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O National Bureau of Economic Research organizou, em junho, o seu "22º Annual East 
Asian Seminar on Economics". Um dos mais originais trabalhos apresentados foi o dos 
economistas da Universidade Columbia (EUA) Qingyuan Du e Shang-jin Wei, a 
começar pelo título "Uma perspectiva darwiniana sobre a taxa de câmbio chinesa". 
Nele, afirmam (tradução livre) isto: 
 
"Em geral, é aceita como indiscutível a proposição de que um grande desvio da taxa 
de câmbio com relação à de equilíbrio (paridade do poder de compra), combinado com 
a existência de superavit em conta-corrente, é sinal de que a taxa de câmbio vigente 
está subvalorizada. 
 
Neste trabalho, dizemos que essa visão convencional deixa de levar em conta algo 
importante, ainda que não considerado na teoria corrente da taxa de câmbio. 
 
Nosso argumento é que a relação entre sexos, maior número de homens no mercado 
de casamentos (sic) na China, pode ter produzido, simultaneamente, um declínio na 
taxa de câmbio real de equilíbrio e um aumento do superavit em conta-corrente. 
 
Mostramos a lógica dessa afirmação por meio de dois canais: um da poupança e outro 
de uma efetiva oferta de trabalho. Neste modelo, uma taxa real de câmbio 
desvalorizada não é causa de superavit em conta-corrente, nem é consequência de 
manipulação monetária. Demonstramos, empiricamente, que as economias com 
elevada relação homens/mulheres tendem a ter uma menor taxa de câmbio real, além 
de... outros efeitos, como o maior nível de renda per capita, desenvolvimento do 
mercado financeiro, regimes de câmbio etc. 
 
Uma vez levados em conta todos esses efeitos, concluímos que a taxa de câmbio 
chinesa está mesmo subvalorizada, mas subvalorizada num nível relativamente trivial". 
Como demonstram isso? Com grossa artilharia matemática, usam 20 páginas em 
grego fora do texto (dois terços do original com divertido algebrismo), engenhosa 
econometria e rica imaginação e coragem para "calibrar" valores a parâmetros que não 
podem ser estimados diretamente. 
 
Para entender aonde chegam, leiam este trecho que encerra o trabalho: "Se o 
planejador central (talvez alguém com a visão do líder Mao?) puder reduzir a relação 
entre os sexos (agora matando os nascituros masculinos?), ele produzirá uma redução 
da conta-corrente de acordo com a proposição 2 (que exige uma fantástica coleção de 
hipóteses para ser demonstrada)”. 
 
Como disse, nos anos 1910, Vilfredo Pareto, sociólogo e economista matemático sério, 
"concedam-me as hipóteses e eu lhes demonstrarei qualquer coisa". De que são 
capazes pequenos matemáticos supostos grandes economistas. 

 


