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Resumo 

 
O objetivo deste trabalho é investigar as origens da crise da Tailândia que se 

alastrou pelo Sudeste Asiático e, em particular, o papel desempenhado por elementos ditos 
potencializadores da crise. Discutem-se, inicialmente, as características de uma crise cambial e 
em que medida a crise da Tailândia pode ser vista como tal. Em seguida, são apresentados 
outros fatores que contribuem para explicar os déficits comerciais e a saída de capitais. 
Procura-se enfatizar as características regionais e o caráter de atualidade dessa crise, 
associada a movimentos de capital. Por fim, discutem-se as limitações do prognóstico de 
desvalorização cambial como solução para a crise. 
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Abstract 
 

This paper discusses the causes of the Thailand crisis that has spread through the Asian 
Southeast and, in particular, the role played by conditions called crisis stressors. First, it 
discusses the characteristics of an exchange rate crisis and to what extent the Thailand crisis 
can be considered as such. Afterwards, other factors that contribute to explain the commercial 
deficits and the capital outflows are also presented. Regional characteristics and the present 
character, associated with capital movements are also emphasized. Finally, the limits of the 
exchange rate devaluation as a solution for the crisis are discussed. 
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Em 1995, Peter G. Warr e Bhanupong Nidhiprabha, do Banco Mundial, publicaram 

um livro intitulado ''Thailand's macroeconomic miracle: stable adjustment and sustained 

growth”', em que listavam as virtudes do governo da Tailândia e afirmavam que não havia nada 

nesse caso que os outros países em vias de desenvolvimento não pudessem seguir.  

 

                                                           
1 As opiniões aqui expostas são de exclusiva responsabilidade dos autores, não coincidindo 
necessariamente com as das instituições de origem. Somos gratos aos comentários de Aristides Ribeiro 
de Almeida a uma versão preliminar deste trabalho. Comentários e sugestões podem ser enviados para 
os seguintes e-mails: rnunes@seplan.gov.br e/ou selenepp@seplan.gov.br. 
2 da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, cedido para a Secretaria de Assuntos Internacionais 
SEAIN/MPO. 
3 da Secretaria do Tesouro Nacional/MF, cedida para a Assessoria Econômica/MPO. 
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Menos de um ano depois, em julho de 1996, o Banco Central tailandês precisou 

intervir no mercado utilizando cerca de 3% de suas reservas para assegurar a estabilidade da 

moeda nacional e, segundo previsões oficiais da época, o déficit em conta corrente desse país 

já alcançava 6% do PIB, mas as perspectivas da economia eram, de modo geral, favoráveis. O 

volume de exportações superava a dívida externa e as taxas de crescimento também eram 

elevadas - entre 7% e 9% ao ano. O déficit em conta corrente foi decrescente - 8,2% do PIB 

em 1995 e 7,9% em 1996. Mesmo agora, após a crise, a previsão do FMI é de que, em 1997, a 

economia poderá crescer 6,8%4, o déficit em conta corrente ficará em torno de 3,1% do PIB e 

as contas fiscais, que foram superavitárias ao longo da última década, apresentarão, na pior 

hipótese, um pequeno déficit.  

 

A despeito de prognóstico tão favorável, em maio de 1997, o Banco Central 

tailandês foi obrigado a elevar a taxa de juros de 10,50% para 12,50% ao ano e a empreender 

uma ação em defesa do baht em conjunto com os outros bancos centrais da região (Malásia, 

Filipinas e Indonésia). O governo tailandês impôs ainda uma série de restrições a operações 

financeiras contra o baht nos mercados futuros e fez ameaças diretas contra bancos que 

ousassem apostar contra.  

 

Em janeiro de 1998, foram lançadas dúvidas quanto ao veracidade das estatísticas 

oficiais também, agravando a crise de credibilidade. O ex-primeiro ministro do país informou 

que quando tomou posse, em 25/6/97, o governo e as instituições oficiais divulgavam que o 

volume de reservas do país era de US$ 30 bilhões mas, dois dias após a sua posse, teve 

conhecimento de que o volume de reservas era de apenas 1,14 bilhão, ou o equivalente a dois 

dias de importação.5 

 

Assim, apesar das medidas adotadas pelo governo, passados dois anos das 

previsões de Warr e Nidhiprabha (1995), a Tailândia sofreu uma nova crise cambial. A queda 

de confiança dos investidores no país se estabeleceu em virtude do déficit em transações 

correntes de US$ 12 bilhões - cerca de 8% do PIB - e do crescimento da dívida externa que 

atingiu US$ 90 bilhões ou 47% do PIB. Na verdade, o governo pouco ou nada podia fazer. 

Pressões para uma desvalorização da moeda haviam surgido desde que o governo revisou sua 

                                                           
4 Mais tarde essas previsões sofreram várias revisões até alcançarem 1,5%.  
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previsão para o déficit em transações correntes de 1996 de 6,5% para 7,9% do PIB. A 

proporção da crise só não era maior porque a Tailândia ainda tinha mais de US$ 30 bilhões em 

reservas (ou pelo menos era isso que as estatísticas oficiais indicaram por muito tempo). 

 

O que mais surpreende na crise da Tailândia, além da sua profundidade e duração, 

são os desdobramentos para outros países do Sudeste Asiático com situação também 

amplamente favorável em termos de crescimento e contas fiscais, como a Indonésia, Filipinas e 

Malásia. A economia da Indonésia, por exemplo, vinha apresentando rápido crescimento nos 

últimos anos (8,2% em 1995, 7,8% em 1996 e, segundo previsão do FMI, 8,0% em 1997), 

acompanhado de elevação da renda per capita, redução da pobreza e melhora dos indicadores 

sociais em geral. A análise do resultado das contas públicas também mostrava uma situação 

de equilíbrio estável, passando de um déficit inexpressivo de 0,5% em 1991, para um déficit 

ainda menor (0,1%) em 1996, e equilíbrio em 1997. A tabela anexa mostra que, nas Filipinas e 

na Malásia, a situação não era diferente. Esses países também vinham apresentando 

crescimento econômico acelerado acompanhado de equilíbrio das contas fiscais. 

 

No entanto, apesar da tendência favorável, o mercado reagiu de maneira defensiva, 

fazendo com que a crise não ficasse restrita à Tailândia mas se propagasse a outros países do 

Sudeste Asiático. Ocorreu fuga de capitais das Filipinas, da Malásia e até de Cingapura. Em 

vista disto, o governo das Filipinas, depois de desembolsar US$ 1,3 bilhão de suas reservas 

internacionais e de elevar a taxa de juros, adotou o câmbio flutuante, permitindo uma 

desvalorização da moeda. O governo da Malásia também  aumentou a taxa de juros. Por outro 

lado, a Indonésia apenas deixou sua moeda flutuar dentro de uma ampla banda de 12% para 

reduzir a fuga de recursos externos. 

 

As características das economias e dos regimes cambiais adotados nos países do 

Sudeste Asiático por onde a crise se propagou reforçam a idéia de uma origem comum,  

provocando a retomada do debate acadêmico sobre os benefícios e riscos da adoção de taxas 

de câmbio fixas. Seguindo os estudos pioneiros de Salant & Henderson (1978) e Krugman 

(1979), a recente literatura sobre crise de balanço de pagamentos tem analisado as condições 

em que rui a taxa de câmbio fixa ou administrada. Segundo esses autores, ao criar um déficit 

                                                                                                                                                                                                            
5 Ver Financial Times ( 28/01/98, p.5-6). 
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persistente no balanço de pagamentos, a política cambial pode dar origem a ataques ao 

estoque de reservas internacionais do Banco Central. O momento do ataque é determinado 

pela antecipação racional do especulador do colapso do regime e o quantum da desvalorização 

necessária. Ainda, de acordo com Frankel (1996), desde 1992 a maioria das crises cambiais 

teria resultado do esforço dos governos em tentar fixar taxas de câmbio com paridades não 

justificadas pelos fundamentos econômicos. Este esforço governamental teria explicado a 

saída da libra esterlina e da lira italiana do Sistema Monetário Europeu - EMS em 1992 e a 

crise do México em 1994. 

  

Mas se a adoção de taxas de câmbio fixas envolve tantos riscos, por que tem sido 

freqüentemente utilizada por vários países e em épocas diferentes ? A opção por esse regime, 

em geral, surge em associação com políticas de estabilização. A esse respeito, Brusa (1997) 

aponta a obsessão pela estabilidade da moeda como um fator de crise: ”sobran ejemplos de 

políticas cambiárias obsesionadas por la estabilidad que superditan el manejo del tipo de 

cambio a su impacto sobre los preços internos, generando de esa forma sobrevaloraciones de 

la moneda nacional que van acumulando pérdidas patrimoniales que finalmente golpean a las 

finanzas públicas”.  

 

Sabe-se que há duas formas de reduzir a taxa de inflação. A mais difícil e dolorosa 

implica a construção do equilíbrio interno e externo, que nem sempre é possível dados o 

estágio de desenvolvimento e a exigência de manutenção de uma taxa de crescimento 

elevada. A forma mais fácil - e freqüentemente utilizada - é atrelar a taxa de câmbio de um país 

à moeda de outro com pequena inflação. Com a fixação apreciada da taxa de câmbio nominal, 

espera-se ''importar'' a inflação baixa vigente no país da moeda de referência.  

 

Segundo os críticos dessa política, a combinação de um regime de taxa de câmbio 

fixa e sobrevalorização, com o objetivo de estabilização de preços, acabaria por retirar a 

competitividade das exportações, criando déficits comerciais e comprometendo o equilíbrio 

externo. A percepção de que a manutenção da taxa de câmbio seria insustentável apenas 

precipitaria as crises cambiais, ao provocar redução de reservas e fugas de capital.  
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Resta, então, perguntar em que medida as críticas ao regime de câmbio fixo são 

aplicáveis à Tailândia. O déficit em transações correntes da Tailândia pode ser, em parte, 

explicado pela perda de competitividade das exportações em virtude da sobrevalorização do 

baht, que estava atrelado ao dólar, mas outros fatores também explicam a queda em valor das 

exportações tailandesas. A desaceleração das economias dos “tigres asiáticos”6 - países cuja 

dinâmica era baseada no crescimento das exportações, modus operanti denominado flying wild 

gees pattern7 - vinha se refletindo em menor expansão das exportações. Na Tailândia, os 

produtos eletrônicos e de informática, que respondiam por 60% das exportações não-

petrolíferas do país, foram afetados pela retração da demanda internacional. A crise só não 

assumiu maiores proporções porque, nos últimos anos, empresas japonesas vinham se 

transferindo para a Tailândia e outros países do Sudeste Asiático em busca de custos de 

produção menores e passaram a exportar para o Japão.8 

 

A queda dos preços dos produtos eletrônicos e de informática também atingiu as 

Filipinas, onde tais produtos representam 40% da pauta de exportações. De acordo com 

estatísticas oficiais, o déficit comercial atingiu US$ 5,98 bilhões no primeiro trimestre de 1996, 

comparado a US$ 4,29 bilhões em igual período do ano anterior. Embora os custos de mão-de-

obra sejam inferiores aos dos países vizinhos, o crescimento do déficit acabou fazendo com 

que empresários pressionassem o governo a promover uma desvalorização da moeda para 

contornar a crise. 

 

Além desta, outra peculiaridade da região parece explicar o fato de a crise ter sido 

deflagrada na Ásia e não em outra parte do mundo: a forte influência da economia japonesa. O 

balanço de pagamentos da Tailândia foi afetado pela política econômica japonesa em dois 

momentos. Primeiro, a perda de competitividade das exportações tailandesas foi incrementada 

pela desvalorização do iene frente ao dólar que tornou os produtos tailandeses menos atrativos 

que os japoneses. Paralelamente, os movimentos ascendentes da taxa de juros japonesa9 

                                                           
6 O crescimento da produtividade e do PIB desses países vinha apresentando taxas decrescentes ainda 
que positivas. 
7 Ver Akamatsu (1961). 
8 Ver IMF (1996a), Nemoto et alli (1996) e Institute Nomura Research (1996). 
9 A União de Bancos Suíços (UBS) estimou que o déficit em conta corrente dos países emergentes 
atingirá US$ 96 bilhões em 1996. O relatório do UBS alerta para o impacto de mudanças nos juros dos 
países industrializados sobre o fluxo de capital para os países emergentes, conforme divulgado na 
Gazeta Mercantil 28.08.96. 
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determinaram o colapso do sistema bancário na Tailândia e a perda de cerca de dois terços do 

valor da bolsa desde 1996.  

 

Além disso, alguns elementos atuaram no sentido de potencializar a crise do 

Sudeste Asiático. Diferentemente de outras crises, esta deu-se num contexto de 

internacionalização do capital. Assim, o reconhecimento da perda de competitividade dos 

“tigres asiáticos” e a interdependência entre o comércio e fluxo de capital destes países que 

formam um mercado, como apontado por Miyazaki (1996), fez com que os investidores 

passassem a tratar a toda a  região de maneira idêntica.. Além disso, utilizando os resultados de 

Sachs (1996), podemos concluir que a liberalização do sistema financeiro adotada na Tailândia 

teria potencializado a crise na medida em que facilitou o envio de recursos para o exterior pelos 

residentes e não residentes. O fluxo maciço de saída de capitais, por sua vez, teria obrigado o 

governo da Tailândia a procurar ajuda externa e adotar o câmbio flexível, resultando na 

desvalorização do baht em 20%. 

  

Uma questão importante e que não deve ser confundida com a investigação das 

origens da crise diz respeito ao fato de se, uma vez instalada a crise, a desvalorização cambial 

seria uma solução. Em primeiro lugar, cabe observar que, embora a desvalorização tenda a 

aumentar exportações e reduzir importações, outras variáveis, como o grau de abertura da 

economia, a dimensão do mercado interno e a propensão marginal a importar, poderão 

contribuir acentuando ou reduzindo os seus efeitos. Em particular, o resultado dependerá da 

elasticidade-preço da demanda dos produtos em questão10. No caso de produtos de 

informática e eletrônicos, os quais tendem a ser mais elásticos, a desvalorização cambial 

poderá elevar a receita de exportações, corrigindo o déficit ao menos no longo prazo. Ainda 

assim, no curto prazo, a desvalorização poderá provocar reduções de receita sem 

repercussões sobre a demanda dos produtos exportados, pois a demanda, em geral, não 

responde imediatamente à alteração dos preços relativos. Esses aspectos parecem ter 

desempenhado um papel importante na explicação da crise e certamente deveriam ser 

considerados no caso de uma política objetivando sua reversão. 

 

                                                           
10 Condição de Marshall e Lerner. 
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Além disso, ainda que seja uma medida visando o ajuste econômico, a 

desvalorização cambial costuma ter custos que não podem ser negligenciados. A 

desvalorização cambial eleva a dívida externa em moeda local na mesma proporção e  

pressiona a inflação. Um dado interessante a observar é que a taxa de inflação anual da 

Tailândia, que em maio de 1997 era de 4,3%, deve fechar o ano em 6%11.  

 

 

Conclusão 

 

A crise da Tailândia é resultado da combinação de vários fatores. Em primeiro lugar, 

possui todas as características de uma crise cambial e pode ser vista como tal. De fato, o 

regime de taxas de câmbio fixas parece ter retirado a competitividade da economia do país. 

Além disso, os elevados déficits comerciais afetaram a credibilidade da economia porque os 

investidores externos temiam que a desvalorização cambial reduzisse o rendimento de suas 

aplicações. 

 

O câmbio sobrevalorizado, contudo, foi agravado por outros fatores, em particular, a 

queda dos preços dos produtos de informática e eletrônicos, provocada pela retração da 

demanda internacional e pela desvalorização do iene frente ao dólar. Além disso, o aumento da 

taxa de juros japonesa e a liberalização do setor financeiro também facilitaram o envio para o 

exterior de divisas estrangeiras, potencializando os efeitos da internacionalização do capital. 

 

Com a desvalorização da moeda, contudo, não se pode esperar uma recuperação 

imediata da economia até porque os custos dessa política em termos de dívida externa e 

inflação costumam ser elevados, ao passo que seus efeitos sobre as exportações dependem 

da elasticidade-preço da demanda dos produtos e levam tempo para se concretizarem.  

                                                           
11 Tal previsão difere da realizada pelo FMI, constante da tabela anexa, pois é posterior e já reflete os 
efeitos da desvalorização cambial. 
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             SUDESTE ASIÁTICO: INDICADORES ECONÔMICOS SELECIONADOS - 1991-97

1997*

     INDICADORES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 FMI OCDE

. Crescimento real do PIB (%)

   - Tailândia 8,1 8,1 8,3 8,8 8,7 6,7 6,8 6,0

   - Filipinas -0,6 0,3 2,1 4,4 4,8 5,5 6,3 6,0

   - Indonésia 8,9 7,2 7,3 7,5 8,2 7,8 8,0 ..

   - Malásia 8,6 7,8 8,3 9,2 9,5 8,4 8,0 7,7

. Inflação - IPC (%)

   - Tailândia 5,7 4,1 3,3 5,0 5,8 5,8 4,5 4,5

   - Filipinas 18,7 8,9 7,6 9,0 8,1 8,4 6,5 7,0

   - Indonésia 9,4 7,5 9,7 8,5 9,4 7,9 7,3 ..

   - Malásia 2,6 4,7 3,5 3,7 3,4 3,5 3,8 3,5

. Taxa de Juros curto prazo (% a.a.)

   - Tailândia .. .. .. 9,3 12,5 13,0 16,5(fev)

   - Filipinas .. .. .. 10,3 12,3 10,5(fev)

   - Indonésia .. .. .. 14,0 16,8 12,5(fev)

   - Malásia .. .. .. 5,5 6,8 7,4(fev)

. Déficit/Superávit Público (1)(% do PIB)

   - Tailândia(2) 4,0 1,6 0,9 1,6 2,5 2,2 1,9 ..

   - Filipinas(2) -2,0 -1,9 -2,0 -0,6 -0,1 0,1 0,2 ..

   - Indonésia(3) -0,5 -1,3 -0,5 0,2 1 -0,1 0,0 ..

   - Malásia(2) 0,1 -4,1 -4,7 1,3 0,6 -1,0 0,0 ..

. Balanço Comercial (US$ bilhões)

   - Tailândia -6,0 -4,2 -4,3 -3,7 -8,0 -10,3 .. -11,0

   - Filipinas -3,2 -4,7 -6,2 -7,9 -8,9 -12,3 -14,7 -12,5

   - Indonésia 4,8 7,0 8,2 7,9 5,7 .. .. ..

   - Malásia 0,4 3,2 3,0 1,6 0,2 0,0 0,7 2,0

. Saldo Conta Corrente BP (% do PIB)

   - Tailândia -7,7 -5,7 -5,1 -5,6 -8,2 -7,9 .. -7,5

   - Filipinas -2,3 -1,9 -5,5 -4,6 -2,7 -4,3 -4,5 -4,2

   - Indonésia -3,7 -2,2 -1,3 -1,6 -3,5 -3,9 -4,2 ..

   - Malásia -8,9 -3,7 -4,4 -5,9 -8,3 -8,2 .. -5,3

. Reservas Internacionais (US$ bilhões)

   - Tailândia 17,5 20,4 24,5 29,3 36,0 37,7 36,3(abr)

   - Filipinas 3,3 4,4 4,7 6,0 6,4 10,0 10,3(fev)

   - Indonésia 9,3 10,5 11,3 12,1 13,7 18,3 19,0(mar)

   - Malásia 10,9 17,2 27,3 25,4 23,8 27,0 26,1(fev)

. Dívida Externa (% do PIB)

   - Tailândia 38,6 39,2 41,7 45,3 49,5 52,4 54,4

   - Filipinas 65,6 57,2 62,0 57,3 52,3 52,6 54,8

   - Indonésia 56,4 58,9 55,9 56,8 54,8 52,7 51,1

   - Malásia 39,4 38,1 42,8 37,5 37,5 41,5 44,2

. Serviço da Dívida (% Exporta B&S)

   - Tailândia 10,2 11,0 10,9 11,4 11,0 12,4 12,8

   - Filipinas 34,4 32,8 22,9 20,4 14,4 13,4 9,7

   - Indonésia 34,5 32,2 33,4 33,7 34,8 36,1 35,9

   - Malásia 7,3 7,1 7,3 5,8 7,1 7,4 8,3

. Taxa Real Efetiva de Câmbio(1990=100)

   - Tailândia .. .. .. 99,4 97,7 104,5 114,6(jun)

   - Filipinas 99,8 110,9 110,4 117,3 120,4 129,9 137,4(fev)

   - Indonésia .. .. .. 100,3 98,7 103,2 106,0(jun)

   - Malásia 97,3 104,0 105,1 102,2 102,7 107,0 110,8(jan)

Fontes: FMI, OCDE e J.P. Morgan. Várias publicações.

(*) previsão, exceto taxas de juros. (..) Dado não disponível.

(2) Setor Público Consolidado, conceito FMI.

(3) Governo Central.  


