
China é maior risco à economia global, diz Rogoff 
Leandro Modé 
 
Para ex-economista-chefe do FMI, gigante asiático terá de reduzir investimentos e combater a 
inflação 
 
Em meio à crise nos Estados Unidos e da ameaça de recessão no Japão e na União Européia, a 
China é o país que apresenta, na opinião do ex-economista-chefe do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) Kenneth Rogoff, o maior risco para a economia global nos próximos anos. 
"A China é hoje um risco subestimado", disse. "As pessoas tendem a ver o país como a grande 
máquina, que vai crescer nesse ritmo para sempre." 
 
Nas contas dele, há 50% de probabilidade de que o crescimento chinês desacelere da faixa de 
10% a 11% anuais para menos de 6% nos próximos dois anos, o que poderia ser considerado 
recessão para os padrões do gigante asiático. 
 
"O ritmo de expansão do investimento na China é insustentável e o país terá de lidar com o 
aumento da inflação", disse, durante concorrida palestra no Instituto Fernando Henrique 
Cardoso, em São Paulo, ontem. Além do ex-presidente, assistiram à exposição pesos pesados 
do mundo econômico-financeiro, como o presidente do Unibanco, Pedro Moreira Salles, o ex-
ministro da Fazenda Pedro Malan, o empresário e ex-banqueiro Jorge Paulo Lehman e o 
economista Edmar Bacha, um dos criadores do Plano Real.  
 
No ano passado, a taxa de investimento chinesa se aproximou de 50% do Produto Interno 
Bruto (PIB). No Brasil, está próxima de 19%. O Índice de Preços ao Consumidor na China está 
perto de 9% em termos anuais, ante cerca de 6% no Brasil.  
 
"O governo chinês permitiu que a inflação ficasse em um nível elevado, mas o problema é que 
isso não é estável. Para muitas pessoas, a inflação é de 25%, pois elas gastam com comida e 
outras necessidades básicas."  
 
Para Rogoff, que é professor de Economia da Universidade Harvard, a forma como o governo 
chinês tratará a questão não está clara. "Eles terão de fazer ajustes no regime cambial e 
reestruturar o sistema financeiro, mas certamente não é algo fácil", afirmou. "Não sei quem 
será o gerente da crise, uma vez que o banco central não tem poder para isso. Estou 
preocupado com o que vai ocorrer", revelou. O ex-economista do FMI lembrou que a medida 
clássica para controlar a inflação - alta da taxa juros - praticamente inexiste na China.  
 
Apesar do cenário pessimista no curto prazo, Rogoff destacou que a expansão chinesa 
permanecerá em níveis considerados robustos por muito tempo. "Em princípio, a China terá 20 
bons anos, mas talvez não tenha dois grandes anos (logo à frente)", afirmou, referindo-se a 
2009 e 2010.  
 
Ainda que a China enfrente um período de desaquecimento, o impacto no Brasil, na avaliação 
de Rogoff, não preocupa. "O Brasil tem agora um colchão melhor para enfrentar uma 
desaceleração da economia global, mesmo que o crescimento chinês caia para 6% ao ano e os 
preços das commodities desacelerem", afirmou. Segundo Rogoff, "há muito mais coisas 
acontecendo no Brasil além da China".  
 
Ele citou como exemplo o que chama de "tremenda mudança tecnológica". "No ano passado, 
visitei uma indústria no Brasil que mais se parecia a uma estação espacial", brincou. Para o 
professor, a economia brasileira vai reduzir o ritmo de expansão, "mas não entrará em crise". 
"Só vai desacelerar, como uma economia normal." Rogoff projeta um crescimento entre 3% e 
4% para o País em 2009.  
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"A China é hoje um risco subestimado. As pessoas tendem a ver o país como a grande 
máquina, que vai crescer nesse ritmo para sempre" 
 
"Não sei quem será o gerente da crise, uma vez que o banco central (chinês) não tem poder 
para isso. Estou preocupado sobre o que vai ocorrer" 
 
"O Brasil tem um colchão melhor para enfrentar a desaceleração da economia global, mesmo 
que o crescimento chinês caia para 6% ao ano e os preços das commodities desacelerem" 
 

 
Leia mais: 
 
Governo chinês muda o câmbio 
 
Novas regras abrem caminho para valorização do yuan 
 
A China revisou as regras de câmbio para permitir que empresas domésticas deixem a receita 
cambial no exterior e estrangeiras emitam títulos no país. As revisões com efeito imediato 
foram publicadas ontem no site do governo central. Dentro das regras revisadas, o governo 
reforçará o monitoramento do fluxo de câmbio para dentro e fora da China, por meio de 
medidas como inspeções no local. 
 
O governo também revisou as regras para penalidades em caso de violação. A multa para 
casos sérios de transferência ilegal de fundos para a China, por exemplo, varia de 30% a 
100% dos fundos. 
 
As regras permitirão que o governo introduza medidas para lidar com potenciais crises 
econômicas ou desequilíbrios severos nos pagamentos externos do país. A regulamentação 
também reitera que a China vai gerenciar as reservas em moeda estrangeira com base nos 
princípios de aumento de segurança, liquidez e valor. 
 
As revisões ocorrem no momento em que a China tenta conter o ingresso ilegal de capital em 
busca de lucro com a esperada valorização do yuan e amenizar os desequilíbrios externos.  
 
O estrategista Michael Woolfolk, do Bank of New York Mellon, disse que a mudança das normas 
do câmbio na China é "muito importante", porque "pavimenta o terreno para uma livre 
flutuação do yuan". A partir de agora, empresas chinesas poderão manter no exterior sua 
receita obtida fora da China, enquanto empresas estrangeiras que operam na China poderão 
passar a emitir títulos para captar recursos. 
 
"Eles tinham uma norma que obrigava os importadores e os exportadores a entregar toda a 
sua receita em moeda estrangeira ao governo. Com isso, ninguém leva moeda para fora. 
Dentro do país, os chineses não podiam possuir moeda estrangeira. Essas regras agora estão 
sendo relaxadas", comentou Woolfolk. "Não ficou inteiramente claro, na leitura do documento 
(do governo), qual era a intenção. Contudo, sentimos fortemente que é um passo importante 
no movimento da China em direção a um câmbio flexível", acrescentou.  
 
Para ele, as medidas são um passo na direção da liberalização da conta de capitais, um estágio 
necessário para a flutuação livre da moeda.  
 
O chefe da área de renda fixa de um grande banco, que pediu para não ter seu nome 
revelado, disse que, no longo prazo, a medida poderá ser negativa para os preços dos títulos 
do Tesouro dos EUA, já que os preços das exportações chinesas poderão subir, com queda em 
sua competitividade, o que deixaria a China com menos recursos para comprar Treasuries. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 ago. 2008, Economia, p. B12. 


