
Unidos pela carteira: a delicada relação financeira entre EUA e China 

 

Durante quase duas décadas, os EUA e a China mantêm-se unidos num estranho, porém 
benéfico, abraço econômico. Apesar das diferenças políticas entre os dois países, o consumidor 
americano consumiu avidamente os produtos chineses, enquanto a China empilhava bilhões de 
dólares em transações comerciais com os EUA. 

O acordo funcionou durante anos. Recentemente, porém, sob forte pressão da crise econômica 
global, a relação financeira entre China e EUA começa a ganhar contornos de uma mútua 
dependência malsã. Os chineses têm um volume de reservas estrangeiras tão grande em 
ativos lastreados em dólares que hoje se acha vulnerável às mudanças na economia 
americana. Os EUA, por sua vez, permitiram que a China comprasse boa parte de sua dívida, a 
tal ponto que hoje os americanos se acham atrelados aos interesses chineses. 

“Os investimentos da China nos EUA são de tal ordem que hoje somos mutuamente 
dependentes”, observa Richard J. Herring, professor de finanças da Wharton. “Eles teriam 
sérios prejuízos financeiros se fizessem algo que pudesse causar a depreciação do dólar. Na 
verdade, a esta altura, os chineses parecem assustados com o descontrole de nossa política 
monetária e fiscal e com o que isso pode causar.” 

As reservas cambiais chinesas aumentaram substancialmente no decorrer das últimas 
décadas, saltando de US$ 216 bilhões, em 2001, para US$ 1,52 trilhão em 2007 e, em 
seguida, para US$ 1,95 trilhão em 2008, conforme dados publicados no relatório de março do 
Serviço de Pesquisas do Congresso (CRS, na sigla em inglês). Algumas estimativas calculam 
que o valor atual dessas reservas seja de US$ 2,3 trilhões. Em termos de percentual do PIB, 
as reservas cambiais chinesas passaram de 15,3%, em 2001, para 45% em 2008. Alguns 
economistas estimam que cerca de 70% dessas reservas correspondem a ativos lastreados em 
dólar. A China tem hoje US$ 1,36 trilhão em papéis americanos e em títulos da dívida do 
governo.  

Há quem tema, nos EUA, que as reservas imensas em dólares dos chineses possam causar 
problemas para a economia americana se a China um dia decidir se desfazer desses 
investimentos. “Para os EUA, é uma situação de fragilidade”, observa Franklin Allen, professor 
de finanças da Wharton. “Nós somos a parte vulnerável, porque se a China resolver liquidar 
suas reservas, poderá haver uma corrida pelo dólar, o que seria muito ruim para os EUA.” 

 

 



Prejuízo duplamente garantido 

Precisamente para evitar uma calamidade econômica dessa ordem é que a China não venderá 
os títulos da dívida americana em seu poder. Os chineses precisam que os EUA comprem seus 
produtos, e não têm interesse algum que a economia americana ou o dólar entrem em 
colapso.  

Além disso, se a China vender parte dos títulos do Tesouro que possui, o valor do restante de 
suas reservas lastreadas em dólar também cairá. “Se eles começarem a se desfazer dos títulos 
do Tesouro, ou mesmo se desacelerarem o ritmo das compras dos títulos, o impacto sobre o 
dólar será enorme, e eles não querem isso”, diz Todd Lee, economista chefe para a grande 
China da consultoria IHS Global Insight. “Afinal de contas, os EUA são o destino mais 
importante das exportações chinesas.” 

Por enquanto, os EUA se sentem felizes em vender títulos do Tesouro para os chineses porque 
isso ajuda a financia a dívida nacional do país, que é de US$ 11 trilhões. O enorme apetite 
chinês pelos títulos da dívida americana mantém os preços elevados e as taxas de juros 
baixas. Os especialistas discordam, porém, quanto à razão pela qual a China teria optado por 
adquirir tantos papéis dos EUA, e discordam também quanto à possibilidade de a China se 
desfazer deles um dia. 

Os chineses são donos de boa parte dos títulos do Tesouro de longo prazo e da dívida de 
órgãos do governo, como a Fannie Mae e o Freddie Mac. O país passou à frente do Japão em 
setembro do ano passado e se tornou o maior detentor de títulos do Tesouro americano. Em 
fins de fevereiro, de acordo com números do governo americano, a China detinha 
aproximadamente US$ 744 bilhões em títulos do Tesouro — cerca de um quarto de todas as 
reservas cambiais. O país é também, de longe, o maior detentor de títulos de órgãos do 
governo, que correspondem a cerca de 36% de todas as reservas estrangeiras, conforme 
dados de fins de junho de 2008. 

Há quem diga que a China tenha juntado propositalmente ativos lastreados em dólares para 
manipular o valor da moeda local, o iuane (ou renminbi). Ao comprar dólares, os chineses 
mantêm o valor do iuane em patamares baixos, dizem alguns especialistas, barateando as 
exportações chinesas. Outros dizem que a China precisava simplesmente de um local seguro 
para colocar seus dólares. Decidiu então investi-los em títulos do Tesouro americano, porque 
são considerados os investimentos mais seguros. “Durante muito tempo, não houve 
investimento melhor no mundo do que os títulos do Tesouro”, observa Philip M. Nichols, 
professor de estudos jurídicos e de ética nos negócios da Wharton. “Não se trata apenas de 
um lugar seguro; é também cômodo.” 

O governo chinês é “fundamentalmente cauteloso, uma vez que é fruto de uma época que só 
pode ser descrita como cruel e brutal”, diz Nichols em alusão às guerras civis e à ocupação 
estrangeira que culminaram com a tomada de poder pelos comunistas em 1949. “Portanto, o 
raciocínio deles se pauta mais pela cautela do que por possíveis riscos. Para mim, isso é uma 
razão ainda mais forte para que invistam em títulos do Tesouro, mais forte inclusive do que a 
preocupação em manter o renminbi desvalorizado.” 

Embora a China já tenha feito investimentos arriscados anteriormente, decidiu voltar aos 
títulos do Tesouro depois de sofrer prejuízos consideráveis em 2008. Seu fundo soberano, o 
China Investment Corp. — criado em 2007 com a missão de administrar melhor as reservas 
cambiais do país — investiu no Blackstone, um grupo de private equity, e no Morgan Stanley, 
um banco de investimentos, pouco antes da derrocada do mercado americano. Em junho de 
2007, o fundo havia comprado US$ 3 bilhões em ações do Blackstone LP a US$ 31 cada. O 
valor dessas ações caiu para menos de    US$ 8 em outubro de 2008. 



 

Posteriormente, em setembro e outubro de 2008, a China comprou US$ 44,5 bilhões e US$ 
65,9 bilhões de títulos do Tesouro em setembro e outubro, respectivamente, conforme 
relatório da CRS. “Isso talvez reflita, em parte, um distanciamento da China e de outros 
investidores estrangeiros em relação à aquisição de papéis lastreados em ativos de órgãos 
americanos, como os da Fannie Mae e Freddie Mac, preferindo títulos mais ‘seguros”, como os 
do Tesouro americano”, observou o autor do relatório, Wayne M. Morrison, especialista da CRS 
em comércio e finanças asiáticas. 

A China talvez esteja também acumulando montantes enormes de reservas estrangeiras em 
consequência da crise econômica asiática de 1997, ocasião em que o FMI impôs condições 
severas para os beneficiários do socorro oferecido pela instituição. “Na minha opinião, isso 
contribuiu de forma decisiva” para o crescimento das reservas cambiais da China, diz Allen. 
“Acho que a maior parte dos países asiáticos viu o que estava acontecendo e chegou à 
conclusão de que não haviam sido tratados com justiça. É por isso que vêm acumulando desde 
então trilhões de dólares em reservas.” 

O superávit comercial da China pode chegar a US$ 325 bilhões este ano, conforme parecer de 
um economista do ING Group a Bloomberg em 23 de abril. De acordo com a Bloomberg, as 
reservas cambiais chinesas caíram US$ 32,6 bilhões em janeiro, US$ 1,4 bilhão em fevereiro 
e, em seguida, subiram para US$ 41,7 bilhões em março. 

Uma estratégia de manipulação? 

Contudo, boa parte dos observadores da China afirma que as compras de títulos do Tesouro 
pelos chineses é uma forma de manipular a moeda local. “Os chineses administram o valor do 
iuane comprando e vendendo dólares”, observa Howard Pack, professor de negócios e políticas 
públicas da Wharton. “Eles produzem propositalmente superávits de exportação, portanto têm 
um excesso de moeda estrangeira. Quando compram títulos do Tesouro, o valor do iuane fica 
baixo em relação ao dólar. Isso permite que os exportadores chineses vendam a preços 
relativamente baixos para os EUA.” 

A China precisa manter sua moeda em patamares baixos para dar respaldo a uma economia 
voltada para a exportação, observa Marshall Meyer, professor de administração da Wharton. 
“A China é extremamente dependente de exportações”, diz ele, e manipula o valor de sua 
moeda acumulando grandes quantidades de dólares. “A estratégia deliberada de crescimento 
por meio da fabricação de baixo custo é sinal de que a China quer manter o valor do renminbi 
num patamar modesto, razoável — alguns diriam ‘artificialmente baixo’ — para torná-la 
competitiva no mercado global.” 

As exportações líquidas da China (exportações menos importações) contribuíram com um terço 
do crescimento do PIB em 2007, conforme outro relatório do Congresso. O setor de comércio 
externo do país emprega mais de 80 milhões de pessoas. 

De acordo com Meyer, as reservas cambiais estrangeiras aumentaram, não só por causa do 
comércio, mas também devido ao hot Money — dinheiro vivo que entra na China por meio de 
gente que especula com a moeda e que aposta na valorização do iuane —, além de 
investimentos diretos de companhias estrangeiras, muitas delas americanas. Desde o advento 
da crise econômica, o hot money hoje está saindo da China. Meyer observa que a China não 
pode reinvestir sua riqueza em dólares no país porque “teria então de convertê-la em RMB 
(renminbi), o que valorizaria a moeda chinesa. Portanto, esse é um dos paradoxos que 
enfrenta o país. Os chineses têm muito dinheiro, mas não podem investi-lo internamente”. 



Alegações de manipulação da moeda levaram o Congresso americano a ameaçar impor 
sanções comerciais à China, mas apesar de muita discussão, nenhuma lei foi aprovada. A Lei 
de Combate à Manipulação da Moeda Chinesa, de 2008, morreu no Congresso no final do ano 
passado. 

De 1994 a julho de 2005, a China manteve sua moeda atrelada ao dólar americano em 8,28 
iuanes. Em 21 de julho de 2005, o governo chinês anunciou que o iuane se tornaria “ajustável 
com base na oferta e procura do mercado em relação à movimentação cambial de uma cesta 
de moedas”. O iuane se valorizou mais de 20% em relação ao dólar desde 2005, porém muitos 
dizem que a moeda chinesa continua desvalorizada. 

“Os chineses negam veementemente a manipulação do iuane, e a posição oficial do Tesouro 
americano é de que a China não manipula a taxa de câmbio — apesar da confirmação do 
secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, de que haveria manipulação”, disse Kent 
Smetters, professor de seguros e de gestão de risco da Wharton. “A China diz, oficialmente, 
que compra títulos do Tesouro porque quer papéis seguros, e admite que nossas economias se 
acham entrelaçadas: compramos os produtos baratos dos chineses enquanto eles compram 
nossa dívida. Na prática, os chineses tentaram manter o RMB desvalorizado para promover 
suas exportações. No entanto, é bem provável que eles valorizem também os investimentos 
mais seguros. Portanto, as duas coisas caminham juntas”.  

Avery Goldstein, professor de ciências políticas da Universidade da Pensilvânia, diz que houve 
teorias conspiratórias tanto do lado chinês quanto americano, em que um culpa o outro pelos 
reveses econômicos atuais. Goldstein não crê nessas teorias. “Creio que a situação atual veio 
se desenvolvendo ao longo do tempo porque fazia sentido, no plano econômico, para ambos os 
países. Ficávamos satisfeitos em ver os chineses comprando papéis do Tesouro americano e os 
chineses apreciavam o fato de que tinham um porto seguro onde investir.” 

Esse emaranhado financeiro mantém unidos os dois países numa camisa de força política 
desconfortável. “No atual cenário de crise, creio que os dois lados estão muito mais cientes do 
quanto o destino de ambos está entrelaçado”, diz Goldstein. “Eles se acham interligados de 
uma forma que não permite uma separação fácil.” 

As negociações entre EUA e China em torno de questões candentes como as da Coreia do 
Norte, aquecimento global, direitos humanos, terrorismo e vendas de armas para Taiwan, 
podem ficar cada vez mais marcadas por preocupações econômicas como a do desequilíbrio da 
balança comercial e a manipulação da moeda, diz Goldstein, principalmente depois que o 
governo Obama optou pela convergência do diálogo econômico e político. “Isso gera 
oportunidades de associações explícitas ou implícitas entre as questões políticas e econômicas, 
que seria melhor manter separadas.” 

Uma ferramenta política 

Nichols diz que é difícil acreditar que a China não tenha usado suas reservas como ferramenta 
política em algum momento. Lee, da Global Insight, prevê que a China usará suas reservas 
como meio de pressionar politicamente os EUA. No fim das contas, porém, “é possível que eles 
digam qualquer coisa, mas não vão levar a cabo suas ameaças. É tudo um jogo”. 

A “ameaça” consistiria em a China reduzir de forma significativa suas compras da dívida 
americana, ou, num cenário mais extremo, parar de investir nela de uma vez por todas. 
Qualquer um desses cenários obrigaria os EUA a oferecer taxas de juros mais altas por seus 
títulos, dificultando ou tornando impossível o financiamento do seu déficit. De acordo com os 
especialistas, é improvável que a China se desfaça de uma vez de suas reservas, porque 
ninguém as compraria e poderia haver prejuízos financeiros para o governo chinês.  



Além disso, quaisquer choques impostos à economia americana poderiam, em última análise, 
prejudicar a economia chinesa baseada em exportações. 

Contudo, os chineses deixaram clara, recentemente, sua preocupação com a economia 
americana. “Fizemos numerosos empréstimos aos EUA”, disse o premiê Wen Jiabao em 
entrevista coletiva logo após o encerramento da sessão legislativa anual, em março. “É claro 
que estamos preocupados com a segurança de nossos ativos. Para ser sincero, estou 
realmente um pouco preocupado. Gostaria que os EUA honrassem sua palavra, continuassem 
a ser uma nação confiável e garantissem a segurança dos ativos chineses.” 

O que realmente preocupa os chineses, diz Allen, é que “vamos tomar emprestado um valor 
tão alto que a inflação será, de fato, bem alta. Não creio que eles estejam temerosos de que 
possamos dar um calote”. Contudo, se os EUA tomarem um valor grande demais emprestado, 
a ponto de o valor do dólar começar a cair, será como se a China “nos tivesse dado US$ 2 
trilhões e nós devolvêssemos, no fim das contas, US$ 1 trilhão”. 

Pack concorda. “Os chineses, pela primeira vez, estão ficando preocupados. Eles receiam que o 
déficit dos EUA leve a inflação aos americanos. Com isso, o valor dos títulos em seu poder 
cairá. Portanto, eles estão diversificando seus investimentos em outras moedas. Por enquanto, 
não é nada significativo.” A questão, diz Pack, é saber o que a China fará nos próximos anos. 

Em relação ao futuro, os especialistas dizem que uma das questões mais fundamentais 
consiste em saber como os EUA vão controlar seu apetite voraz pelo endividamento. “A longo 
prazo, os EUA vão querer que o padrão de crescimento seja um pouco mais equilibrado”, diz 
Lee. “Não se pode permitir que o consumidor continue a engordar a dívida do consumo e 
mantenha os menores índices possíveis de poupança indefinidamente.” 

Se a China conseguir direcionar sua economia para um plano mais doméstico, teria menos a 
perder com o desmoronamento da economia americana no momento em que decidisse se 
desfazer da dívida daquele país. “Se os déficits orçamentários persistirem, se não reduzirmos 
nossos problemas com benefícios e se os BRICs (Brasil, Índia, China e Rússia) continuarem a 
se desenvolver e a depender menos do consumidor americano, precisaremos dos chineses 
mais do que eles precisarão de nós dentro de 15 anos aproximadamente”, diz Smetters. “É 
claro que tudo isso é mais ou menos vago. Contudo, a questão é que a política fiscal frouxa 
dos EUA e o crescimento econômico contínuo dos BRICs tornarão os EUA tão interessantes 
financeiramente  quanto Roma.” 
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