo superior seria o livre comércio, porque a 

Argentina criaria comércio (conceito positivo em relação ao desvio de comércio) com o 

Japão, já que este seria o país mais competitivo do mundo em aparelhos eletrônicos, 

aumentando a eficiência do sistema como um todo.  

A princípio, a questão de haver ou não desvios de comércio não deveria mais ser 

pautada numa discussão sobre uma união monetária, já que o conceito pertence a um 

estágio anterior na integração entre países. No entanto, a partir do momento em que um dos 

argumentos a favor da integração é que o comércio entre os participantes irá aumentar (o 

objetivo seria a criação de comércio, mas possivelmente o resultado é desvio de comércio), 

isso significa que os países envolvidos não estão num processo de integração maduro e os 

custos de desvio de comércio deveriam ser pautados.  

 Outro aspecto é que uniões monetárias, principalmente no que tange a uniões 

monetárias unilaterais, como os casos de El Salvador, Panamá, Equador etc., formariam 

uma espécie de mercado cativo para o país âncora. Ou seja, para o país cliente, que é o país 

que adotou a moeda estrangeira, é racional (e mais eficiente) buscar uma maior integração 

com o país âncora, de forma a aumentar a correlação de movimentos de produto, inflação e 

ter minimizado a diferenças de choques assimétricos. Isso significa que, se na crise 

argentina de 2001 as autoridades desse país estivessem por escolher entre adotar o euro ou 

o dólar, ao invés de desvalorizar sua moeda, ao fazer uma ou outra escolha a Argentina 
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teria automaticamente uma tendência a ter mais relações com uma ou outra região. 

Resultados empíricos em Alesina, Barro e Tenreyro (2002) colocam que nem uma nem 

outra área seriam ideais ou claramente opções de união monetária ótima para esse país. 

Essas reflexões e outros aspectos aparecem no próximo capítulo, que trata da prática 

de uniões monetárias pelo mundo. 

Para concluir o capítulo e sintetizar os argumentos da Teoria das Áreas Monetárias 

Ótimas, podemos colocar seis fatores como sendo os constituintes da estrutura genérica da 

teoria de áreas monetárias ótimas: (i) Existência de sincronia de movimento de produto e 

preços na economia; (ii) Alto grau de integração comercial como porcentual do PIB; (iii) 

Existência de do comércio em intra-indústria; (iv) Existência de mobilidade de fatores de 

produção (capital e trabalho); (v) Existência de similaridade de estrutura produtiva 

(diversidade de exportações, maior produção de bens comercializável em relação aos de 

bens não comercializáveis e composição igualitária entre os parceiros da composição de 

capital/mão de obra); (vi) Análise de custos x benefícios positiva. 

O item (i) é necessário para que não exista a necessidade de ajustes reais das 

variáveis econômicas. O item (ii) é importante para que os ajustes necessários possam 

ocorrer de uma forma mais completa e rápida, através das importações e exportações entre 

os parceiros; O comércio intra-indústria, item (iii), é importante para que a alta integração 

necessária não dê margem à existência de choques assimétricos. Como o item (i), o item 

(iv) diz respeito aos canais de transmissão de ajustes, quanto mais desenvolvidos esses 

canais, menores serão os custos sociais associados aos ajustes; O item (v) é como o item 

(iii) diz respeito a existência de choques assimétricos além implicar numa maior abertura da 

economia; Já o último item, o (vi), é a própria avaliação dos critérios colocados 

anteriormente, que incluem o ganho de credibilidade e eficiência econômica em 

contraposição aos custos em se abrir mãe de políticas monetárias autônomas. 
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II – Algumas experiências de uniões monetárias 

A primeira tarefa ao começarmos a falar sobre as experiências de uniões monetárias 

é chamar a atenção do leitor a respeito de que essas uniões e as áreas monetárias ótimas não 

têm, em princípio, qualquer ligação.  

O conceito de áreas monetárias ótimas, como vimos no capítulo anterior, é uma 

forma de avaliarmos grosso modo, quais custos e benefícios países poderiam ter em 

estabelecer uma mesma área monetária com outros países. Quanto mais profundamente 

determinados critérios existirem nesse arranjo entre os países ou regiões envolvidos, mais 

próxima de ótima essa área monetária estará – aumentando, conseqüentemente, o bem-estar 

das populações envolvidas. 

O conceito de união monetária é mais simples do que o de áreas monetárias ótimas, 

significando o uso de uma moeda por mais de um país22. Para Rose e Engel (2000, p. 1) 

uma união monetária ocorre em “(...) sovereign countries that have delegated monetary 

policy to some international or foreign authority but retain sovereignty in others domains”. 

Ou seja, uma união monetária não implica necessariamente qualquer tipo de cooperação e 

planejamento entre os países. Mas uma união monetária implica, necessariamente, uma 

mesma autoridade monetária (um mesmo banco central, na maioria dos casos). Para 

completar nossas definições, Glick e Rose (2004, p. 2) tratam “(...) ‘common currencies’, 

‘currency unions’, ‘monetary unions’ and so forth synonymously”. E assim se faz 

usualmente na literatura. 

Isto posto, neste capítulo vamos caracterizar então as formas mais gerais de uniões 

monetárias na primeira seção; colocar como ocorre a formação dessas uniões na seção 

seguinte; verificaremos como ocorreu a criação da união monetária mais notória, a União 

Monetária Européia na seção três e por fim vamos colocar como as uniões monetárias já 

existentes afetaram os países membros.    

 

II.1- Caracterização de uniões monetárias 

Como vimos, o conceito de união monetária é bastante abrangente e inclui desde 

uniões monetárias complexas, como a européia, até os processos de dolarização, como 

                                                 
22 Não colocamos regiões nesta conceituação porque, como regra geral, uma moeda geralmente circula dentro 
dos domínios políticos de um Estado, sendo pouco relevante, agora, um caso hipotético de moedas que 
circulem somente em parte de países.  
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Panamá e Equador, por exemplo. Existem autores que incluem até alguns currency boards 

como uniões monetárias (desde que a paridade da moeda seja estável durante longo 

tempo23).Nesse sentido, podemos traçar o perfil dos países que fazem parte de uniões 

monetárias.  

Partindo da definição anterior, a maioria dos autores que estudam uniões monetárias 

chegam em um consenso no que se refere ao país-perfil que integram tais uniões, embora 

no que se refere a como tratar a análise econométrica que chega a tal perfil, haja algumas 

divergências24. 

 Como é usual na literatura, o país que adota a moeda de outro é o país cliente, já o 

país que tem sua moeda utilizada por outro é o país âncora. Em relação ao país âncora, é 

comum os países clientes: (i) terem a mesma língua; (ii) serem próximos geograficamente; 

(iii) serem colônias ou ex-colônias; (iv) serem pobres (em termos PIB/per capita); e (v) 

terem menor população25.   

Ou seja, são países como, por exemplo, Equador, Panamá, El Salvador, Bahamas 

(em relação aos Estados Unidos); Lesoto e Suazilândia (em relação à África do Sul); Costa 

do Marfim, Camarões e Senegal (em relação à França) que fazem o país-perfil de uniões 

monetárias.  

Indo em frente, uniões monetárias podem até mesmo ser de fato ou de direito, no 

sentido de se a moeda utilizada em determinado país é ou não reconhecida pelo governo 

local como moeda oficial. 

“The basic idea is that the characteristics of the exchange 
rate regime between two countries (exchange rate variability, fixed 
or float, autonomous or common currencies) are partially related to 
the independent decision of these countries to peg – explicitly or de 
facto – to a third currency, notably that of a main anchor”. 
(Tenreyro e Barro, 2003, p. 1). 

 

                                                 
23 Ver Rose e Engel (2000), Glick e Rose (2001) e Rose (2004). 
24 O trabalho de Kenen (2002) compara alguns trabalhos de Rose (alguns desses trabalhos estão incluídos na 
bibliografia desta dissertação) e um trabalho de Persson (2001). Embora Kenen discorde de como Rose e, em 
menor medida, de como  Persson procedem em suas análises econométricas, o autor chega em resultados 
parecidos. Ou seja, embora Kenen discorde da metodologia de ambos autores, ele concorda que uniões 
monetárias tendem a ampliar o comércio entre seus membros. 
25 Ver Tenreyro e Barro (2003) 
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Para ilustrar essas situações, poderíamos utilizar Lesoto, que seria um caso notório 

de união monetária de fato, e o Equador, por ser um caso de união monetária de direito 

recente. 

Lesoto é um pequeno país circundado pela África do Sul, ex-colônia britânica, 

como a África do Sul, tem uma renda per capita de US$ 1.800, taxa de analfabetismo de 

17% e expectativa de vida de 48 anos. O país tem fortes vínculos comerciais com a África 

do Sul, tendo inclusive pessoas que trabalham no país vizinho, mas vivem em seu próprio 

país. 

Desde sua independência, em 1966, até 1980, data em que foi assinado o Tratado 

Trilateral de Área Monetária (TTAM, entre a África do Sul, Suazilândia e Lesoto), Lesoto 

não tinha moeda e, até por isso, autoridade monetária. Simplesmente o rand era utilizado no 

país. Os fortes vínculos comerciais (mais de 80% do comércio do país é feito com a África 

do Sul) e de mercado de trabalho (como citado anteriormente) tornavam natural e módico o 

uso do rand. Lesoto tinha uma união monetária de fato, as trocas dentro do país (e também 

todas as outras funções que uma moeda possui) eram realizadas através de uma moeda 

estrangeira, cujas determinações de políticas monetárias eram tomadas por uma autoridade 

estrangeira, sobre a qual o país cliente não possuía qualquer influência e não havia qualquer 

termo de legalidade dessa moeda. Essa seria uma união monetária de fato. As ações 

humanas determinaram aquela situação sem qualquer respaldo institucional. 

Desde o dito tratado, Lesoto tem uma autoridade monetária e emite sua própria 

moeda, o loti. Que foi criada mais por razões políticas, como expressão de soberania, do 

que propriamente para ter autonomia econômica sobre suas políticas. O livre fluxo de 

capital e política de trocas comuns em relação a terceiros países passaram a ser oficiais. O 

loti é fixado em relação ao rand e circula em mesmo grau de importância junto ao rand 

(ambos como moeda oficial). Transações corriqueiras podem ser executadas em qualquer 

das duas moedas, com o mesmo grau de facilidade e de forma oficial, sem necessidade de ir 

a uma casa de câmbio para efetuar trocas. Aqui temos que a união monetária foi 

oficializada (o uso oficial do rand), ela se tornou uma união monetária de direito, mas o 

arranjo de Lesoto tem características peculiares, como a circulação oficial de uma moeda 

própria, atrelada ao rand, além da coordenação de políticas em outros campos, o que torna 
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essa união monetária oficial mais complexa do que a definição estrita utilizada nesse 

trabalho26. 

Como exemplo de uma união monetária de direito, temos o caso do Equador. Em 

meio a uma forte crise política e econômica, houve a substituição da moeda nacional, o 

sucre, pelo dólar. Como saída para essa crise, o governo equatoriano encontrou a 

oficialização dessa substituição e dolarizou a sua economia. Esse arranjo, 

independentemente das motivações e meios pelos quais foi construído, caracteriza uma 

união monetária de direito, visto que desde de em meados de 2000 a República do Equador 

identifica o dólar como moeda oficial.  

Uma união monetária além de ser de fato ou de direito deve ser também multilateral 

ou unilateral. Como exemplo do primeiro caso podemos citar a experiência da área do 

franco africano. Para o segundo caso podemos usar o caso do Equador. 

Em 1939, foi criada a área do franco africano, que abrangia várias colônias 

francesas na África. Em 1945, o franco africano (FA) é criado e atrelado ao franco francês 

(FF) numa relação de 1 FA para 0,02 FF. No início dos anos 1950, são estabelecidas 

relações cooperativas entre as autoridades monetárias africanas e francesas e, em 1959, já 

após a independência de várias das colônias francesas, são criados bancos centrais para as 

áreas monetárias do franco na África.  

Há mais de uma área monetária do franco na África, mas somente duas grandes 

áreas monetárias. Cada uma dessas áreas monetárias possui seu próprio banco central e sua 

própria moeda. Dentro de cada uma dessas áreas, somente a moeda emitida pelo respectivo 

banco central é oficial. Temos a União Monetária e Econômica do Oeste Africano (com o 

Banco Central dos Estados do Oeste da África) que emite o franc de la Communauté 

financière africaine, cujos países participantes, hoje, são Benin, Burkina Fasso, Guiné 

Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal e Togo. Temos a Área Econômica da África 

Central (com o Banco dos Estados Centro-Africanos) que emite o franc de la Coopération 

financière en Afrique centrale, cujos participantes são Camarões, República Centro-

Africana, Chade, Congo, Guiné Equatorial e Gabão. Cada um dos franco-africanos 

emitidos por esses bancos centrais tinha a mesma paridade fixa ao franco francês. Ou seja, 

                                                 
26 Para uma descrição mais aprofundada desse caso ver Foulo (2003) e Zyl (2003). 
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existem duas uniões monetárias, mas a moeda dessas uniões monetárias é atrelada a outra 

moeda, antes o franco francês, agora o euro, numa paridade de 1 euro para 655.957 FA. 

Novamente, independentemente dos motivos da criação dessas uniões monetárias, o 

que nos interessa aqui é verificar que, em sua criação, houve a aprovação pelos diversos 

países envolvidos, que cada um teria sua política monetária estabelecida por uma 

instituição supra-nacional – os dois respectivos bancos centrais. Como peculiaridade desse 

processo, a cooperação se deu com o patrocínio e a aprovação do tesouro francês. Esse se 

comprometia na livre conversão dos francos africanos em francos franceses e agora em 

euros. Ou seja, a união monetária desses países africanos é multilateral porque cada um 

deles abriu mão de ter políticas monetárias autônomas para a respectiva instituição supra-

nacional que emite uma moeda única local.  

Não é a cooperação do tesouro francês que faz essas uniões serem ou não 

multilaterais. No entanto, assim como autores classificam alguns currency boards como 

uniões monetárias, Tenreyro e Barro (2003) também classificam essa relação entre as duas 

uniões monetárias africanas, aqui citadas como uniões monetárias com a França e, após o 

euro, com os países da zona do euro. 

Como caso unilateral, que é também o mais comum e simples, temos o caso do 

Equador, que estabeleceu, sem qualquer cooperação ou comprometimento do país âncora, o 

dólar como sua moeda oficial, abrindo mão de sua autonomia de políticas monetárias para 

uma instituição estrangeira, o Federal Reserve Bank, banco central norte-americano. 

No contexto do uso do dólar como moeda oficial de qualquer possível país cliente, a 

posição oficial dos Estados Unidos é de neutralidade, embora tenha sido levantada a 

hipótese dentro dos EUA da possibilidade de compartilhar as receitas de senhoriagem com 

os países dolarizados (como forma de incentivar o processo de dolarização). Esse plano foi 

vetado pelo House Banking Subcommittee do Congresso norte-americano. 

 
“Historically, the US authorities have not objected when 

foreign countries have adopted the dollar as their official currency, 
but there has been no attempt to promote the use of the dollar in 
foreign countries”. (Howard, 2003, p. 152). 

 
  Como vimos, uniões monetárias podem ser classificadas como de fato ou de direito 

e, ao mesmo tempo, unilaterais ou multilaterais. No que concerne à posição oficial do país 
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mais importante no contexto de uniões monetárias, os EUA, no sentido de que é o país 

âncora com mais países clientes, esta é a de não interferir na decisão dos possíveis países 

clientes, nem incentivando, nem coibindo. 

Tentamos estabelecer, nessa seção, uma classificação de uniões monetárias, com os 

objetivos de, primeiro, deixar mais claro o tipo de união monetária que possamos vir a 

analisar e, segundo, mostrar que uniões monetárias são as mais variadas e não 

necessariamente ocorrem nos moldes, com toda a cooperação e esforço, da União 

Monetária Européia. 

A seguir, teremos um quadro mais completo de como costumam ocorrer as uniões 

monetárias.   

 

 II.2- Como e por que ocorrem as uniões monetárias 

 Alguns estudos vêm tentando responder por que ocorrem as uniões monetárias. 

Dentro de critérios quantitativos, uniões monetárias tendem a ocorrer quando um país se 

enquadra no perfil descrito na seção anterior. Esse perfil indica como é a maioria dos países 

que formam uniões monetárias. Sendo assim, países desse tipo e que não formam uma 

união monetária, tendem a ser atraídos por um país âncora e, em algum momento, podem 

vir a adotar a moeda do país âncora27.  

Ou seja, alguns países da América Central usam o dólar como moeda oficial, devido 

à proximidade e tamanho defluxo comercial e de capital (incluindo aqui o turismo 

também). Alguns países utilizam a moeda de seus ex-colonizadores, como algumas 

colônias francesas, inglesas e italianas, por exemplo. Países próximos e países com alto 

nível de integração econômica também podem vir a adotar ou já adotaram uma mesma 

moeda, sem a existência de um país âncora, como os países da União Européia, do 

Conselho de Cooperação do Golfo (Pérsico) - Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita 

e Emirados Árabes Unidos28 e da União Monetária do Caribe do Leste - Antígua e 

                                                 
27 Usando um modelo gravitacional, Tenreyro e Barro (2003) chegam a essas conclusões. Como veremos 
adiante, modelos gravitacionais são bastante usados para a avaliação dos efeitos de uniões monetárias sobre a 
economia dos países envolvidos. 
28 Esses países vêm fazendo o planejamento de implementar uma moeda única até 2010, que poderá ser 
atrelada ao dólar, euro ou flutuar livremente. 
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Barbuda, Aruba, Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São 

Vicente e Granadinas 29.  

Podemos resumir essas características em dois fatores gerais, em que os governos 

dos países clientes: (i) mantêm a herança histórica de relacionamento e (ii) traçam a política 

econômica de forma mais pragmática e buscam amplificar os ganhos dos relacionamentos 

existentes com países fronteiriços ou de forte relação comercial. É uma decisão política 

para melhorar o funcionamento dos mercados locais. Países pequenos, em geral pobres, 

tendem a ter maior facilidade em fazer esse tipo de união do que manter uma política 

autônoma e com toda a institucionalidade que isso representa. 

Por outro lado, um terceiro fator geral parece fazer parte dessa análise também. 

Crises se mostram como uma fonte de motivação à entrada em uma união monetária. 

Tenreyro e Barro (2003), interpretando seus dados, chegam a essa conclusão pelo lado do 

perfil dos países, que são geralmente pobres, pequenos, com pouca institucionalidade 

(entendida como a disponibilidade de ferramentas de política monetária) e tendem a usar as 

UM como forma de oficializar o comprometimento com a estabilidade econômica. 

Podemos chegar a essas mesmas conclusões colocando que países com esse perfil são 

suscetíveis a crises de grandes proporções e muitas vezes não têm recursos para lançar mão 

de políticas que solucionem essas crises de forma satisfatória. Esse parece ter sido o caso 

do Equador e também, mas em menor medida, de alguns países da Ásia.  

A crise da Ásia de 1997 deixou algumas seqüelas, entre elas o sentimento nas 

autoridades locais de que é necessário fazer alguma coisa com relação à vulnerabilidade 

dos países que compõe a ASEAN (sigla em inglês da Associação das Nações do Sudeste 

Asiático), cujos países são Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, 

Cingapura, Tailândia e Vietnã.  

 
“The motivation for the ASEAN single currency initiative 

stems from the 1997-98 financial crisis, which highlighted a 
number of issues for ASEAN countries to consider in greater 
depth”. (Kuang e Singh, 2003, p. 151). 

 

Já no final de 1998 propostas sobre uma moeda única para a região e sobre como 

gerir as taxas de câmbio locais, surgiam. 

                                                 
29 Esses países usam o dólar caribenho, atrelado ao dólar americano.  
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Com relação ao Equador, como já colocamos anteriormente, o país somente adotou 

o dólar como resposta a uma forte crise econômica e política, derivada entre outras coisas 

de catástrofes naturais.30 

 Então, a criação de uniões monetárias parece estar intimamente ligada com três 

fatores gerais: (i) formação histórica do país cliente; (ii) relação social, política e econômica 

com países fronteiriços e/ou grandes parceiros; (iii) conjuntura política e econômica de 

crise.   

 Além da caracterização e das motivações que estão relacionadas com uniões 

monetárias, na próxima seção examinaremos o caso da única união monetária planejada e 

cooperativa com moeda própria. Olharemos para o caso da área monetária da União 

Européia e sua arquitetura.  

 
 II.3- Uma visão geral sobre a União Monetária Européia 

 A União Monetária Européia (UME), estabelecida pelo tratado de Maastricht, de 

1992, e ratificada pela entrada em circulação do euro em 2002, é resultado de 

aproximadamente 60 anos de esforços.  

Desde 1948, quando Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram uma união 

alfandegária, o Benelux, a Europa vem se integrando.  

Em 1950, com o tratado de Paris, foi criada a Comunidade Européia do Carvão e do 

Ferro, tendo como membros França, Alemanha, Itália e o Benelux. Um dos objetivos dessa 

comunidade seria o uso comum desses dois importantes insumos para a produção de aço e 

energia, diminuindo a possibilidade de novas guerras dentro do continente. Vemos aqui um 

fator político fundamental para o entendimento das motivações da União Européia (UE). 

Em 1957, com o tratado de Roma, surge a Comunidade Econômica Européia  

(CEE), que tinha como membros os países citados acima. Áustria, Dinamarca, Noruega, 

Portugal, Reino Unido e Suíça formavam um outro bloco, a Associação Européia de Livre 

Comércio (AELC).   

Enquanto a AELC tinha como ambição somente a formação de uma união 

alfandegária, a CEE tinha como objetivos a extinção de tarifas alfandegárias e barreiras 

não-tarifárias à livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais; homogeneização dos 

                                                 
30 Para ver mais detalhes de como o processo de substituição da moeda equatoriana pelo dólar ocorreu, ver 
Gomis-Porqueras, Serrano e Somuano (2000). 
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regulamentos comerciais e industriais, entre outros. Além disto, previa a formação de um 

mercado agrícola comum. A coordenação de políticas entre os países-membros tomava 

corpo. O tratado de Roma não aventava qualquer cooperação monetária entre seus 

participantes.  

Quatro anos após o tratado de Roma, Mundell escreveria o artigo que ajudaria a 

formalizar o início da discussão sobre Áreas Monetárias Ótimas, em que, segundo o próprio 

autor, uma união monetária da Europa não passa de um devaneio ou realidade somente 

viável para as próximas gerações. 

Pouco mais de uma década após a criação da CEE, o mercado financeiro 

internacional começa a dar os primeiros sinais de turbulência, com mudanças nas paridades 

entre algumas moedas européias. O relatório Barre, de fevereiro de 1969, propôs uma maior 

coordenação das políticas econômicas e a intensificação da cooperação monetária. Em 

1970, o relatório Werner, de outubro de 1970, sugere um plano de três fases para a criação 

em 10 anos de uma União Econômica e Monetária (UEM) cujo objetivo final consistia em 

alcançar a liberalização total dos movimentos de capitais e a fixação irrevogável das 

paridades cambiais e mesmo a substituição das moedas nacionais por uma moeda única. O 

relatório recomendava, além disso, o reforço da coordenação das políticas econômicas e a 

definição das orientações relativas às políticas orçamentárias nacionais. 

Com o desmantelamento de Bretton Woods em 1973 e com as crises posteriores, 

houve atrasos sucessivos na evolução do processo de integração e resistências das partes 

envolvidas. Poderíamos dizer aqui que os custos de criação de uma UM são elevados numa 

época de crise, porque políticas monetárias autônomas para a defesa da economia nacional 

são caras à população. Então, numa época de crise, há a tendência a uma diminuição, 

paralisia ou retrocesso dos processos de integração, ao menos nos processos de integração 

coordenados, entre os países que têm disponíveis todos os instrumentos de políticas 

econômicas. Para o caso de pequenos países pobres, onde provavelmente esse instrumentos 

são falhos, o efeito parece ser o inverso, entrando em discussão a adoção unilateral de uma 

moeda âncora, como vimos na seção dois deste capítulo. 

Em março de 1972, os seis países da CEE tentaram relançar a dinâmica da 

integração monetária criando a “serpente européia”: tratava-se de um mecanismo de 
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flutuação administrada das moedas (a “serpente”) no interior de margens de flutuação 

estreitas em relação ao dólar (o “túnel”). 

Em julho de 1978, França e Alemanha apresentaram um plano para a cooperação 

monetária entre os membros. Este plano continha um mecanismo de controle cambial 

designado para substituir a “serpente européia”. Em março de 1979, entra em 

funcionamento o Sistema Monetário Europeu (SME), baseado no conceito de taxas de 

câmbio fixas, mas ajustáveis. As moedas de todos os Estados-membros, com exceção do 

Reino Unido, participaram do mecanismo de taxas de câmbio. 

Em dez anos, o SME permitiu uma redução substancial da variabilidade das taxas 

de câmbio: a flexibilidade do sistema, aliada a uma vontade política de convergência das 

economias, permitiu alcançar uma estabilidade duradoura das moedas. 

 Em 1985 é estabelecido o mercado comum que, por um lado, mostra o potencial do 

mercado interno europeu, por outro, mostra o peso do efeito fronteira, ou seja, os custos de 

transação e a existência de várias moedas, somados aos entraves burocráticos, cambiais e 

de qualquer outro tipo, por menores que sejam, reduzem as transações nessa área. Nesse 

sentido, as vantagens para a adoção de uma moeda única começam a ser explicitadas e a se 

equipararem aos custos desse tipo de arranjo. 

Em junho de 1988, o Conselho Europeu instituiu um “Comitê para o estudo da 

União Econômica e Monetária”, presidido por Jacques Delors. O relatório Delors, 

apresentado em abril de 1989, propôs o estabelecimento da União Econômica e Monetária31 

em três fases. Sublinhou a necessidade de uma maior coordenação das políticas 

econômicas, de regras relativas à dimensão e ao financiamento dos déficits orçamentais 

nacionais e de uma instituição nova, completamente independente, à qual seria confiada a 

política monetária da União, o Banco Central Europeu (BCE). 

O primeiro estágio teria caráter preparatório, concluindo a finalização do mercado 

comum e reformando os fundos de reestruturação e convergência econômica. Também 

seriam estabelecidos indicadores que serviriam para controle de políticas nacionais nos 

países membros, principalmente o controle orçamentário e dos agregados monetários. 

Todas as moedas da Comunidade Européia deveriam participar do Mecanismo de Taxas de 

Câmbio do SME e quaisquer impedimentos ao uso privado do ECU seriam abolidos. O 

                                                 
31 Com o tratado de Maastricht essa união seria a União Monetária Européia. 
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realinhamento das taxas de câmbio seria a última opção para correção de desajustes entre as 

moedas, devendo se tornar mais custoso. Este estágio deveria ser iniciado em julho de 

199032. 

No segundo estágio, com início previsto para janeiro de 1994, seriam estabelecidos 

limites para déficits orçamentários nacionais e o controle de políticas seria intensificado. 

Seria criado o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), que deveria trabalhar na 

convergência de políticas monetárias nacionais e no desenvolvimento de uma política 

monetária comum. Também deveria buscar reduzir as flutuações entre as moedas 

integrantes do sistema. 

O terceiro estágio seria iniciado em janeiro de 1999, com a fixação das taxas de 

câmbio destas moedas em relação à ECU, e o SEBC assumiria total controle sobre a 

política monetária. Posteriormente, as moedas locais seriam substituídas por uma moeda 

única e as reservas internacionais dos países membros seriam transferidas para o SEBC, 

que controlaria o câmbio da nova moeda em relação às divisas estrangeiras. No entanto, 

não há explicitamente a obrigatoriedade nem do BCE nem do SEBC de servir como 

emprestador de última instância, embora existam expectativas nesse sentido. Somente a 

primeira crise financeira de uma grande instituição ou mesmo uma crise sistêmica poderá 

dizer se esse arranjo institucional está preparado e se é  robusto. 

Para que a UME pudesse ser estabelecida com sucesso, em 1992 o tratado de 

Maastricht faz a vinculação das políticas fiscais com alguns critérios de convergência. Em 

1997 o Pacto para Estabilidade e Crescimento especifíca essas regras e dá poderes para que 

o Conselho Europeu não indicasse determinados Estados para a adoção do euro e para que 

punisse os que estivessem fora de convergência. Tal punição pode ser na forma de 

depósitos não remunerados de no máximo de 0,5% do PIB, que se transformaria em multa 

(não devolução do dinheiro) se após dois anos o país não tiver voltado às condições 

estabelecidas no tratado e no pacto. No entanto, o tratado estipula que sobre condições 

excepcionais, as cláusulas do tratado não precisam ser obedecidas. No entanto, não há uma 

definição clara do que seriam condições excepcionais. 

                                                 
32 Para boas referências da constituição e funcionamento do Sistema Monetário Europeu ver Nunes e Nunes 
(2000) e Arestis, Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003). 
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 Os critérios principais são (i) déficit orçamentário de, no máximo, 3% do PIB; (ii) 

dívida pública máxima de 60% do PIB; (iii) inflação anual de, no máximo, 1,5% acima da 

média do três países de menor inflação; (iv) juros de longo prazo não superiores a 2% da 

média do três países de inflação mais baixa da união; (vii) manutenção da taxa de câmbio, 

nos últimos dois anos, dentro da banda estabelecida; e (viii) independência dos BC 

domésticos. 

O BCE deveria ser também independente, de forma a evitar a captura desse por 

alguns estados nacionais que estivessem em necessidade. Deixar esse controle sob tutela 

dos países geraria um processo ineficiente de estabilização, dado que sempre haveria 

pressões para a estabilização de choques regionais, não chegando a lugar algum. 

Sobre a questão de que a Alemanha captura o BCE, vários autores, como Nunes e 

Nunes (2000), argumentam que isso acontece porque a união monetária não ganharia nada 

se, digamos, a política do BCE fosse dominada pela Itália, com falta absoluta de 

credibilidade. Haveria um transbordamento saudável, para todos os outros países, da 

credibilidade da política monetária do Bundesbank. 

Segundo Nunes e Nunes (2000), há projetos de federalização de políticas fiscais, 

que seria um processo de centralização visando políticas fiscais austeras, mas ao mesmo 

tempo, visando a redução das desigualdades regionais e contribuir para o livre fluxo de 

capital. Taxas de desemprego divergentes são o principal obstáculo e foco de resistência às 

políticas austeras da UE. 

Os autores acima ainda afirmam que as diferenças de desenvolvimento regional na 

UE são maiores em relação aos EUA (exemplo de igualdade) e menores que no Brasil 

(exemplo de desigualdade). Nesse sentido, existem críticas sobre se o sistema federalizado, 

mas que é mais centralizado que as políticas fiscais autônomas existentes hoje, seria menos 

eficiente para equalizar as diferenças regionais. De qualquer forma, essa centralização hoje 

parece ser um passo tão impossível como a UME o era há duas décadas atrás, ou seja, é 

politicamente difícil, já que significa perda de soberania e fortalecimento do parlamento 

europeu. 

Há também problemas com a mobilidade de mão-de-obra, que se mostrou muito 

pequena (por resistências ligadas à cultura (rivalidade e adaptação) e é maior para os países 

menos desenvolvidos fora da Europa). Como já indicamos anteriormente, Mundell fazendo 
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uma auto-crítica, afirma que a mobilidade de mão-de-obra é muito reduzida e não seria o 

fator primordial para os ajustes necessários de uma área monetária.  

 Além disso, nos países com sistema de previdência mais benevolente, a população 

local tende a ser mais resistente a imigração e também tende a emigrar menos, indicando 

que os custos envolvidos nesse sistema tende a aumentar com a entrada de estrangeiros. 

Nesse sentido, como mostra a experiência italiana, livre mobilidade de fatores e previdência 

igualitária para todas as regiões não significam queda nas diferenças regionais, 

desencorajando propostas nesse sentido para toda a União Européia. 

Se no seu início o processo de integração europeu teve como principal componente 

o fator político para arrefecer os riscos de conflitos armados, hoje o componente mais 

importante ser outro. Esse fator pode ser evidenciado numa citação de uma autoridade 

espanhola utilizada em Giambiagi (1997) “(...) temos quase o dobro da poupança 

americana, um PIB mais elevado, provavelmente um sistema bancário mais forte e é o dólar 

que circula. Por quê? Porque a Europa ainda não tem uma moeda só e um mercado 

verdadeiramente único”. O principal objetivo da UME hoje parece ser desenvolver a 

economia européia para fazer frente aos seus competidores mundiais, como Estados Unidos 

e potências asiáticas. 

Para finalizar, hoje a U E é composta de Áustria, Bélgica, Chipre, República 

Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 

Suécia, Holanda e Reino Unido. A zona do euro é constituída por Áustria, Bélgica, 

Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e 

Finlândia.  E querem entrar à União Européia: Bulgária, Croácia, Romênia e Turquia. 

 

II.4- Algumas conseqüências do estabelecimento de uniões monetárias 

Para a avaliação das conseqüências derivadas da adoção de um arranjo monetário 

como as UM, diversos trabalhos foram desenvolvidos, a maioria deles utilizando o 

chamado modelo gravitacional33. 

                                                 
33 Para explicação mais detalhada de modelos gravitacionais aplicados à uniões monetárias ver Smith (2002). 
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Tal modelo é baseado na teoria da gravidade de Newton de que a força exercida por 

dois objetos é uma função de suas respectivas massas e do quadrado da distância entre 

esses objetos. 

Os modelos gravitacionais, de modo geral, avaliam o comércio entre um 

determinado par de países como função das suas respectivas massas econômicas, que são 

entendidas como o seu PIB, e da distância entre esses países. Outras variáveis são 

adicionadas ao modelo, conforme vontade do autor de determinado estudo. 

 Todos os trabalhos utilizados nesta seção usam algum tipo de modelo gravitacional. 

A maioria dos trabalhos chega a conclusões parecidas, variando somente o grau de 

intensidade. No entanto, existem alguns trabalhos destoantes. 

Andrew Rose, da Universidade da Califórnia, tem vários trabalhos nesse sentido. 

Grosso modo, o autor avalia diversos pares de países que têm uniões monetárias e verifica 

se há algum efeito positivo, no sentido de aprofundamento, do comércio exterior, sincronia 

de inflação e produto entre outras variáveis, como veremos adiante. Alguns autores seguem 

a metodologia de Rose, como Alesina, Tenreyro, Barro, entre outros. Mas outros autores 

criticam Rose, argumentando que se deveria fazer uma separação entre pares de países com 

mesmo nível de comércio ou produto, de forma a não possibilitar a existência de pares 

como Estados Unidos e Bahamas, por exemplo, que seria um par atípico. Autores como 

Persson e Peter Kenen, um dos pioneiros da teoria das AMO, fazem tais observações34.  

 
 “Using another way to identify a currency-union country, this paper 
reproduces Persson’s result but also produces an anomaly. When Rose’s 
gravity equation is re-estimated using the data set furnished by the 
alternative definition of a currency-union country, Rose’s result survives, 
although the currency-union effect is smaller than the effect he reported 
initially”. (Kenen, 2002, p.1). 

 

Embora Kenen critique a metodologia de Rose, seus resultados são coincidentes, 

diferentemente dos resultados encontrados no estudo de Persson. 

Como resposta às críticas, Rose (2004) coloca que 34 estudos sobre esse tema, que 

segundo o autor, é um número grande, chegam em conclusões que vão ao encontro das 

suas. O autor escreve: 
                                                 
34 Os argumentos de análise básicos estão em Rose e Engel (2000), Glick e Rose (2001), Persson (2001), 
Alesina, Barro e Tenreyro (2002), Tenreyro e Barro (2003). Uma compilação da discussão está em Kenen 
(2002).   
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 “There is strong evidence of publication bias. This could 
occur for a number of reasons. The effect of currency union on 
trade is an intensely political issue, especially in Europe, the 
political preferences of researchers may well be affecting reported 
analysis”. (Rose, 2004, p. 13). 

 

Este é um pouco do quadro de como está o desenvolvimento na literatura sobre 

estimações de efeitos de uniões monetárias. Agora, quais são esses efeitos, é o que veremos 

na próxima subseção. 

 

II.4.1- Alguns efeitos específicos 

Para Rose e Engel (2000) e Alesina, Barro e Tenreyro (2002), países que têm 

acordos de uniões monetárias tendem a possuir maior abertura para a economia 

internacional. Esse seria o efeito fronteira. Ou seja, mesmo que um determinado par de 

países seja bastante integrado, a questão da existência de uma fronteira internacional, que 

entre outras coisas implicaria na existência de duas moedas diferentes nas transações, faz 

com que o comércio seja reduzido em relação a uma integração monetária. Uma UM 

reduziria esse efeito. Por outro lado, Uniões Políticas, com um Estado soberano, têm maior 

nível de integração, seguido pelas uniões monetárias e, com menor nível de integração 

estariam os países isoladamente em relação a outro país isoladamente. 

A volatilidade da taxa de câmbio real, mesmo com a taxa de câmbio nominal sendo 

constante, é reduzida em uma União Monetária. No entanto, essa volatilidade da taxa de 

câmbio real, o diferencial de preços entre diferentes regiões ou, como no caso desse estudo, 

de diferentes cidades, é menor dentro de uniões políticas, ou seja, países. 

Como o comércio entre os parceiros é estimulado, há a tendência à sincronia dos 

ciclos de negócios. Mas os autores fazem a ressalva: “(...) the causality may flow from 

integration to currency union rather than the reverse” (Rose e Engel, 2000, p. 22). 

Fielding e Shields (2001) estudam as áreas do franco africano e a união econômica 

do Caribe, ambas regiões onde alguns países compartilham a mesma moeda, mas todos têm 

suas moedas atreladas ou ao franco francês (agora o euro) ou ao dólar, respectivamente. 

Fazendo essa comparação entre uniões monetárias e arranjos de câmbio fixo, os 

autores indicam que não há uma forte evidência de que UM gerem maior força em direção 

a uma maior integração entre os países envolvidos do que um regime confiável de câmbio 
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fixo. Talvez esse comportamento venha da constatação de que tanto uma UM, assim como 

um regime de câmbio fixo, diminuem os custos de transação e, dessa forma, estimulam a 

integração econômica. Também a observação de Rose e Engel, citada anteriormente, pode 

fazer sentido aqui, já que ambas as regiões são áreas de cooperação econômica e, esforços 

de integração e coordenação de políticas já vêm sendo aplicados. 

Para Fielding e Shields, o que importa é uma paridade cambial fixa e plenamente 

confiável, não importando a forma como isso é estabelecido. 

 
“(...) our results suggest that countries that dollarize or 

euroize independently, or are able to maintain a conventional peg 
independently, are not likely to be any less integrated with their 
pegging partners than if they shared the same central bank”. 
(Fielding e Shields, 2001, p. 21). 

 

Os autores acima também argumentam que os custos envolvidos no estabelecimento 

de um regime de câmbio fixo são menores do que os de um arranjo em UM, devido ao 

custo de saída do regime. Dessa forma, há uma tendência ao estabelecimento de mais 

regimes de câmbio fixo do que propriamente regimes de uniões monetárias. 

Kenen (2002) e Glick e Rose (2001) chegam às mesmas conclusões, embora de 

formas diferentes como colocado anteriormente, de que uniões monetárias ampliam o 

comércio bilateral. 

Glick e Rose estudam qual seria o efeito de uniões monetárias sobre o comércio 

bilateral. Os autores chegam à conclusão que uniões monetárias têm uma forte influência 

sobre o comércio dos países envolvidos. A entrada de uma união monetária tende a elevar o 

comércio bilateral desses países por volta de 100%. 

No entanto, há a ressalva de que os resultados têm limitações: 

 
“There are issues associated with the applicability of our 

results. Since our sample ends before EMU, most of the currency 
unions involved countries that were either small, poor, or both; our 
results may therefore be inapplicable to EMU. On the other hand, 
they may be highly relevant to the many small and/or poor 
countries considering ‘dollarization’”. (Glick e Rose, 2001, p. 9). 
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Ou seja, existiria algum viés na análise, já que a maioria das experiências de uniões 

monetárias tem as características descritas pelos autores na citação acima e caracterizadas 

na seção II.1 desta pesquisa. 

Alesina, Barro e Tenreyro (2002) citando outro autor, McCallum35, colocam que as 

províncias canadenses têm um comércio 2200% mais intenso com outras províncias 

canadenses do que com províncias e estados de outros países, inclusive com estados dos 

Estados Unidos. Já citando Anderson e van Wincoop (2001)36, os autores mostram a 

reestimação desse efeitos sobre o comércio e ele seria da ordem de 30% entre países 

industrializados e de 44% entre Estados Unidos e Canadá. 

Alesina, Barro e Tenreyro (2002) também argumentam que movimentos para 

superestimular a economia e o incentivo de monetizar a dívida e o déficit, que existem em 

alguns países, causam um viés inflacionário. Para esses países, câmbios fixos confiáveis 

são uma opção, mas a experiência mostra que há a possibilidade da volta a um regime de 

taxas flutuantes e que, assim, há uma perda de credibilidade. Nesse sentido, uma união 

monetária também traz ganhos de credibilidade. 

Os autores chegam a conclusões, já citadas, de que uniões monetárias aumentariam 

o comércio devido à queda dos custos de transação. Além disso, os autores percebem que 

UM também aumenta a sincronia de movimentos de preços. No entanto, também fazem a 

ressalva da existência de um problema de causalidade, porque a existência de um forte 

comércio ou a possibilidade disso, anterior ao estabelecimento da união monetária, é que 

poderia estimular a sua criação.  

 
“Standard endogeneity problems can, however, confound 

the estimates. For example, the presence of currency union may 
encourage trade, but the presence or potential for substantial trade 
may also stimulate the formation of a currency union”. (Alesina, 
Barro e Tenreyro, 2002, p. 19). 

 

                                                 
35 McCallum, J. (1995). National Borders Matter: Canadian-U.S. Regional Trade Patterns, 
American Economic Review, June, 615-623. 
 
36 Anderson, J., van Wincoop, E. (2001). Borders, Trade and Welfare. Brookings Trade 
Forum, 2001, forthcoming. 
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O trabalho de Tenreyro e Barro (2003) chega a conclusão divergente em relação à 

teoria. Uniões monetárias aumentam a integração comercial, aumentam também a 

correlação do movimento de preços, mas aumentam a especialização inter-indústria entre os 

países, o que diminui a similaridade de movimentos dos PIB quando há algum choque real 

sobre essas economias.  

Nesse sentido, as uniões monetárias criariam uma situação que contraria um dos 

critérios da teoria das AMO, que seria a existência da sincronia de movimentos dos PIB dos 

países envolvidos. Isso aconteceria se houvesse a especialização intra-indústria. 

De forma a resumir o debate, Rose (2004) faz uma espécie de compêndio de 

trabalhos sobre o tema e chega à conclusão que a maioria da literatura estima que uniões 

monetárias geram aumento do comércio bilateral. 

 
“a quantitative survey of the literature shows reasonably 

strong evidence that currency union has a positive effect on trade. 
(...) implying that currency union seems typically to be associated 
with a significant incrase of trade, ranging from over 30% up to 
90%”. (Rose, 2004, p. 13).    

 
 
II.5- Observações sobre a definição de União Monetária 

 A definição de união monetária usada em toda a literatura sobre uniões monetárias e 

nesta dissertação, diferencia o fenômeno da substituição monetária, que ocorre em diversos 

países latino-americanos, do fenômeno da união monetária.  

 Podemos colocar, com usado em Fritz (2003), que existiriam três formas possíveis 

de uniões monetárias entre países em desenvolvimento. À parte de um regime que podemos 

chamar de próprio ou independente, que seria um país ter sua própria moeda, como o Brasil 

hoje tem o real, existem as seguintes opções de uniões monetárias: (i) Subordinação 

unilateral à uma moeda-chave, que na linguagem empregada nesta dissertação seria a 

moeda de um país âncora ou dolarização; (ii) Integração coordenada com um bloco 

centrado em uma moeda principal – chamado de Cooperação Norte-Sul (CNS), que seria a 

cooperação monetária entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e (iii) Um bloco 

monetário de países devedores externos – chamado de Cooperação Sul-Sul (CSS), ou uma 

união monetária de países subdesenvolvidos. 
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Para o item (i), a dolarização, há a necessidade de se apurar o seu significado. 

Existem dois casos possíveis de dolarização. O primeiro caso seria uma dolarização, que 

não significa uma união monetária. Essa seria feita pelo mercado em economias geralmente 

de países subdesenvolvidos que passam por repetidas crises econômicas que implicam 

instabilidade macroeconômica, problemas recorrentes de dívida pública. Esse processo 

pode implicar na circulação concomitante de duas moedas, a oficial local e um informal e, 

geralmente no caso latino-americano, o dólar. 

 
“Para ser mais preciso, tem-se que estabelecer diferença entre 

um processo de dolarização trazido pelo mercado, tal como se 
observa repetidamente em economias com dívida externa marcadas 
pela instabilidade macroeconômica e uma política unilateral de 
dolarização ou, mais geralmente, a adoção de uma moeda 
estrangeira dura como o único meio de pagamento no âmbito da 
economia interna”. (Fritz, 2003, p. 6). 

 

Por isso, não está em nosso escopo discutir o processo de substituição monetária, 

mas sim o resultado final, que é quando um país adota uma moeda de outro país como 

sendo sua, geralmente, como sendo o único meio de pagamento dentro dessa. Esse seria o 

segundo caso. 

Assim, a dolarização oficial e unilateral, que é o caso utilizado nesta dissertação, 

implica no completo abandono de políticas monetárias autônomas e suas conseqüências 

como já discutimos. A principal vantagem seria a não preocupação do país cliente em 

defender sua moeda. 

O item (ii), a Cooperação Norte-Sul, seria o caso onde diversas moedas 

perseguiriam uma moeda âncora. Esse seria o caso da formação da zona do euro e agora 

dos países que se candidatam a entrar na zona do euro, onde “perseguir” a moeda-âncora é 

passar pelos critérios colocados pelo tratado de Maastricht. A principal vantagem desse 

arranjo é o ganho de credibilidade que os países de moedas-clientes ou seguidoras teriam.    

Não existe hoje um exemplo do item (iii) a Cooperação Sul-Sul, que seria uma 

união monetária supranacional entre países subdesenvolvidos, exemplos possíveis seriam 

as uniões monetárias em discussão no Mercosul e, talvez37, no Oriente Médio, Ásia e 

                                                 
37 O “talvez” utilizado aqui vem da dúvida dentro do debate para a formação dessas áreas sobre que tipo de 
união monetária essas seriam. Sendo aventadas uma CNS ou uma CSS.   
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Caribe. O caso de Lesoto e da África do Sul não se enquadra aqui. Essa união não é 

supranacional, Lesoto adota o rand como moeda oficial, mas as políticas monetárias são 

geridas pela África do Sul e não, como na zona do euro, por uma instituição supranacional. 

Embora teoricamente esse tipo de união seja possível, há o argumento de que faltaria uma 

âncora de credibilidade, o que coloca uma sombra sobre seu possível sucesso. 

Talvez fosse útil para a literatura sobre uniões monetárias separar uma área 

monetária do significado de uma união monetária. No sentido de que uma área monetária é 

simplesmente um espaço onde circula determinada moeda (o que não exclui ser de fato ou 

direto e tão pouco ser unilateral ou multilateral). Já uma união monetária significa a união 

de alguém com outro ente. Ente esse que no mundo atual seria um país ou um governo 

qualquer de uma província ou estado. Nesse sentido ela somente poderia ser de direito e 

multilateral, além de pressupor algum tipo de acordo de cooperação e coordenação de 

políticas na utilização de uma mesma moeda. A definição de união monetária como é hoje 

utilizada, parece ser amplo o suficiente para requerer maiores especificações para sabermos 

do que exatamente estamos falando. 

Existem dois termos em inglês que são usados da mesma forma38, currency union e 

monetary union que talvez se prestassem a aprimorar essa definição, na medida em que um 

significaria, numa tradução livre, a união da moeda e o outro, união monetária. A primeira 

definição implicaria no uso de uma mesma moeda e na aceitação das políticas monetárias 

do país âncora. O segundo termo implicaria no uso da mesma moeda mas também numa 

união de políticas monetárias, ou seja, dois ou mais país que fazem uma mesma política 

monetária levando em conta as questões colocadas pelos países pertencentes a esta área. O 

primeiro termo se aplicaria mais a casos como as dolarizações e o segundo, para casos 

como os da união européia. 

Dessa forma, poderíamos utilizar o termo área monetária para união da moeda e o 

termo união monetária como sendo um arranjo mais complexo. 

Concluindo, o capítulo II deste trabalho nos passa os seguintes argumentos: (i) 

uniões monetárias não necessariamente se enquadram ou preenchem todos os requisitos 

apresentados pela teoria das áreas monetárias ótimas (capítulo I e seção anterior) e 

geralmente descrevem uma relação país cliente – país âncora; (ii) o país típico de uma UM, 

                                                 
38 Ver o início deste capítulo, página 25. 
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ou sério candidato a entrar em uma, tem a mesma língua do país âncora (ou próxima), é 

próximo geograficamente e comercialmente do país parceiro, foi ou é colônia do país 

âncora, é pobre (PIB per capita) e são pequenos ou menores que o país âncora em termos de 

população; (iii) uniões monetárias podem ser multilaterais, unilaterais, de fato e de direito; 

(iv) as UM são muitas vezes motivadas por proximidade econômica com um ou 

determinados países, por herança de colonização, por crises ou por motivações políticas; (v) 

uniões monetárias tendem a apresentar as seguintes conseqüências sobre os países 

envolvidos: maior abertura comercial, menor volatilidade do câmbio real, maior comércio 

entre os países envolvidos, sincronização do ciclo de negócios e, por conseqüência, dos 

preços, diminuição dos custos de transação, estímulo a políticas mais conservadoras, 

ganhos de credibilidade e especialização intra-indústria. 
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III – O Mercosul entre a teoria das Áreas Monetárias Ótimas e a prática de 

uniões monetárias 

  

 Finalmente chegamos à reta final de nosso trabalho na qual procuraremos construir 

nossas conclusões, que serão erguidas por meio da exposição do debate sobre uma união 

monetária para o Mercosul, do resgate dos argumentos que a teoria de Áreas Monetárias 

Ótimas e das experiências de uniões monetárias. 

   

III.1 - O debate acerca de uma união monetária para o Mercosul 

A maioria dos autores que estudam a possibilidade de uma união monetária para o 

Mercosul é abertamente contra ou pelo menos cética à sua concretização. Isso não significa 

que não existam autores que defendam tal arranjo monetário para o Cone Sul. A seguir, 

teremos uma amostra39 do que vem sendo esse debate.  

Costa (2003), em sua dissertação de mestrado, procura saber empiricamente se o 

Mercosul seria um candidato viável a uma união monetária. Para isso, utiliza como 

paradigma a União Européia, ou seja, a UE se tornou uma área monetária e, portanto, se o 

Mercosul pretende vir a ser uma área monetária também, deveria ter características 

parecidas com as da UE. 

As características analisadas pelo o autor e derivadas da teoria das AMO são: (i) 

abertura da economia; (ii) integração comercial entre os membros do bloco; (iii) sincronia 

de movimentos de produto e preços; (iv) existência de choques assimétricos; (iv) 

flexibilidade do mercado de trabalho.    

A primeira averiguação é de que os países europeus têm uma maior abertura 

comercial e possuem também uma interdependência comercial maior do que os países do 

Mercosul, como podemos observar nas tabelas 1 e 2 a seguir, que expõem a corrente de 

comércio (“CC”, que é soma dos valores de exportações e importações). 

 

 

 

                                                 
39 Para a montagem dessa amostra, tentamos realizar uma pesquisa bibliográfica o mais abrangente possível, 
de forma a montarmos uma compilação de textos que abordassem o tema de União Monetária para o 
Mercosul pelos mais variados pontos de vista e tentando evitar textos com a mesma abordagem básica.  
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Tabela 1 

CC intra-Mercosul/CC Total e CC Total/PIB: 2003 

País CC Total/PIB CC Intra/ CC Total 
Argentina 33% 25% 
Brasil 25% 9% 
Paraguai 43% 56% 
Uruguai 39% 29% 
Fonte: BADECEL - Banco de dados de comércio exterior - CEPAL e Banco 
Central - Boletim do Mercosul 

 

      
Tabela 2 

CC intra-UE/CC Total e CC Total/PIB: 2003 

País CC Total/PIB CC Intra/ CC Total 
Bélgica 80% 73% 
Dinamarca 28% 68% 
Alemanha 28% 55% 
Grécia 15% 50% 
Espanha 22% 69% 
França 21% 65% 
Irlanda 46% 61% 
Itália 20% 55% 
Luxemburgo 47% 81% 
Holanda 54% 65% 
Áustria 35% 65% 
Portugal 27% 78% 
Finlândia 29% 58% 
Suécia 31% 60% 
Reino Unido 19% 55% 
Fonte: Eurostat   

   
 

Os indicadores apresentados pela teoria das Áreas Monetárias Ótimas e utilizados 

por Costa apresentam uma maior coesão e menor variância nos seus movimentos para os 

países europeus do que para os países do Mercosul. Além disso, os países do Mercosul 

apresentam menor grau de correlação entre os choques, o que sugere uma maior dificuldade 

de estabilizar suas economias com uma política monetária comum. 
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Costa prossegue, mostrando que os países do Mercosul deteriam alguma 

flexibilidade no mercado de trabalho. No entanto, este seria mais flexível do que o europeu, 

o que revela uma vantagem no que se refere à necessidade eventual de ajustes econômicos 

caso a UM do Mercosul sofresse algum choque. Isso prejudicaria mais a zona do euro, 

levando essa área, uma tendência de um maior nível de desemprego do que uma área com 

mercado de trabalho mais flexível. Nos gráficos abaixo, podemos observar, desde 1992 até 

2003, o crescimento do PIB e o crescimento do emprego na União Européia e na área do 

euro no gráfico 2. 

Gráfico 1 

Crescimento de PIB na Europa: 1992-
2003
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Gráfico 2 

Crescimento de Emprego na Europa: 
1992-2003
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No gráfico 1, podemos constatar que a UE tem taxas pouco mais elevadas de 

crescimento do PIB do que a área do euro, o que pode ser reflexo de uma composição de 

países mais maduros como também pode ser derivado de políticas mais engessadas e menos 

Fonte: Eurostat com elaboração própria 

Fonte: Eurostat com elaboração própria 
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estimulantes para a atividade econômica devido às metas colocadas pelo Tratado de 

Maastricht. 

O crescimento do emprego não nos apresenta resultados claros, parecendo que, ao 

longo dos anos, a UE e a área do euro tiveram crescimentos relativamente parecidos. Se por 

um lado, após 1999, ano em que o euro começa a ser utilizado, a taxa de crescimento do 

emprego na área do euro é mais elevada do que a da UE, por outro, a partir de 1992, todos 

os países já estavam sob orientação de ajustes em suas contas públicas e políticas 

monetárias e a UE apresenta, desde então, crescimento do emprego superior ao dos países 

da zona do euro.  

Uma explicação para isso talvez possa ser dada pelos ataques especulativos de 1992 

e 1993, nos quais os países que estavam e continuaram no SME possivelmente sofreram 

mais, indicando a queda superior e a recuperação mais lenta das taxas de crescimento de 

PIB para a área do euro e o nível menor de crescimento do emprego durante os anos 

seguintes ao período dos ataques. 

Costa coloca que não há informação que possa gerar um estudo sobre a mobilidade 

de fatores de produção entre os países do Mercosul, não sendo possível, portanto, aplicar a 

teoria ao caso do Mercosul. Mas faz a ressalva de que a existência de restrições legais à 

livre mobilidade de pessoas leva a crer que esta não seja extensiva. Cabe assinalar que há 

um projeto no congresso brasileiro que visa dar maior flexibilidade à imigração (temporária 

e permanente), principalmente para sul-americanos. 

Como forma de compensar a não existência dos mecanismos de ajustes 

anteriormente avaliados, o autor tenta verificar se existe uma integração fiscal e financeira 

significativa. Novamente, não se verificam níveis significativos de integração para o 

Mercosul, de forma que esses mecanismos de ajustes também não seriam plenamente 

funcionais. 

Costa (2003), em suas conclusões, coloca que, se por um lado não podemos afirmar 

que países na configuração de integração do Mercosul perderiam em se unir numa área 

monetária comum, por outro lado seria precipitado discutir tal arranjo num período inferior 

a 10 anos. Ao mesmo tempo, o autor coloca que o processo de criação da zona do euro 

demandou vários anos e um grande esforço político para que a união monetária fosse 

construída.  
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Valdovinos (2000), economista que atua no Banco Central do Paraguai e na 

Universidade Católica de Assunção, fez um estudo analisando a sincronia de movimentos 

dos ciclos de negócios para o Mercosul com o intuito de chegar a conclusões de como está 

o ambiente para a criação de uma área monetária comum no Cone Sul. 

O autor coloca que as economias do Mercosul estão expostas a diversos choques, 

que existe uma grande volatilidade entre elas, que os ciclos de negócios são pouco 

correlacionados. O autor verifica que não existem instrumentos de cooperação fiscal entre 

os países, não há integração ou livre fluxo no setor financeiro e que não há livre mobilidade 

de fatores. O autor conclui que o Mercosul não se constitui numa AMO, sendo então a 

implementação de uma moeda única nessa região, um arranjo não é factível no curto prazo. 

Arestis, Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003) começam seu trabalho 

argumentando que ao se pensar em construir uma união monetária do Mercosul, essa 

deveria ter uma arquitetura distinta da utilizada pela zona do euro. Os autores afirmam isso 

porque vêem nessa arquitetura uma tendência à recessão. O Tratado de Maastricht e o Pacto 

de Estabilidade e Crescimento teriam critérios e regras de tendência recessiva.  

Primeiramente, os autores afirmam que se há uma autoridade única monetária – o 

Banco Central Europeu (BCE), que teria como função somente defender a moeda, 

mantendo a inflação num nível não superior a 2,0% no médio prazo. Não há uma 

autoridade única fiscal. Mesmo os governos sendo obrigados a manter seus níveis de 

déficits orçamentários abaixo de 3,0% do produto, ainda assim os autores argumentam que 

há uma redução no poder de coordenação de políticas da zona do euro e também que os 

países teriam que manter esse nível de déficit ao longo do ciclo econômico, e implicando 

que, em períodos de recessão, não disporiam de uma ferramenta vigorosa ou com força 

suficiente para estimulá-las. 

Outra questão que os autores colocam é que a UE tem em um de seus acordos (o 

Estatuto do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu) a proibição 

de troca de informações entre o BCE, os bancos centrais nacionais e os governos dos 

Estados-Membros da zona do euro. Essa proibição visa garantir a independência do BCE e 

dos BC dos países membros, mas também dificulta a coordenação de políticas monetárias e 

econômicas. Nesse sentido os autores afirmam “(...) a configuração institucional produz um 
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certo viés para tendências deflacionárias” Arestis, Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003 

p. 6). 

Os autores também colocam que a teoria das AMO não teve um papel importante 

para a implementação da zona do euro, embora ponderem que houve a criação do Tratado 

de Maastricht e que também criou-se o mercado único, que sugere uma preocupação com o 

nível de integração entre os países da área do euro.  

 
“Sugerimos, contudo, que as considerações das AMOs 

praticamente não tiveram nenhum impacto na decisão de introduzir 
uma moeda européia única, nem nas condições que regeram as 
decisões sobre quais países deveriam ser membros.” Arestis, 
Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003 p. 6). 

 

Indo além, os países do Mercosul têm mais problemas sociais do que os da zona do 

euro, o que significaria que os custos em se abdicar de políticas econômicas expansionistas 

seria maior para o Mercosul do que para a zona do euro. Isso quer dizer que os países do 

Mercosul tendem a valorizar suas próprias políticas, sendo mais sensíveis a eventuais 

ajustes para a formação da área monetária única.     

Aplicando sua análise sobre a zona do euro para o caso de uma eventual união 

monetária para o Mercosul, os autores argumentam que o Mercosul deveria levar em conta 

a teoria das AMO e também internalizar algum grau de coordenação de políticas 

econômicas, não só monetárias e de adequação fiscal. 

Os autores colocam que o Mercosul tem diversas questões internas a serem 

resolvidas. São economias relativamente fechadas; existem diferenças de legislação em 

relação a vários fatores, como a movimentação de capitais; há pouco aprofundamento no 

mercado financeiro; há pouca mobilidade de mão-de-obra e uma grande diferença 

qualitativa entre trabalhadores de diferentes países; há assimetria de movimentos 

econômicos; e, finalmente, o Mercosul hoje não é, sequer, uma Área de Livre Comércio 

Completa – que seria o primeiro passo numa via de convergência e união entre países.  

Para os autores, os países do Mercosul deveriam se preocupar com seus diversos 

problemas e, para isso, precisam de políticas fiscais autônomas e, principalmente, livres de 

parâmetros como os usados para a formação do euro. Dessa forma, seria prematuro discutir 
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uma união monetária e mesmo que não o fosse, o Mercosul deveria criar uma estrutura 

diferente da usada na Europa.  

Ferrari-Filho e De Paula (2002) fazem um novo estudo, procurando verificar se o 

Mercosul cumpre ou não os critérios de uma AMO, para afirmar se esse bloco econômico 

seria um bom candidato à criação de uma moeda única. Junto a isso, os autores verificam 

que, aos 10 anos de idade (em março de 2001), o Mercosul teria poucos motivos para 

comemoração, dado que o Brasil havia passado por fortes turbulências econômicas que 

culminaram com a desvalorização do real em 1999 e que a Argentina, o outro grande sócio 

do bloco, vinha passando por uma longa recessão (desde 1998) e as incertezas que estavam 

vindo à tona sobre o futuro de seu regime de currency board estavam contaminando seus 

parceiros e vizinhos do Mercosul com mais instabilidade macroeconômica. 

Como resultado, há a constatação de que o Mercosul não é uma AMO e nem 

demonstra ter convergência de variáveis entre seus sócios. Como agravante, os autores 

salientam, assim como o fazem Arestis, Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003), que uma 

união monetária desenhada para ter autonomia de decisões, como a zona do euro, 

implicaria em constrangimento do uso de políticas fiscais, que seriam necessárias para 

amenizar os choques assimétricos derivados da não convergência econômica ou das 

diferenças entre as economias dos países do Mercosul.  Posto isso, os autores afirmam que 

o Mercosul possui uma gama variada de problemas complexos que prejudicariam tentativas 

de união monetária para a região. “(...) os problemas do Mercosul são tão complexos que é 

difícil acreditar que, no longo prazo, alguma convergência possa ser alcançada” (Ferrari-

Filho e De Paula, 2002 p. 181). Por tanto, uma união monetária seria uma idéia fora de 

lugar e prematura comparada às demais questões que os países do Mercosul teriam que 

fazer frente. 

Mendonça e Silva (2004) colocam que a teoria das AMO só conta com a zona do 

euro como experiência que de alguma forma tentou colocar em prática seus conceitos e 

critérios. Categorizam os efeitos de uniões monetárias em microeconômicos – a partir do 

momento que afetam as alocações de recursos dentro de um grupo de economias – e 

macroeconômicos – que corresponderiam ao gerenciamento de políticas econômicas na 

área da moeda única. No sentido de políticas macroeconômicas, uma UM poderia ser 

considerada como uma alternativa aos regimes comuns de câmbio. 
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 Os autores colocam que o Mercosul, embora tenha a ambição de se tornar um 

mercado comum, hoje não é nem uma área de livre comércio nem uma união aduaneira 

completas. Além disso, os países latino-americanos têm suas tradições de instabilidade 

econômica e quando há “(...) incompatibilidade entre o regime de câmbio fixo e as políticas 

domésticas necessárias para manter o bom funcionamento da economia, as últimas 

prevalecem”. Mendoça e Silva, (2004 p. 122). 

 Entre os argumentos pró-UM, temos que um BC independente seria capaz de gerar 

maior credibilidade em relação às políticas monetárias, diminuindo o viés inflacionário, e 

que esse tipo de arranjo também geraria políticas responsáveis, impedindo ou reduzindo a 

possibilidade de financiamento público do déficit governamental e da geração de dívida em 

níveis insustentáveis. Com isso, os valores interno e externo da moeda seriam mantidos, 

gerando menor incerteza cambial e menores taxas de juros, incentivando o crescimento 

econômico.  

Em suma, o principal motivo para que as economias que compõem o Mercosul 

adotem uma moeda única seria a capacidade desta romper com o passado de instabilidade 

econômica que a região apresenta. Os autores citam alguns problemas, como a questão de 

que os países da região não formam uma AMO e que a renúncia das políticas próprias 

representaria custos elevados. Esses problemas são relativizados porque podem ser 

adquiridos ex post,  processo de unificação, quando as variáveis desses países convergirem.  

Citando o trabalho de Pastore e Pinotti (2000), colocam que, além dos custos 

elevados da abdicação de políticas autônomas, os países do Mercosul teriam como grande 

empecilho o cumprimento de metas coordenadas, já que esses países não conseguem sequer 

cumprir seus objetivos individuais. Outro ponto negativo levantado é que os países 

europeus importaram a reputação do Bundesbank quando instituíram o Banco Central 

Europeu nos seus moldes. Os países do Mercosul não teriam essa âncora de reputação. Por 

fim, Mendonça e Silva lembram que a integração dos países do Mercosul apresenta um 

problema físico, que é a própria falta ou precariedade de estradas, portos, ferrovias etc. Os 

autores concluem que há uma série de entraves à instauração de uma área monetária 

comum do Mercosul e que um procedimento descuidado nesse sentido pode acabar por 

gerar uma perda de bem-estar para a população desse bloco.  
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O argumento de que a instabilidade cambial é um fator inibidor do processo de 

unificação monetária é refutado por Belke e Gros (2002) quando esses citam a crise do 

SME no começo dos anos 1990. Uma crise desse tipo tenderia a desestabilizar o processo 

de unificação da zona do euro de forma mais efetiva do que o mesmo tipo de crise para o 

Mercosul a partir do momento em que, comparativamente, esse área tem um comércio 

intra-bloco inferior ao comércio intra-zona do euro. Se por um lado isso é um sinal em 

favor do Mercosul, por outro mostra que o Mercosul não alcançou um nível importante de 

integração. 

Os autores chamam a atenção para o fato de que o Mercosul, na época em que uma 

moeda única é aventada pela primeira vez para esse bloco, é menos integrado do que a 

Europa era na época em que a proposta de uma moeda única fora levantada pela primeira 

vez (pelo relatório Werner nos anos 1970) para essa região.  

 
“(…) the degree of interdependence between Mercosur countries, 
as measured by trade flows, is much lower than it was for EMU 
members even at the time of the “Werner Report” when monetary 
union was proposed for the first time in Europe”. Belke e Gros 
(2002 p. 5.). 

 
 

A análise de custos e benefícios para os países do Mercosul ficaria mais concentrada 

nos aspectos macroeconômicos da administração das políticas econômicas do que 

propriamente nos ganhos sobre o comércio. 

Os autores também levantam o fato de que Brasil e Argentina não são tão ligados 

aos EUA a ponto de utilizarem um regime monetário atrelado ao dólar americano, de forma 

que o estabelecimento de uma união monetária ou um regime de câmbio fixo de Brasil e 

Argentina com os EUA não seria uma boa opção - assim como Alesina, Barro e Tenreyro 

(2003) o fazem. Nesse sentido uma UMM ligada ao dólar poderia trazer problemas de 

competitividade como os já citados no capítulo I sobre o regime argentino de currency 

board. O mesmo vale para atrelar a UMM ao euro ou ao iene e não há claramente uma 

moeda melhor a ser adotada entre dólar, euro ou iene. 

Nos comentários do trabalho de Belke e Gros (2002), Cunha e Alves propõem que o 

Mercosul já possui uma moeda única, o real. O Brasil está para o Mercosul assim como a 
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zona do euro está para o restante da UE, tanto em população como em PIB, como podemos 

observar na tabela a seguir: 

 

        
Tabela 3 

Participação porcentual do Brasil no Mercosul e da 
zona do euro na União Européia: 2003 

  População PIB Área 
Brasil/Mercosul 78,8% 77,0% 71,7%
Zona do euro/U E 80,5% 78,0% 77,6%
Fonte: Anuário estatístico 2003 - CEPAL; Atlas Folha de  
S. Paulo e Eurostat    

 

 Embora que o banco central do Brasil, embora não possua a reputação que o Banco 

Central Europeu herdou do Banco Central Alemão, o BCB poderia vir, ao longo do tempo, 

a construir tal reputação, como já mostrou capacidade de administração de crises em evitar 

contágios e como vem aplicando uma política monetária restritiva e ortodoxa há algum 

tempo. 

Dorrucci, Firpo, Fratzscher e Mongelli (2002) fazem uma análise relativa do grau de 

integração do Mercosul e da EU com o tempo de existência desse processo de integração. 

Essa comparação supre a debilidade das análises comumente feitas em verificar se o 

Mercosul é uma AMO ou qual é o grau de integração do Mercosul hoje em relação à UE 

hoje. Na análise que os autores realizam, é possível comparar os dois processos de 

integração de forma mais completa e ampla, no sentido de que não se pode desqualificar o 

Mercosul como união aduaneira e mesmo em suas propostas de coordenação de políticas ou 

mesmo em propostas de unificação monetária somente realizando uma comparação das 

conquistas do Mercosul fundado em 1991 com a UE que vem desde os anos 195040. Essa é 

uma análise relativa, na qual os autores estruturam “idades” para a evolução dos processos 

de integração, e então, comparam a “infância” vivida há algum tempo pela UE com a 

“infância” vivida atualmente pelo Mercosul e não comparam a “maturidade” do processo 

europeu com a “infância” do Mercosul. 

                                                 
40 Não estão computados para o Mercosul os esforços no âmbito da ALADI, que se configuram como 
processos diferentes. Os autores utilizam dados para a U E de 1957 até 2001 e para o Mercosul de 1991 até 
2001. 
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Os autores dão diagnósticos e sugestões ao processo de integração do Mercosul. 

Primeiro, colocam que o meio pelo qual os acordos são firmados influenciam seu 

cumprimento, quer dizer, os acordos do Mercosul são inter-governamentais e os da UE são 

supranacionais. Dessa forma, os acordos no âmbito da União Européia são mais difíceis de 

serem burlados. Cada burla aos acordos firmados pelo Mercosul geram dois problemas 

básicos: primeiro, o próprio retrocesso ou estagnação do processo de integração e, segundo, 

debilita a força e a credibilidade para realizar e manter tais acordos, colocando a evolução 

do bloco cada vez em uma situação mais difícil. Os autores também colocam que o 

Mercosul deve seguir os critérios das AMO para ter uma melhor integração. De qualquer 

forma, e guardadas as respectivas proporções, UE e Mercosul vêm se integrando ao longo 

do tempo, embora, relativamente, a Europa seja mais integrada do que o Mercosul - como 

também colocam Belke e Gros (2002). 

Os autores também verificam que o processo de integração europeu se deu de forma 

a contradizer o que autores mais céticos com relação ao Mercosul colocam. No momento 

em que a UE fora instituída, países mais próximos geograficamente eram mais integrados e 

vinham se integrando mais. Depois de iniciado o processo de integração europeu (como 

apresentado no capítulo II), países que eram mais comprometidos politicamente com a 

integração passaram a se integrar de forma mais rápida e consistente. Com isso, há a 

averiguação de que os países europeus não estavam integrados e cumprindo os requisitos 

das AMO no início de seu processo de integração e mesmo durante as conversações para a 

criação da área do euro. Foram a série de decisões e comprometimentos políticos, com 

reveses e crises, que geraram o que é hoje a UE  e a “eurolândia”. 

A conclusão dos autores é de que quanto mais complexa e profunda se torna a união 

institucional e política de determinada área, claro que acompanhada da integração 

econômica, mas tendo a primeiro como líder do processo, mais rápida é a integração entre 

os países. É nesse sentido que os autores colocam que o Mercosul deve procurar a 

integração institucional caso queira que seu processo de união evolua de forma mais efetiva 

e, então, criar um círculo virtuoso, com a política gerando a integração econômica que, por 

sua vez, cria incentivos para uma maior integração, chegando num ponto em que não 

haverá tantas burlas nos cumprimentos dos acordos, já que os incentivos econômicos 

tirarão da política o papel de coordenação e liderança. Nesse sentido, vale a citação 
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colocada no próximo texto de nossa análise, Eichengreen (1998): “If South American 

policy makers intend to press ahead to deeper integration, then they like their European 

counterparts may have to contemplate monetary integration” (Eichengreen, 1998 p. ii). 

Eichengreen coloca que, antes de mais nada, deve-se analisar os aspectos políticos 

da integração regional do Mercosul. Quais são as ambições que as nações que formam esse 

bloco econômico têm para o seu futuro? Caso a ambição seja um aprofundamento do 

Mercosul, a partir de seu atual estágio como união aduaneira, então, coloca o autor, pensar 

em uma união monetária pode ser necessário. 

O autor coloca uma segunda questão, o Brasil não é como os Estados Unidos no 

sentido de servir como uma locomotiva sobre todos os outros países juntos, ou seja, o 

Brasil não tem uma força econômica tão grande sobre os outros países de forma a alavancar 

o aprofundamento da integração econômica e não possui um quadro de estabilidade e de 

confiança em seu governo de forma a gerar efeitos estabilizadores sobre seus parceiros. 

Existem diversos arranjos possíveis para os países do Mercosul, desde um arranjo 

em que cada país escolhe seu próprio caminho, ou atrelando suas políticas a de um país de 

baixa inflação histórica e tradição em suas políticas econômicas, ou cada país poderia 

escolher estabelecer seu sistema de metas de inflação para ter um controle sobre sua própria 

inflação etc. Ou os países do Mercosul poderiam estabelecer um arranjo de cooperação 

como o que os países da zona do euro fizeram. Eichengreen coloca que um arranjo em que 

todos os países do Mercosul atrelassem suas moedas a alguma moeda estrangeira como o 

dólar americano é uma opção indireta de se resolver problemas de estabilidade e de 

coordenação de políticas entre as moedas do Mercosul, causando um novo problema, o de 

desestabilizar as taxas de câmbio desses países em relação ao resto do mundo, no sentido 

de que a opção a uma moeda única mantém o ajuste cambial dos países do Mercosul, agora 

como um bloco, em relação ao resto do mundo. O autor coloca que a opção por fazer uma 

série de currency boards entre os países do Mercosul é “(...) such a byzantine solution to 

Mercosur´s exchange-rate problem that we can safely ignore it”  (Eichengreen 1998 p. 24). 

Alesina, Barro e Tenreyro (2002) procuram verificar a existência de áreas monetária 

“naturais” para três moedas, o dólar, o euro e o iene, isto é, os autores tentam verificar se 

existem grupamentos de países que têm os critérios colocados pela teoria das Áreas 
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Monetárias Ótimas mais alinhados com um dos três países ou região das três moedas 

citadas anteriormente.  

Eles indicam que não necessariamente todos os países do mundo devem se alinhar 

sob a área de influência de uma dessas três moedas e que certos países podem estar 

melhores mantendo sua própria moeda ou mesmo criando uma área monetária própria.  

 A avaliação busca verificar, entre 1970 e 199041, se um determinado país se 

aproxima de uma dessas três moedas de acordo com alguns dos critérios de AMO que 

apresentamos no capítulo I, inflação, grau de abertura comercial e sincronia de movimentos 

do produto. 

 De forma geral, o Japão é um país âncora pior do que os EUA e a zona do euro no 

sentido de que menos países são associados a ele em termos de inflação e movimentos do 

produto. A África é mais associada com a zona do euro e a América do Norte e Latina com 

os EUA, mas a relação da América Latina com os EUA é somente um pouco mais profunda 

do que com a zona do euro. A Ásia, por sua vez, é moderadamente influenciada tanto pelos 

EUA quanto pelo Japão. 

 Avaliando Argentina e Brasil, os autores colocam que não há uma evidência clara 

de que esses países sejam uma área de influência explícita do dólar, pelo contrário, o euro 

parece servir melhor como âncora, já que não há uma diferença marcante com relação à 

abertura comercial, tal moeda parece ser um pouco mais ligada a esses países no que tange 

aos movimentos de produto e preços. 

 De modo geral, Canadá, México, a América Latina (menos Argentina e Brasil) e 

parte da Ásia (como Hong Kong e Cingapura) parecem ser uma área onde o dólar tem mais 

influência e parece ter mais qualidades como moeda âncora do que o euro e o iene. O euro 

parece ter essa influência sobre a Europa ocidental e sobre a África, podendo servir à 

Argentina mais do que ao Brasil, embora para esses dois países os critérios verificados 

sejam fracos, ficando, então, entre os países que não estão ligados a uma das moedas 

usadas na análise. E não parece haver uma área significativa de influência do iene.   

Giambiagi (1997) faz uma proposta de unificação monetária para os países do 

Mercosul e seu texto é escrito num momento em que o blobo estava perto da sua plenitude, 

                                                 
41 Os autores não analisam uma série de tempo maior, por exemplo, até 2001, por acharem que as diversas 
crises financeiras, principalmente as sofridas pelo Sistema Monetário Europeu do início dos anos 1990 
poderia prejudicar a análise. 
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entendida como sendo o momento de maior corrente de comércio entre os países. Como 

podemos observar no gráfico abaixo, o crescimento do comércio intra-bloco desde meados 

de 1986 até 1998 é praticamente sempre contínuo. Mesmo o quantum da corrente de 

comércio se comporta da mesma forma, com oscilações nos mesmos sentidos. 

Gráfico3 

Corrente de comércio intra-Mercosul - 1970-2003
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Enquanto o comércio dentro do Mercosul crescia a taxa de 25% ao ano, o comércio 

mundial crescia a taxa de 8% ao ano. Ao mesmo tempo em que o volume de comércio 

crescia, o próprio bloco se expandia, ficando Chile e Bolívia como Estados associados e 

havia o vislumbre de que a Venezuela já naquela época viesse a se juntar ao bloco 

contribuindo para a união da Comunidade Andina como Mercosul, dando início a uma 

união maior entre os países da América do Sul. Cabe ressaltar que só hoje, oito anos depois, 

esse processo de união entre os países da CAN (Comunidade Andina)42 e do Mercosul 

ganha ares oficiais com a entrada em vigor do ACE (acordo de complementação 

econômica) nº 59, que consta de um processo de desgravação do comércio entre os países 

desses dois blocos econômicos. Somado a isso, a Europa estava às portas do euro e é nesse 

contexto que Giambiagi faz seu trabalho. 

 O autor coloca que tanto pelo tempo maior que a Europa levou para construir sua 

união monetária, bem como pelas dificuldades de cumprir seu cronograma fazem com que 

a proposta de unificação monetária para os países do Mercosul seja prontamente criticada. 

                                                 
42 Bolíva (já associada ao Mercosul), Venezuela, Colômbia e Equador. 

Fonte: BADECEL – Banco de dados de comércio exterior – CEPAL 
Não há dados de importação para o Paraguai em 2003 
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Giambiagi vê que a união monetária seria um fator estabilizador para uma região que sofre 

com a instabilidade econômica além do número de países e suas diferenças serem muito 

menores quando comparadas com as do bloco europeu. De qualquer forma, o autor coloca 

que a proposta de unificação monetária deveria seguir um cronograma de mais ou menos 15 

anos e não ser uma proposta de unificação imediata. 

 Sobre a viabilidade de uma acordo a la Maastricht para os países do Mercosul, 

Giambiagi primeiramente coloca que, desde as primeiras conversações entre Brasil e 

Argentina dentro do processo que culminou com a criação do Mercosul, já se falava em 

coordenação de políticas. No entanto, segundo o autor, não havia incentivos suficientes 

para realizar o esforço político necessário para a coordenação de políticas econômicas. 

Nesse sentido, um acordo mais abrangente e preciso em suas metas poderia ser o “fiel da 

balança” para que a coordenação viesse a existir. 

 Neste ponto, é conveniente colocarmos as observações do ex-ministro da economia 

Pedro Malan43. Malan afirma que uma das amarrações para a continuidade das políticas 

ortodoxas do governo atual é o chamado “Pequeno Maastricht” realizado em reunião dos 

presidentes do Mercosul, em que cada país está comprometido a alcançar uma relação 

dívida/PIB de 40%, estando ainda em observação os níveis de inflação e déficit público. Os 

países que não alcançarem as metas deverão fornecer explicações aos demais. Segundo o 

ex-ministro, o acordo ainda está em vigor e nunca houve uma outra reunião dos presidentes 

do Mercosul para cancelar esse compromisso.  

 Entre as vantagens em se iniciar um processo de integração mais aprofundado, 

Giambiagi coloca: (i) fortalecimento político do Mercosul44; (ii) garantia de estabilidade, já 

que haveria metas de déficit, dívida e inflação; (iii) estímulo ao investimento, já que o 

ambiente econômico dos países dentre de uma união monetária tenderia a ser mais 

previsível; (iv) redução das taxas de juros, devido à maior estabilidade; (v) redução da 

incerteza cambial, já que a possibilidade de a região toda estar desequilibrada é menor do 

que a que somente um país esteja em desequilíbrio e há maior estabilidade e; (vi) menores 

custos de transação, dada a moeda única. 

                                                 
43 Em seminário realizado em 17 de março de 2005 sobre “Os rumos da Economia”. 
44 Nesse ponto o autor coloca que o resultado da soma das partes vale mais que o todo. 
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 Giambiagi coloca as desvantagens e as relativiza, como a questão do 

compartilhamento da soberania com a evolução da relação entre Brasil e Argentina da 

década de 1980 para hoje é marcante, sendo sensível a mudança da diplomacia de ambos os 

países, sem contar a abertura do empresariado dos dois países. Além do mais, a própria 

rivalidade existente entre Brasil e Argentina é bastante inferior ao isolamento inglês perante 

a Europa continental45 e menor que os ressentimentos entre França e Alemanha ainda 

historicamente recentes.  

 Além disso, não existem diferenças entre as línguas e culturas tão grandes dentro do 

Mercosul em comparação com a Europa. A discussão entre a taxa de câmbio de cada país 

no momento da unificação, que foi um ponto sensível dentro da construção do euro, não 

seria tão importante para o Mercosul, já que existem menos parceiros e o ajuste tenderia a 

ser mais fácil. Nesse sentido, a questão mais sensível do Mercosul em relação à taxa de 

câmbio seria qual o seu valor perante o resto do mundo. 

Com relação aos sacrifícios sociais que a Europa teve que realizar para que seus 

países se adequassem ao Tratado de Maastricht, isso não seria problema para o Mercosul, já 

que esses países estão constantemente realizando ajustes e caminhando no sentido de 

alcançar metas de políticas econômicas mais conservadoras.  

Quanto ao problema de reputação do acordo e das políticas, conforme forem sendo 

estabelecidos padrões realistas a serem cumpridos e esses padrões forem de fato sendo 

cumpridos, isso não seria um problema.  

O problema da soberania é relativizado, já que esta serviria para que um país usasse 

seus instrumentos de política monetária para solucionar (i), uma recessão com políticas 

fiscais expansionistas; (ii) inflação elevada, com apreciação do câmbio e conseqüente 

aumento de importações e; (iii) uma crise no balanço de pagamentos e uma desvalorização 

cambial. Então dentro de uma união monetária como a européia, os países em recessão 

podem lançar mão de políticas fiscais expansionistas. Num contexto de unificação 

monetária e com todas as metas que são impostas aos países, é difícil imaginar que algum 

país venha a sofrer com alta inflação. Por último, o autor coloca que o problema de balanço 

de pagamentos seria de menor importância em relação a cada país individualmente e o que 

importaria seria o balanço de pagamentos da área monetária como um todo. Da mesma 

                                                 
45 Não por acaso, a Inglaterra decidiu ficar fora do euro. 
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forma em que não se tem muita preocupação com o balanço de pagamentos entre um estado 

e outro e o que importa é o balanço de pagamentos do país como um todo. Por último o 

autor coloca que não é possível a coordenação monetária sem a unificação e a coordenação 

de políticas macroeconômicas é a essência da unificação monetária. 

 Em outro artigo, Rigolon e Giambiagi (1999) começam mostrando que as propostas 

de coordenações de políticas econômicas e de uma eventual moeda única começaram a sair 

da academia e entrar para os meios oficiais quando na declaração dos presidentes na 

reunião de Ushuaia, em 1998 na Argentina, houve uma proposta de aprofundamento da 

união aduaneira no sentido de facilitar no futuro uma moeda única no Mercosul. 

 Os autores colocam que há o aumento da integração comercial entre os países do 

Mercosul, mas ao mesmo tempo paira a ameaça de crises e de desequilíbrios entre os 

parceiros. Nesse sentido é que a coordenação macroeconômica funciona para evitar que 

desequilíbrios entre os sócios do Mercosul prejudiquem esse crescente fluxo comercial. 

 Novamente, os autores colocam pontos positivos da criação de uma união monetária 

para o Mercosul como (i) o aumento de credibilidade de políticas monetárias que um banco 

central independente para a região proporcionaria; (ii) a eliminação da incerteza cambial 

dentro da área monetária e a redução da incerteza cambial da moeda comum com relação 

ao resto do mundo e; (iii) redução dos custos de transação, o que incentivaria os fluxos 

comerciais e o aumento da eficiência macroeconômica. 

 Como críticas, Rigolon e Giambiagi colocam que os países do Mercosul não 

preenchem os pré-requisitos de uma AMO e que seriam elevados os custos de abdicação de 

autonomia na determinação da política monetária. Como resposta à primeira crítica, os 

autores colocam que é mais provável conseguir o preenchimento dos critérios de uma AMO 

ex post do que ex ante a instauração da união monetária. Além disso, os Estados Unidos e a 

própria área do euro indicam que uma moeda única pode ser adotada sem que as regiões 

constituam uma área monetária ótima. Os custos apresentados no capítulo I e também 

colocados pelo autor em seu trabalho, tenderiam a cair no longo prazo, a partir do momento 

em que a similaridade das economias do Mercosul tende a aumentar com a integração 

econômica e já que as economias ficariam mais abertas. 

 Rigolon e Giambiagi entram em aspectos menos citados na literatura e que são 

importantes entraves ou assuntos a serem resolvidos para a integração mais profunda dos 



 

 

69

países do Mercosul como: (i) harmonização tributária; (ii) liberalização de serviços; (iii) 

criação de legislação antidumping e; (iv) regulações sobre propriedade intelectual, dos 

incentivos ao investimento, de compras públicas e de políticas de competição. 

 O Mercosul deveria tentar solucionar as questões colocadas nos trabalhos citados e, 

ao mesmo tempo, manter uma política monetária conservadora. Dessa forma, o Mercosul 

poderia conseguir colocar em prática uma moeda única num prazo de 15 a 20 anos a partir 

da declaração de Ushuaia. Os autores escrevem que “(...) o que se deseja com a unificação 

monetária é justamente um rompimento com este passado pouco recomendável e o 

estabelecimento de uma moeda que tenha valor” (Rigolon e Giambiagi, 1999 p. 101). É 

para essa finalidade que a moeda única deveria ser buscada e construída. 

 

III.2 - Sobre o tipo de união monetária para o Mercosul 

 Anteriormente, no capítulo II, verificamos que existem três tipos possíveis de uniões 

monetárias aplicáveis ao caso do Mercosul: a dolarização, a Cooperação Norte-Sul, como 

uma relação país cliente-país âncora, e a Cooperação Sul-Sul, que seria uma espécie de 

arquitetura da zona do euro, onde os países cooperariam de forma igualitária.  

 Verificando as possibilidades dos regimes de Cooperação Sul-Sul e Norte-Sul, 

temos o seguinte: Como vimos no capítulo I, a teoria coloca que uma Cooperação Norte 

Sul (CNS), ou uma área onde haja uma moeda âncora que disponha de credibilidade, teria 

como um de seus benefícios (para os países clientes participantes), o benefício da 

credibilidade das políticas monetárias do país âncora e a possibilidade de esses clientes não 

necessitarem manter uma estrutura para terem uma moeda própria. Isso não acontece numa 

Cooperação Sul-Sul (CSS). Assim, o estabelecimento de uma área monetária a la CSS 

poderia ter dificuldades em sua implantação, já que um esforço adicional deveria ser 

despendido para sanar essa falta de credibilidade e de manter a estrutura necessária à uma 

moeda própria. Esse é um dos problemas apresentados no debate sobre uma união 

monetária do Mercosul, além de ser apresentado como um problema para a manutenção das 

próprias políticas monetárias autônomas dos países do Mercosul, da mesma forma como 

por vezes ocorre com vários países em desenvolvimento46.  

                                                 
46 Aqui temos que a credibilidade da moeda é afetada pelas políticas fiscais e monetárias que, por vezes, não 
são responsáveis, afetando a dívida pública e, em último caso, a solvência de um determinado país. 
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Por outro lado, uma CNS pode ser menos compatível com os critérios de uma AMO 

do que uma CSS, dependendo do grau de integração entre os países, já que o país âncora 

não necessariamente gerencia suas políticas monetárias de forma a auxiliar as políticas 

econômicas do país cliente. Aqui, é importante a apresentação de um trabalho que 

estudamos anteriormente, Alesina, Barro e Tenreyro (2002), de que nem o dólar nem o euro 

se comportam como sendo bons candidatos a moeda âncora para o Mercosul, 

diferentemente do dólar para o NAFTA e do euro para alguns países africanos e para parte 

da Europa.  

A discussão com respeito à uma moeda única para o Mercosul assume que a união 

monetária do bloco seria uma união Cooperação Sul-Sul e somente marginalmente há 

alguma discussão sobre outros tipos de regimes possíveis e esse é um primeiro resultado da 

leitura do debate sobre uma união monetária do Mercosul. 

 

III.3 - Ressaltando definições de curto e longo prazos e de escolhas políticas 

 O debate que cerca nosso tema nesta seção parece depender primordialmente de 

dois fatores: (i) qual o prazo de implementação das políticas; e (ii) o que faz parte da 

discussão econômica e o que faz parte da discussão política. 

 O item (i), o prazo de implementação das políticas no caso da união monetária para 

o Mercosul, parece estar um pouco confuso no debate. Como vimos, alguns autores 

criticam a união monetária porque, hoje, os países do Mercosul não preenchem 

determinados critérios. Parece ser uma crítica à implementação da união monetária em 

curto prazo. Por outro lado, autores que são a favor da idéia de uma união monetária 

defendem a união em longo prazo e não para o curto prazo.  

 Embora muitos dos autores que criticam a idéia de uma união monetária para o 

Mercosul tenham escrito seus textos após outros defenderem a idéia, parte de sua 

argumentação parece falhar na questão dos prazos de implementação da união monetária. O 

argumento é baseado na idéia de que, hoje, os países do Mercosul não se aproximam de 

uma Área Monetária Ótima, segundo os critérios da teoria, e não se aproximam da zona do 

euro, segundo seus próprios indicadores. Até aqui, os próprios defensores da união 

monetária afirmam isso também. No entanto, alguns dos críticos afirmam que, por isso, não 
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é possível estabelecer uma união monetária, até mesmo no futuro, o que passa a ser uma 

opinião e não uma constatação. 

 O segundo item desta seção faz referência à qualidade dos argumentos utilizados na 

discussão sobre a implantação de uma moeda única no Mercosul. Existe uma disputa entre 

política e economia. De certa forma, a decisão política pode ser vazia de conteúdo 

científico e de qualquer outro tipo de embasamento técnico. Ela pode ser comparada à 

vontade de uma pessoa que sofrerá, inevitavelmente, as conseqüências de sua escolha. A 

decisão política de fazer uma união monetária entre países pode seguir alguma lógica 

política, que não necessariamente se une com razões econômicas. Se uma decisão política 

já está tomada, o papel da economia é mostrar os possíveis caminhos e suas características, 

seus custos e seus benefícios. Se a decisão política não está tomada, cabe à economia 

mostrar qual caminho é melhor para ser seguido, mas a decisão é política. É isso que 

Eichengreen (1998) e Dorrucci, Firpo, Fratzscher e Mongelli (2002) colocam. A política 

pode desenvolver um caminho economicamente viável que não existe hoje, criando 

incentivos econômicos de forma a consolidar um novo cenário econômico, que, por si só, 

não necessariamente se desenvolveria. 

  

 III.4 - Relações entre a teoria das Áreas Monetárias Ótimas, a experiência de 

uniões monetárias e o debate sobre uma união monetária para o Mercosul. 

III.4.1 - Argumentos colocados pela teoria das Áreas Monetárias Ótimas 

No capítulo I, estudamos a teoria das áreas monetárias ótimas, que consiste o 

arcabouço que define se uma área monetária é ótima ou não e quais as formas de 

avaliarmos os custos e benefícios do estabelecimento de tais áreas.  

Nesta seção, resgataremos os argumentos apresentados pela teoria das AMO, 

argumentos esses que servem para a definição sobre se uma área está madura ou, de outra 

forma, se uma área está apta a tornar-se uma área monetária ótima ou próxima disso. 

Resgatando nosso quadro resumo dos argumentos da teoria das Áreas Monetárias 

Ótimas, podemos sobrepor tais argumentos com os argumentos usados pelos debatedores 

aqui colocados. Esses seis argumentos são colocados pela teoria como necessários à 

caracterização de uma área monetária como ótima. 
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Todos os autores passam por nosso quadro síntese do capítulo I, avaliando os itens 

(i) existência de sincronia de movimento de produto e preços na economia; (ii) alto grau de 

integração comercial como porcentual do PIB; (iv) existência de mobilidade de fatores de 

produção (capital e trabalho), síntese dos argumentos da teoria das AMO. Nessa avaliação, 

afirmam que o Mercosul não tem de forma significativa ou similar esses critérios, nem em 

relação à teoria nem aos níveis europeus.  

 Nenhum autor avalia de forma mais aprofundada os itens (iii) existência de 

comércio em intra-indústria; (v) existência de similaridade de estrutura produtiva 

(diversidade de exportações, maior produção de bens comercializáveis em relação aos bens 

não comercializáveis e composição igualitária entre os parceiros, da composição de 

capital/mão de obra). Mas isso não é um desqualificador das análises, já que a partir do 

momento em que foi constatado que os países do Mercosul não possuem uma importante 

integração comercial, esses dois itens perdem seu sentido imediato, significando um 

dificuldade a mais ou a menos para quando o comércio intra-Mercosul se tornar 

significativo. 

Outra análise com resultados claros em praticamente todos os autores é sobre o item 

(vi) análise de custos x benefícios positiva. Hoje, uma integração monetária (significando a 

substituição das moedas dos países do Mercosul no curto prazo) teria seus custos bastante 

superiores aos seus benefícios. A quantidade de choques econômicos, ajustes de preços e 

produtos e esforço em coordenação de políticas são claramente proibitivos em relação à 

proposição de uma união monetária e os benefícios de eficiência microeconômica e de 

melhoria de gestão macroeconômica. A não existência de sincronia de produto e preços 

significaria a não possibilidade de se praticar uma política monetária adequada às diversas 

regiões da área. O baixo grau de integração comercial e de mobilidade de fatores não 

estimularia a redução das diferenças de sincronia de preços e produtos, além de não 

possibilitar os ajustamentos via balança comercial, de capital e via migração, tornando os 

ajustes reais mais custosos socialmente. 

Outro aspecto colocado de forma diferente por diversos autores é a questão da 

reputação da autoridade monetária dos países da região. Para alguns autores esse é um 

empecilho, já que nenhum país do Mercosul possui uma autoridade monetária com a 

reputação do Bundesbank, exemplo usado para colocar um externalidade positiva da 
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Alemanha em relação aos outros países da zona do euro, como Itália e Portugal. Para outros 

autores, a unificação monetária por si mesma traria credibilidade para as autoridades 

monetárias (necessidade de um banco central independente) e políticas fiscais não 

discricionárias. Existem ainda autores que colocam que essa questão de falta de 

credibilidade não é empecilho, já que credibilidade se constrói e, portanto, dentro do 

período de convergência entre os países, há a chance de se criar uma autoridade monetária 

com reputação e mesmo de se criar credibilidade para os diversos governos.  

  

III.4.2 - Argumentos apresentados pelas experiências de uniões monetárias 

Assim como na seção anterior, apresentaremos aqui argumentos resumidamente e 

em forma de tópicos, no entanto, trataremos aqui das experiências em uniões monetárias. 

Resgatando o quadro síntese do capítulo II, sobre experiências de uniões 

monetárias, e sobrepondo os argumentos contidos no debate sobre uma união monetária 

para o Mercosul, vemos o que segue: 

Sobre o item (i) - uniões monetárias não necessariamente se enquadram ou 

preenchem todos os requisitos apresentados pela teoria das áreas monetárias ótimas e, 

geralmente, descrevem uma relação país cliente e país âncora – Vemos que, essa 

constatação vinda do capítulo II desqualifica em parte as principais críticas à uma união 

monetária do Mercosul, por causa da segunda parte do item, a relação país cliente e país 

âncora. Essa relação não é clara para a área do euro, ou seja, a decisão da autoridade 

monetária dessa área leva em conta todos os país, ao passo que numa relação ciente – 

âncora, o país âncora não levaria em conta a situação do país cliente. E desqualifica em 

parte já que argumentar que uma união monetária do Mercosul não é plausível porque este 

não apresenta os critérios colocados pela teoria das AMO não é um argumento válido, caso 

contrário não existiriam todas as uniões monetárias que estão estabelecidas, mesmo a zona 

do euro. Mas as críticas têm alguma validade porque, de alguma forma, ou por ajustes ex 

post união ou por um período de adequação a certos critérios (como o caso da zona do 

euro) que indiretamente visavam atingir alguns critérios da teoria das AMO, mesmo que 

não seguindo seu receituário, esses esforços e ajustes ocorreram. Além disso, já foram 

citados exemplos de ajustes necessários a uniões monetárias não planejadas no capítulo I. A 

questão aqui parece ser de que forma as críticas são utilizadas para que sua validade exista. 
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Ou seja, afirmar que o Mercosul não pode cogitar hoje a construção de uma união 

monetária porque não preenche os critérios da teoria das AMO é uma proposição falsa. A 

cogitação pode ser iniciada em qualquer momento, planejando-se um esforço em construí-

la, como foi feita na zona do euro. Um período de adequação a critérios específicos seria 

necessário, como feito pela zona do euro e, melhor seria, que esses critérios fossem os da 

teoria das AMO, como propõem Arestis, Ferrari-Filho, De Paula e Sawyer (2003). No 

entanto, a crítica vale caso se pense em uma união monetária para o curto prazo. Nesse 

sentido, Giambiagi (1997) e Rigolon e Giambiagi (1999) parecem utilizar melhor esses 

conceitos.   

Temos o item (ii) - o país típico de uma UM, ou sério candidato a entrar em uma, 

tem a mesma língua do país âncora (ou próxima), é próximo geograficamente e 

comercialmente do país parceiro, foi ou é colônia do país âncora, é pobre (PIB per capita) 

e são pequenos ou menores do que o país âncora em termos de população - onde, somente 

Cunha e Alves (2002) parecem fazer uma análise próxima disso. Afirmando que o 

Mercosul já possui uma moeda única, o real, os autores enquadram os outros países como 

sendo países pequenos, próximos geograficamente, culturalmente e economicamente ao 

Brasil.  

 Cabe ressaltar, aqui, que a maior parte das uniões monetárias existentes no mundo 

são derivadas de uniões entre pequenos países pobres e poucos grandes países. Nesse 

sentido, a união seria uma Cooperação Norte – Sul e o que é proposto pelos diversos 

autores seria uma Cooperação Sul – Sul. 

Para o item (iii) - uniões monetárias podem ser multilaterais, unilaterais, de fato e 

de direito - Com exceção a Cunha e Alves, todos os autores avaliam uma união multilateral 

e de direito entre os países do Mercosul, significando igualdade de posições e de avaliação 

perante uma eventual autoridade monetária única. 

Já para o item (iv) - as UM são muitas vezes motivadas por proximidade econômica 

com um ou determinados países, por herança de colonização, por crises ou por motivações 

políticas - À exceção dos autores que são abertamente contrários a uma eventual união 

monetária e por isso não vêem motivos plausíveis a uma união monetária para o Mercosul, 

Giambiagi (1997), Rigolon e Giambiagi (1999), Eichengreen (1998) e Mendonça e Silva 

(2004) colocam que todos esses motivos estariam presentes para o Mercosul, a proximidade 
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econômica, não determinante, mas importante, que seria ampliada com o tempo; a herança 

de colonização que, poderia ser entendida como proximidade cultural entre os países 

(embora seja um ponto menos forte aqui que para ex-colônias); o desejo de evitar crises e 

estabelecer políticas mais estáveis e responsáveis além da união de forças e cooperação são 

fatores primordiais e; motivações políticas são fartamente encontradas através da história 

da América Latina, com várias iniciativas no sentido de uma união dos países da região 

além do fator geopolítico, visando a liderança da região e conseqüente união liderada pelo 

Brasil. 

Com relação ao item (v) - uniões monetárias tendem a apresentar as seguintes 

conseqüências sobre os países envolvidos: maior abertura comercial; menor volatilidade 

do câmbio real; maior comércio entre os países envolvidos; sincronização do ciclo de 

negócios e, por conseqüência, dos preços; diminuição dos custos de transação; estímulo a 

políticas mais conservadoras; ganhos de credibilidade e especialização intra-indústria -, 

esses fatores somados às colocações do item (i), mostram que um período de adequação e 

de coordenação de políticas pode fazer com que países que hoje não estejam adequados aos 

critérios das AMO possam vir a ficar ou se aproximar disso. Novamente, vemos que os 

autores que usam o argumento de que uma união monetária para o Mercosul não é viável 

porque os países que viriam a constituí-la não cumprem tais critérios é um argumento falho. 

Giambiagi (1997), Rigolon e Giambiagi (1999), Mendonça e Silva (2004) e Eichengreen 

parecem utilizar esses argumentos de forma mais correta.  Cabe a ressalva de que esses 

fatores são facilmente encontrados e possibilitados para os países que formam o país perfil 

das uniões monetárias, para países maiores e uniões monetárias unilaterais e de direito, 

talvez esses fatores não sejam tão óbvios. Mas a experiência européia até hoje corrobora 

esses fatores também. 

 Com o apresentado acima, vimos como o debate de uma eventual união monetária 

para o Mercosul tem relações com a argumentação da teoria das Áreas Monetárias Ótimas e 

com a argumentação apresentada pelas experiências de uniões monetárias. 
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Conclusões 

Como vimos, a teoria econômica discute a integração entre os países, indicando 

critérios e métodos para avaliarmos alternativas de políticas. Também verificamos 

inúmeras experiências em processos de integração entre países, que vão além da 

liberalização comercial e passam por diferentes arranjos monetários. 

Milhões de pessoas vivem sob algum tipo de união monetária, sendo a mais 

complexa, o exemplo europeu. Nesse sentido, o Mercosul vem sendo tema de alguns 

trabalhos acadêmicos, dentro e fora do bloco. Da mesma forma, alguns políticos e outras 

personalidades vêm discutindo o tema e emitindo opiniões a respeito. As crises vividas 

pelos países do Mercosul não impediram o debate nesse sentido. Pelo contrário e, assim 

como na Ásia, discussões sobre uma cooperação de políticas e uma eventual união 

monetária foram levantadas como forma de se encontrar soluções para tais crises.  

Nosso trabalho passou por uma exposição e pela análise da teoria das Áreas 

Monetárias Ótimas. Entrou na discussão sobre as experiências das uniões monetárias pelo 

mundo, verificando seus tipos, motivações e conseqüências. Por fim, realizamos uma 

exposição do debate atual sobre o tema união monetária para o Mercosul e tentamos 

conectá-lo com os dois capítulos anteriores de forma a levantar novas questões e de chegar 

em algumas conclusões.  

Nossas conclusões têm como objetivo vislumbrar que possibilidades uma eventual 

união monetária do Mercosul poderiam apresentar para o Brasil e todos os países 

envolvidos no curto prazo. Além disso, traçaremos raciocínios adjacentes às principais 

conclusões propostas. 

A primeira conclusão é que a teoria das Áreas Monetárias Ótimas, por definição um 

mundo ideal, tem a possibilidade de preenchimento de seus critérios praticamente 

inatingível. O Mercosul parece estar bastante longe desse padrão teórico e mesmo longe do 

mundo real, que seria o caso da zona do euro. Nesse sentido, uma união imediata ou de 

curto prazo é inviável, apresentando custos proibitivos para sua implementação. 

A segunda conclusão é que o uso da primeira conclusão como argumento para 

desqualificar a cogitação de uma união monetária no longo prazo é uma proposição, no 

mínimo, fraca. Já que (i) uniões monetárias não levam em consideração a teoria das AMO 

em suas concepções e; (ii) uniões monetárias podem passar por um período de 
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convergência para que os países interessados em construir uma UM possam se aproximar 

dos critérios colocados pela teoria. Os critérios podem ser adquiridos ex post início do 

processo de integração entre os países e aprofundado após a unificação monetária 

implementada. 

Desse modo, não concordamos com a proposição de Ferrari-Filho e De Paula de que 

“(...) os problemas do Mercosul são tão complexos que é difícil acreditar que, no longo 

prazo, alguma convergência possa ser alcançada”. Ferrari-Filho e De Paula (2002 p. 181), 

já que, em nosso entender, ajustes podem ser efetuados no longo prazo e tal afirmação 

significa desacreditar os países do Mercosul. 

 A terceira conclusão é que uma união monetária para o Mercosul pode ser 

efetivamente negada por, pelo menos, uma preposição. Ou seja, se uma decisão política ou 

um projeto de Estado incluem ou não uma maior integração, e até que ponto, com quais 

países. O que o Brasil quer para si? Aparentemente, podemos criar dois mundos distintos 

no longo prazo, ambos viáveis: Um Brasil autônomo, no sentido de não possuir acordos 

mais profundos de integração com qualquer país. Ou um Brasil fortemente integrado com 

seus vizinhos ou com qualquer outro país do mundo. Segundo Eichengreen (1998) e 

Dorrucci, Firpo, Fratzscher e Mongelli (2002), essa é uma decisão política. Se a decisão 

política é não à integração, não existe união monetária. Caso contrário, há a necessidade de 

pensarmos nessa integração. A questão aqui é a partir de quando a necessidade de liberdade 

de políticas econômicas requeridas para o desenvolvimento do país será maior do que os 

benefícios gerados pelo processo de integração do Brasil com determinados países, no caso, 

os do Mercosul. Segundo Ferrari-Filho e De Paula, desde sempre, já, para Giambiagi e 

Rigolon, o início de um processo de convergência (de mais ou menos 15 anos de duração) 

rumo a uma união monetária pode começar hoje.  

Isso nos remete a nossa quarta conclusão. Levando em conta toda a argumentação 

exposta nos três capítulos dessa dissertação, junto à aparente preferência do Brasil por um 

aprofundamento do processo de integração, como os verificados nos encontros do Mercosul 

em 1998 e em 2000, quando houve propostas de unificações monetárias e do 

estabelecimento de critérios de convergência de algumas variáveis macroeconômicas a la 

tratado de Maastricht, podemos levantar que um comprometimento político com um 

processo de integração leva a uma integração mais rápida e constante, que por sua vez cria 
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incentivos econômicos para que esse processo de integração seja levado em diante, criando-

se um círculo virtuoso no processo de integração. Aliado a isso, a criação de critérios de 

gestão de coordenação de políticas fiscais, déficits, dívida e inflação, de forma constante e 

comprometida, tende a aumentar a credibilidade e confiança nos países do Mercosul, 

resultando em redução gradual (de acordo com o aprofundamento do processo de 

integração) dos custos e riscos da região e no incentivo de investimento e crescimento. 

Dessa forma, a busca pela unificação monetária, de forma comprometida, é por si só uma 

possibilidade positiva no curto prazo que as economias do Mercosul, caso comprometidas 

podem paulatinamente, construir. 

Assim, as questões levantadas na introdução desta dissertação podem ser assim 

respondidas: os países do Mercosul têm condições de criar uma união monetária própria, 

desde que haja vontade política e social. Uma união monetária do Mercosul não é desejável 

para uma implementação imediata, mas pode vir a ser caso os seus países coordenem 

políticas e tenham um objetivo real de ampliar sua integração. Dessa forma, vemos que o 

realismo de uma proposta de união monetária para o Mercosul está na capacidade de seus 

países gerarem credibilidade suficiente para convencer seus próprios habitantes de que não 

se trata de uma aventura, de um “visionarismo” ou mesmo de um eco gerado pelos 

acontecimentos num importante centro econômico e cultural mundial. E sim, se tratada de 

uma opção de políticas econômicas viáveis baseadas na vontade de estabelecer uma 

integração cada vez maior, em todos os níveis, entre suas nações.  

Dessa forma, o momento ideal de criação (entendida como a discussão de sua 

arquitetura e bases) dessa união monetária é a qualquer momento, desde que haja um desejo 

sério e real. No entanto, sua implementação (entendida como o momento de substituição 

das moedas vigentes pela nova moeda comum) somente deve ocorrer quando os países da 

união estiverem profundamente integrados e já tiveram alcançado algum nível de 

credibilidade aceitável, que convença mercados e seus habitantes. 
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