
Aeconomia capitalista
globalizada tem operado
em ciclos, passando de

crescimentos virtuosos (como
a fase atual) para recessões, por
vezes crises, seguidas de recupe-
ração, e assim por diante. Desde
2002, o mundo vive um desses
ciclos virtuosos. Esse movimento
tem beneficiado as economias,
especialmente as emergentes,
que, após terem passado por
significativos ajustes entre 1994
e 2000, têm aproveitado os bons
ventos internacionais para se
consolidar,

O atual ciclo contou com participação
central dos Estados Unidos, mas tam-
bém de grandes economias emergentes,
como China. A recuperação da atividade
económica americana, com acentuado
impulso advindo do consumo, gerou
substancial déficit comercial, que aca-
bou impulsionando o crescimento de
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outros blocos da economia mundial,
dadas as exportações para os EUA, As-
sim, o déficit americano em transações
correntes alcançou 6,5% do PIB em
2006, contra 3,4% no final de 2001, e
seu financiamento tem sido feito pelos
próprios emergentes, que se tomaram
poupadores no período. Os reflexos

quadro são um forte influxo de
dólares para os emergentes, apreciação
das moedas e um acelerado ritmo de
acumulação de reservas,

A economia chinesa conferiu rele-
vante contribuição a esse ciclo virtuoso
também, não só por conta das exporta-
ções aos EUA, mas também em função
de sua própria demanda doméstica,
principalmente os investimentos. Por
justamente exercer esse papel, a China
se tornou uma importante fonte de ris-
cos à economia global, O fato de o país
crescer mais do dobro da média mundial
e suas peculiaridades populacionais,
institucionais e políticas são as raízes
desses riscos,

Nos últimos anos, a China vem
sendo a grande motivadora da alta das
cotações dos produtos básicos por
de suas pesadas importações, mas íam-
bém tem exercido pressão baixista nos
preços dos produtos industrializados
que ela exporta, O que se é até
quando poderá continuar a sustentar

cenário,
Sabemos que o governo chinês vai ter

de desacelerar sua economia (devido a
possíveis sinais de superaquecimento) e
que, se não conseguir fazê-lo com aperto
monetário, terá de promover novas
rodadas de valorização de sua moeda,
Pequim vem operando fortemente na
primeira frente, dado que tem adotado
medidas que vão desde a alta de juros e
o aumento de compulsórios até impostos
sobre exportações. Recentemente, o go-
verno elevou os impostos para ingressos
na Bolsa de 0,1% para 0,3% e promoveu
um corte dos incentivos fiscais às vendas

externas de 2.268 produtos. No entanto,
se não for muito bem-sucedido com es-
ses Instrumentos, não terá outra saída
senão deixar a moeda apreciar.

Avaliamos que quanto mais resistir
em valorizar a moeda maiores serão
os riscos à economia chinesa e global,
Nesse contexto, o mundo - e certamente
o Brasil - poderá sofrer as consequên-
cias tanto pelo lado económico como
pelo financeiro. Do lado económico,
qualquer movimento de ajuste
brusco nos níveis de crescimento da
China pode promover mudanças subs-
tantivas na economia global e em nossa
balança comercial. Apesar das nossas
exportações para os EUA serem muito
maiores do que as para a China (22%
e 6%, respectivamente), nossos saldos
comerciais são gerados principalmente
nos embarques de produtos básicos,
ou seja, uma desaceleração' brusca na
economia chinesa deve ter efeito sobre
esse saldo.

Do lado financeiro, podemos receber
investimentos se uma apreciação

robusta de iuan trouxer repercus-
sões importantes, especialmente para os
EUA, caso ocorra uma tendência
nas taxas de juros futuras, refletindo
o menor fluxo de dólares advindos da
China para o financiamento da economia
americana. No entanto, continuamos
avaliando como cenário provável
o de soft landing da economia chi-
nesa, com o governo local reduzindo
sua resistência para novas rodadas de
apreciação do iuan.

O ponto a se destacar é que.
aqueles que procuram riscos potenciais
para os cenários mundial e brasileiro,
a fonte relevante pode estar na desa-
celeração da economia chinesa, se ela
for brusca.

Text Box
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