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Um rápido balanço das medidas tomadas nesses primeiros meses do novo governo norte-americano permite
constatar a existência de atuação mais intensa em relação aos governos anteriores. Essa percepção não se
baseia apenas no número de medidas anunciadas desde o início do mandato, mas também por seu amplo
escopo. Buscamos mapear as ações do governo tomadas até aqui e especular sobre os efeitos potenciais que
esse conjunto de ações pode ter sobre a economia americana ao longo do tempo.

Apenas para dar uma dimensão do ativismo do novo governo, tivemos até setembro a homologação de 51
ordens executivas vindas da Presidência da República. Se mantido esse mesmo ritmo de emissão de ordens
até o final do ano, chegaríamos a 68 decretos emitidos apenas em 2017. Esse número, conforme ilustrado no
Gráfico 1, seria o maior desde a média anual de ordens executivas do governo Carter (1977 – 1981).

Se considerarmos o período mais recente, desde os anos 1980, trata-se de um ritmo de emissão de ordens
executivas duas vezes superior ao observado nos governos de Obama e de George W. Bush, e 50% maior que
o ritmo visto nos governos Clinton, George H.W. Bush e Reagan. As ordens executivas podem ser emitidas pelo
presidente para regulamentar determinadas atividades e reponsabilidades e têm poder de lei análogo às
normas criadas e aprovadas pelo legislativo para questões mais amplas e relevantes.

A relevância das instituições e sua estabilidade (leis, regras informais, padrões e valores comportamentais)
têm sido destacada pela literatura para explicar porque nações apresentam níveis de desenvolvimento
distintos. Dani Rodrik e outros (2004), por exemplo, apontaram como a qualidade das instituições domina os
demais determinantes de crescimento no longo prazo. Douglas North (1990), por sua vez, demonstrou
teoricamente que em países pobres as instituições ruins geram relações econômicas e políticas de risco/retorno
desfavoráveis para o desenvolvimento de atividades que aumentam a produtividade da economia. Em
complemento à qualidade das instituições de determinado país, trabalhos recentes investigaram o efeito da
mudança e da volatilidade das regras para o crescimento da renda de um país. Berggren e outros (2012)
demonstraram que, controlando pela direção das mudanças institucionais (podem estar melhorando ou
piorando), a instabilidade em si do ambiente institucional também afeta negativamente a renda de um país.
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Gráfico 1 – Ordens executivas emitidas por cada governo no primeiro ano de mandato

Fonte: Bloomberg, Bradesco

116,7

60,5

75,4

62,9 62,3
69,1

80,0

47,6
41,5

45,5

36,4 34,6

68,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Tr
um

an

Ei
se

nh
ow

er

Ke
nn

ed
y

Jo
hn

so
n

N
ix

on

Fo
rd

Ca
rt

er

Re
ag

an

Bu
sh

 (1
)

Cl
in

to
n

Bu
sh

 (2
)

O
ba

m
a

Tr
um

p

NÚMERO DE ORDENS EXECUTIVAS EMITIDAS POR CADA GOVERNO AMERICANO



2

Destaque Depec - Bradesco

O excesso de alterações de normas e regulação produz efeitos negativos sobre o crescimento da economia. É
evidente que a depender da direção e da intensidade em que as mudanças estão sendo tomadas, a eventual
melhora do arcabouço institucional pode ter efeito líquido favorável no médio prazo, mesmo com o efeito
negativo no curto prazo da instabilidade das regras alteradas. Feita esta ressalva, vale analisar as medidas
anunciadas pelo novo governo norte-americano para tentar extrair a direção final dos efeitos das medidas
sobre o crescimento da economia. Além das ordens executivas, avaliaremos um conjunto mais amplo de
medidas anunciadas pelo governo nos últimos meses, considerando inclusive as ações sinalizadas para o futuro.
As medidas estão concentradas em algumas áreas: segurança, migração, regulação de atividades econômicas,
comércio exterior, meio ambiente, energia e estrutura do Estado.

Tais medidas não são homogêneas quanto ao seu nível de liberalismo ou controle econômico. Por um lado, as
medidas de comércio internacional têm caráter majoritariamente protecionista e as discussões sobre as regras
de imigração e de segurança vão na direção de maior controle. Por outro, as discussões regulatórias vão
majoritariamente na direção de mais liberdade para atividades em determinados setores, em particular energia
(petróleo e gás), setor financeiro e bens manufaturados. Do ponto de vista das estruturas do Estado, existe
certa ambiguidade, sendo que algumas medidas vão na direção de maior presença estatal, em particular nas
questões de segurança, e outras apontam para menor participação direta ou indireta do Estado, em especial na
discussão do setor de saúde.

1 – Segurança e imigração

As principais medidas internas vão na direção de maior controle e restrição à imigração, inclusive com
proposta para impedir a emissão de vistos para seis países muçulmanos, deportação de imigrantes ilegais, entre
outras. Essas ações já têm produzido maior aversão de potenciais imigrantes em buscar os EUA. Há, inclusive,
evidência de queda do fluxo de viagens para o país nos últimos meses em comparação com outros destinos
semelhantes. Os EUA são reconhecidos por serem um país aberto aos imigrantes e que se beneficiaram deste
fluxo de pessoas, seja na formação de capital humano de ponta nas universidades, ou na oferta de
trabalhadores em setores intensivos em mão-de-obra. Desde a década de setenta, a participação dos
imigrantes subiu de 4,7% para os atuais 13,5% da população total dos EUA. Tais vertentes positivas da atração
de imigrantes são relevantes no atual ambiente econômico, com baixa produtividade, que requer esforço para
avançar nas fronteiras tecnológicas, e com demografia desafiadora, com menor crescimento de novos
entrantes no mercado de trabalho. Além disso, a economia está próxima ao pleno emprego, o que restringe o
espaço de expansão cíclica sem restrição de oferta de trabalhadores. Porém, além do tema relacionado ao
mercado de trabalho, questões de segurança nacional também são levadas em conta – e são importantes – na
definição de uma política imigratória.

O mercado de turismo nos EUA também tem sido preterido em relação aos seus competidores naturais. Os
EUA tiveram queda de 3,5% da procura para viagens na temporada de verão em 2017, se comparado ao
mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a maior parte dos países europeus teve expansão do turismo
entre 6,0% e 18,0%, na mesma base de comparação. Como não houve mudança substancial nos preços
relativos das moedas nem nos preços básicos do turismo nesse período que justificassem uma grande diferença
de desempenho, é possível que parte da explicação esteja nas novas políticas mais restritivas aos viajantes de
algumas localidades ao país, que acabam por inibir a escolha dos EUA como destino.
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Em relação às medidas de segurança, há uma clara mudança de estratégia em relação à política “soft power”
adotada pelo governo anterior. Obama buscava menor intervenção militar direta no Oriente Médio e em
outras regiões, dando suporte e apoio para forças locais e regionais para confrontar forças contrárias aos
interesses do país. Além disso, conduziu negociações e acordos com países como Irã (em troca de
acompanhamento dos desenvolvimentos nucleares do país) e Cuba (gradual abertura comercial e permissão de
negócios entre os países). O novo governo, por sua vez, tem tido uma postura diferente em alguns casos:

o Significativa movimentação de tropas norte-americanas na Península da Coreia, em resposta aos recentes
testes de mísseis da Coreia do Norte e ao possível desenvolvimento de arsenal nuclear norte-coreano que já
poderia atingir a Coreia do Sul, o Japão e eventualmente os EUA. Escalada na confrontação verbal com o
líder do país asiático, com ameaças de ambos os lados de possível intervenção militar;

o Bombardeios na Síria após acusação de ataque químico no país, delineando certo limite às ações do governo
sírio;

o Discordância em relação às condições negociadas anteriormente com o Irã, com possível revisão de acordo,
além de sinalizar apoio a outros países da região (Arábia Saudita e Israel) em contraponto à força regional
iraniana; e

o Bombardeio às forças do Estado Islâmico no Afeganistão e sinal de menor tolerância à presença das forças
desse grupo no Oriente Médio.

Essa nova postura de maior confronto e demonstrações de força pode levar a uma nova escalada dos gastos
militares ao redor do mundo e nos EUA. Após anos de declínio dos gastos militares sob a administração de
Obama, que caíram de 20,9% dos gastos federais em 2008 para 16,0% em 2016, a nova postura do governo
aumenta a probabilidade de que esses gastos voltem a ganhar participação no orçamento norte-americano. Tal
fenômeno, se confirmado, levará ao aumento do déficit público em uma realidade de endividamento já
elevado, que terá que ser compensado com futuro aumento de impostos ou redução de outros gastos, com
vistas a reequilibrar o orçamento. Esse movimento poderia promover crowding out¹ adicional na economia
americana, em uma fase de crescimento apenas moderado.

É claro que as decisões relativas aos gastos militares e com segurança devem ser consideradas à luz das
atuais condições geopolíticas. Ainda assim, a própria atuação mais intensa dos EUA pode acabar por reforçar o
incentivo para que outros países também ampliem seus gastos nessa área.
__________________________________________________________________________________________

¹ Crowding out é o fenômeno de ganho de espaço do setor público na economia, com maior endividamento, em detrimento da perda de participação dos
investimentos privados

Gráfico 2 – Variação interanual do número de turistas estrangeiros em países selecionados (verão de 2017)
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2 – Regulação de atividades econômicas

Mesmo quando as ações do novo governo vão na direção de maior liberdade decisória e mais eficiência na
alocação de recursos, como nas discussões sobre desregulação de algumas atividades produtivas, há dúvida
sobre o efeito de algumas medidas. As decisões tomadas no setor de energia, por exemplo, apontam para a
redução de restrições para atividades de exploração de energia suja (petróleo e carvão), e reduzem os
estímulos para sua substituição por alternativas de energias limpas e renováveis. A retirada das restrições à
exploração de petróleo deveria estimular as atividades no setor e ser liquidamente positiva para a atividade
econômica. Entretanto, vários países (Europa e China em particular) têm adotado a direção contrária, com
incentivos à produção de energia limpa e renovável em detrimento das matrizes “sujas”.

As energias renováveis têm ganhado importância em diversos países, com aceleração desse processo desde
meados dos anos 2000. Nos EUA, houve aumento da participação de energias renováveis na matriz energética
de 8,5% em 2006 para aproximadamente 15,0% em 2016. Na Europa, a participação das energias renováveis
passou de 8,0% em 2004 para quase 18,0% em 2016. Nos países nórdicos, as energias renováveis já respondem
por mais de 30,0% da matriz energética, alcançando mais de 50,0% nos casos da Islândia, Noruega e Dinamarca.
Assim, apesar de decisões de flexibilização regulatória para o setor de energia incentivarem atividades no setor
como um todo, restam dúvidas em relação aos efeitos líquidos de médio prazo de tais decisões, que estão
aparentemente na contramão da tendência recente de maior alocação e investimentos em energias limpas e
renováveis ao redor do mundo.

Fonte: CEIC, Bradesco
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Gráfico 3 – Participação dos gastos militares no orçamento norte-americano

Gráfico 4 – Participação de energias renováveis no consumo total de energia de países da Área do Euro, 2015

Fonte: Banco Mundial, Bradesco
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A própria instabilidade regulatória intertemporal pode gerar cautela em decisões de horizontes mais longos.
O governo anterior havia delineado uma diretriz associada a energias renováveis, oposta à adotada pelo novo
governo. Essa mudança, condicionada aos mandatos presidenciais, em um setor que tem elevados custos fixos
e requer investimentos de longo prazo, pode diminuir o efeito da flexibilização regulatória, na medida em que
gera a percepção de que a direção regulatória pode ser temporária e instável.

Por outro lado, há alterações regulatórias que podem trazer efeitos econômicos positivos no médio prazo,
dentre as quais se destaca a sinalização de reverter parcialmente a regulação excessivamente apertada que
foi imposta ao sistema financeiro em resposta à crise de 2008. A despeito da concordância em relação à
necessidade de ampliar a regulação existente antes de 2008, existe a percepção de que as medidas podem
estar levando a um efeito contra produtivo na atividade creditícia, em especial na atividade dos bancos
regionais de pequeno e médio portes, o que é reconhecido pelo próprio Federal Reserve. O excesso de
controle, em alguns casos, impôs custos excessivos e pouco eficientes. A complexidade do conjunto de normas
reduz a eficácia do próprio regulador. Nesse sentido, a possível formulação de uma regulação menos complexa
vai na direção de ampliação das atividades no setor, mas distante do grau de liberdade excessivo com que
operava o sistema antes da crise de 2008. O próprio FMI, que durante muito tempo defendeu o aperto
regulatório, reconhece que há espaço para simplificação da Dodd-Frank, que tem mais de mil páginas, além de
outras milhares de páginas de manuais para implementação das regras.

3 – Comércio exterior

É inegável a prevalência da pauta protecionista possivelmente baseada na análise parcial de benefícios às
atividades produtivas de determinados setores da economia norte americana. Dentre as medidas adotadas,
destacam-se decretos presidenciais aumentando tarifas de importações de bens específicos (como madeira
canadense), decretos que pedem estudos sobre alíquotas de importação de produtos siderúrgicos e de
metalurgia, e discussões sobre uma revisão completa de acordos comerciais (saída do TPP e rediscussão do
NAFTA). As medidas se destinam ao enfrentamento de dois problemas: i) estimular determinados setores (em
particular a manufatura), que perderam participação no PIB nas últimas décadas; e ii) reequilibrar relações
bilaterais com países que hoje têm grande superávit com os EUA. No primeiro caso, os principais setores eleitos
como beneficiários são: automobilístico, até pela relevância da votação do atual presidente em regiões
produtoras, siderurgia, mineração e setor de petróleo e gás. No caso dos países que têm suas relações
comerciais com os EUA sob avaliação, estão China, Japão, Alemanha, México e Canadá.

A visão mercantilista das relações comerciais bilaterais considera apenas o efeito parcial do comércio direto.
Isso se torna ainda mais verdadeiro sob as atuais características da economia global: abertura comercial
relativamente elevada, crescente participação das transações de serviços de maior valor agregado, cadeias
globais de valor altamente conectadas e alta segmentação produtiva entre países. Apenas como ilustração, o
aumento do déficit comercial agregado norte-americano se deu exatamente na fase de maior expansão da
renda do país nos últimos tempos, entre 1997 e 2008.

O gráfico a seguir demonstra como a pauta protecionista, apesar de fazer sentido m sua lógica parcial, pode
ir na direção oposta à tendência internacional de aumento do número de acordos comerciais desde a década
de 90 e do crescimento sistemático das transações de bens e serviços no mundo. A literatura sobre os
benefícios da maior abertura comercial (e dos malefícios do protecionismo, por conseguinte) é ampla e mostra
como há ganhos de produtividade expressivos, aumento da concorrência, redução dos preços e melhora do
bem estar dos consumidores nos países que se abrem ao comércio internacional. A reversão da direção da
política comercial em favor do maior protecionismo tende a levar, de forma simétrica, à perda dos benefícios
alcançados até aqui para a economia e para os consumidores norte-americanos.
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Vale ressaltar que os EUA não são os únicos a adotar mais recentemente uma postura comercial mais
protecionista. Dentre os países nos quais tal fenômeno tem sido observado nos últimos anos, destacam-se
Reino Unido e China, entre outros.

Quando se analisa a questão do Nafta, é importante considerar a dimensão alcançada pelas relações
comerciais entre EUA, Canadá e México desde a assinatura do tratado em 1994. O México, por exemplo,
exportou US$ 309 bilhões para os EUA em 2015, ao mesmo tempo em que vendeu apenas US$ 61 bilhões para
o resto do mundo no mesmo ano. Ou seja, 83,5% de todas as exportações mexicanas estão concentradas nos
EUA. Nessa mesma base de comparação, o Canadá exportou US$ 312 bilhões para os EUA (77,6% do total
exportado) e apenas US$ 90 bilhões para o resto do mundo. Isso demonstra o quanto México, Canadá e EUA
consideraram ao longo dos últimos anos que as condições negociadas teriam caráter permanente e foram
moldando suas relações e estruturas produtivas a partir dessa premissa, com crescentes interações comerciais,
fluxos de investimentos e estruturação de cadeias produtivas integradas entre os países.
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Fonte: UNCTAD,OMC Bradesco

Gráfico 6 – Fluxo de Comércio em USD milhões (EUA, Canadá e México), 2016
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Uma ruptura das condições negociadas no acordo do Nafta, além de seus potenciais efeitos imediatos sobre
as relações comerciais dos três países, muito provavelmente também teria implicações de médio e longo
prazo nas relações comerciais de outros países com os EUA. Isso porque possivelmente a confiabilidade dos
EUA em relação ao cumprimento de acordos comerciais seria afetada. A partir dessa sinalização de potencial
alteração unilateral do acordo, todas as novas decisões de investimento e de direcionamento de produção para
os EUA passariam a considerar o novo risco (ruptura do acordo), e tenderiam a requerer um retorno maior (que
pudesse abarcar tal risco nos preços) para seguirem adiante.

Além das discussões sobre alguns acordos comerciais, há também ameaças recorrentes relativas à revisão de
acordos comerciais bilaterais com países que têm superávit comercial robusto com os EUA. Já houve
manifestações de insatisfação do novo governo com relação às relações comerciais com países como China,
Japão, Alemanha, Coréia do Sul, entre outros. Apesar de nenhuma medida objetiva ter sido anunciada em
relação a esse tema até o momento, a simples sinalização de que há o risco de possíveis mudança nos termos
das relações comerciais pode ensejar atitudes de maior proteção e cautela das empresas que transacionam
com os EUA, com reflexos sobre preços e decisões de investimentos e alocação de capital (financeiro e físico)
destas empresas.

4 – O peso dos EUA para o mundo

O maior ativismo e redirecionamento de políticas do governo norte-americano em diversas frentes (política,
segurança, comércio exterior, regulação, entre outras) adiciona elementos para as decisões dos agentes
econômicos e políticos daqui em diante. Desde a Segunda Guerra Mundial, passando pelo período da Guerra
Fria, e mesmo após a queda do Muro de Berlim, os EUA sempre foram vistos como uma força global com
predicados estabilizadores em múltiplas dimensões. O poderio militar norte-americano, por exemplo, é
totalmente dominante no mundo atual. Mais de 1 em cada três dólares (34,4%) gastos pelos EUA foram
destinados para fins militares nos últimos 25 anos. O segundo país que mais gastou com essa área foi a China,
com 12,4% de seu gasto total. Com tamanha assimetria de força, em inúmeras ocasiões a presença ou a simples
ameaça de presença norte-americana foi suficiente para conter ou minimizar conflitos. Sob essa ótica, pode
não ser conveniente aos EUA abrir mão desse papel em prol de outro governo no mundo.
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Gráfico 7 – Déficit comercial dos EUA com seus parceiros comerciais mais relevantes, 2016

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Nas últimas décadas, não houve apenas intervenções pacíficas e preventivas, mas os EUA, em várias
ocasiões, usaram sua força assimétrica para defender seus interesses estratégicos nas diversas regiões do
globo. Desde a gestão Obama, entretanto, o país vinha adotando uma estratégia de redução de seus gastos
militares, com implantação de uma nova política internacional marcada pelo “soft power”. Assim, havia maior
ênfase no uso de instrumentos comerciais e diplomáticos nas relações com os países, além da ampliação do
poderio negocial das instâncias multilaterais (ONU, Otan), em detrimento da imposição unilateral da força
militar norte americana. Em contraposição a esse posicionamento, o governo recém eleito tem tido atitudes
unilaterais sobre determinadas questões, como demonstrado nos casos recentes da Coreia do Norte, Síria e
Cuba. Essas mudanças da estratégia dos EUA e o recente avanço dos gastos militares de economias com
importância regional (China e Rússia, por exemplo), podem fazer que com que o ambiente geopolítico global
torne-se mais instável, com possível ampliação das tensões geopolíticas.

Do ponto de vista econômico, é clara a relevância dos EUA, que hoje representam 24,3% do PIB global, mas
que vêm gradualmente perdendo espaço relativo, com a ascensão de economias dinâmicas e com grande
escala populacional, especialmente na Ásia. A China, por exemplo, se aproxima de 15,0% de participação no PIB
global. O grau de abertura financeira e comercial, com amplo acesso de bancos do mundo inteiro ao seu
mercado, e a grande estabilidade institucional e de regras de funcionamento de seus mercados, transformaram
os EUA, ao longo do tempo, no país percebido como mais seguro para alocação de ativos no mundo.

Gráfico 8 – Gastos militares no mundo, 2016
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Os números divulgados pelo BIS dão a dimensão da relevância do mercado financeiro norte-americano para
o mundo. Do estoque total de dívida em circulação, quase metade (43,3%) está concentrada nos EUA. Essa
distribuição tem alguma heterogeneidade, a depender do emissor. Enquanto a participação da dívida do
governo americano no total de dívida pública em circulação é da ordem de 40,4%, a importância das empresas
não financeiras do país chega a mais da metade (50,3%) de toda a dívida corporativa global. Isso demonstra a
dimensão do sistema financeiro para a expansão das empresas e da economia norte americana. Os bancos
norte-americanos, por sua vez, perfazem 40,4% de todas as dívidas dos bancos no mundo.

As dívidas públicas e dos bancos nos EUA possuem tamanho semelhante (US$ 17 trilhões do governo e US$
15,1 trilhões dos bancos), enquanto as dívidas corporativas chegam a US$ 5,8 trilhões. Somando o estoque
dos três tipos de emissores de dívidas (estados, empresas não financeiras e financeiras), o total de alcança mais
de 220% do PIB do país. Esta é apenas uma medida da amplitude do mercado de capitais norte-americano.
Outros aspectos que a reforçam são a liquidez nos mercados secundários, ampla gama de produtos
estruturados e derivativos, volume de emissões de ações, entre outros.
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Gráfico 8 – Participação do estoque de dívida dos EUA no mundo, 1º tri/2017

Gráfico 9 – Perfil de emissores de dívida norte-americanos (total corresponde a 220% do PIB), 1º tri/2017
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Outra dimensão da importância econômica e estratégica dos EUA é a confiabilidade de sua moeda, que pode
ser expressa pela utilização do dólar na quase totalidade das transações comerciais mundiais (há um
movimento incipiente de aceitação bilateral ou multilateral de outras moedas como forma de pagamento). A
relevância do dólar como moeda central no mundo fica reforçada pelo fato de que quase dois terços (63,9%)
das reservas internacionais mantidas pelos Bancos Centrais mundiais são denominadas em dólares americanos.
Para dar uma dimensão da distância da importância em relação às demais moedas, a segunda moeda mais
utilizada pelos Bancos Centrais é o Euro, com apenas 19,7% (menos de um terço do estoque denominado em
dólares) do total das reservas internacionais. A relevância do dólar americano no cenário global remete à
construção do arcabouço monetário mundial após a Segunda Guerra Mundial2.

As transições de poder econômico, financeiro, militar, comercial e diplomático globais são processos de
longo prazo, de modo que não é comum a ocorrência de mudanças abruptas no balanço de poder em um
horizonte de poucos anos. Entretanto, é forçoso reconhecer que desde 2008 há alguns movimentos de
diversificação financeira e de parcerias comerciais e militares de diferentes países que não incluem os EUA. A
mudança recente do governo norte-americano tem indicado que podem ocorrer transformações mais intensas
nas relações do país com o mundo e, em alguns casos, na direção de atitudes unilaterais de maior isolamento e
de maior tensão com outros países/regiões. Em reação a esta nova postura, há sinais mais frequentes da busca
de novas alianças entre importantes países para lidar com a nova geopolítica mundial, com crescente intenção
de diversificação das relações e menor dependência em relação às decisões norte-americanas. A relevância e a
força da economia dos EUA continuam válidas.

__________________________________________________________________________________________
2 No acordo de Bretton Woods em 1944, após a Segunda Guerra, constituído em paralelo ao desenvolvimento de outras instituições multilaterais em
busca de um ambiente global menos instável, vinculou-se o preço das moedas ao valor do ouro, com relações fixas. Em 1971, com pressões crescentes
sobre o preço do ouro e sobre o regime de câmbio fixo, os EUA decidiram unilateralmente quebrar o padrão-ouro e desatrelar sua moeda do preço da
commodity. Com isso, o dólar tornou-se uma moeda de valor flutuante e sem lastro no ouro. Essa decisão levou a uma reação em cadeia de
desvinculação dos preços das demais moedas ao ouro e, a partir deste momento, o dólar americano passou a exercer o papel preponderante de reserva
de valor global e de referência para todas as transações comerciais e de serviços internacionais. Esse papel central é válido até hoje, com tendência à
gradual diversificação dos Bancos Centrais a partir da crise financeira de 2008, que trouxe à tona uma percepção de redução marginal da força das
instituições de controle norte americanas.

Fonte: BIS, Bradesco

Gráfico 10 – Reservas Internacionais nos Bancos Centrais (distribuição por moedas), 2016
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