
o INTRINCADO xadrez
da economia mundial,
a China não é apenas a
terceira maior econo-
mia do mundo e a que
apresenta as maiores
taxas de crescimento.

Mais do que nunca, o gigante asiático é
visto como o fiel da balança capaz de con-
tribuir decisivamente para a superação da
crise em escala global.

Diante das nuvens pesadas, todos os
olhos se voltam para os efeitos do pacote
de estímulo baixado pelo governo chinês,
de 600 bilhões de dólares, e no conjunto de
iniciativas para elevar o padrão de consu-
mo da população. A intenção é fazer fren-
te à queda vigorosa da demanda dos paí-
ses ricos, diretamente afetados pelo colap-
so das principais praças financeiras.

Entre 10 e 12 de junho, em Pequim,
representantes de mais de 400 ban-
cos, entre os maiores do mundo e a am-
pla maioria privados, tentaram esbo-
çar urna agenda positiva para enfren-
tar a atual conjuntura.

Foram à capital chinesa para o encon-
tro periódico patrocinado pelo Institu-
te for International Finance (IIF), uma
espécie de Febraban de abrangência glo-
bal. Baseada em Washington e criada em
fins dos anos 1970, o IIF surgiu com o in-
tuito de defender os interesses dos princi-
pais bancos comerciais e múltiplos, nota-
damente dos países desenvolvidos. Justa-
mente aqueles que desde setembro passa-

do encaram prejuízos e falências bilíoná-
rios - e são também o destino final do so-
corro generoso dos cofres públicos.

Sinal dos novos tempos: nas discussões
em Pequim, ficou evidente que a bola es-
tá agora com os bancos públicos, que po-
dem de fato ter uma postura conrracícli-
ca, ao contrário das instituições privadas,
mais ocupadas em cortar empréstimos e
recompor os seus balanços. E que ainda
há muito trabalho pela frente, especial-
mente nas economias centrais, onde a far-
ra das inovações financeiras de alto risco
não foi completamente depurada. Tam-
bém esteve no centro das atenções a fra-
gilidade da moeda americana e os riscos
que ela representa à economia mundial,
de modo geral, e à China, em particular,
cujas reservas em dólar estão próximas
de l trilhão de dólares. Para alguns analis-
tas, a China encontra-se em uma armadi-
lha cujos desdobramentos são difíceis de
antever até o momento. Se deixar o dólar
ruir, verá os seus ativos perderem valor.

Os representantes dos EUA presentes
ao encontro foram os primeiros a reco-
nhecer que a sua moeda já viveu dias me-
lhores. "Ainda que não haja alternativa ao
dólar, até onde podemos enxergar", afir-
mou o economista Paul Volcker, presiden-
te do Banco Central americano nos anos
80, "a lógica última da globalização finan-
ceira é uma moeda global",

Encarregado de abrir os trabalhos
do encontro do IIF, Volcker chamou a

ContrafluXO. Para estimular
a demanda interna, o governo
chinês investe e amplia o crédito



atenção para o fracasso do sistema de
câmbio flutuante. "A premissa teórica
de que o sistema de flutuações cambiais
promoveria um ajuste rápido e eficiente
não .se deu na prática", afirmou o econo-
mista, hoje à frente do comitê de aconse-
lhamento criado pelo presidente Barack
Obama. O economista aproveitou ain-
da para deixar uma mensagem otimista
à China. "Manter o poder de compra do
dólar é a responsabilidade central dos

EUA no momento. E parte da defesa de
nossos próprios interesses."

No radar dos banqueiros associados
ao IIF, a preocupação do momento é a
inadimplência crescente nos cartões de
crédito c empréstimos ligados à constru-
ção civil, nos EUA, na Inglaterra, na Ale-
manha c no Japão. Poderão gerar uma no-
va rodada de prejuízos nos balanços das
instituições financeiras, cuja capacidade
de empréstimo ainda está longe do nível

anterior à crise - e que, na melhor das hi-
póteses, levará alguns anos para voltar.

Presente ao evento, o presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Luciano Couti-
nho, avalia que o encontro deste ano foi
marcado pela diferença da realidade vivi-
da entre países desenvolvidos e os emer-
gentes, como a China, a índia e o Brasil. "O
mundo mudou. Os países em desenvolvi-
mento crescerão mais nos próximos anos,
o peso relativo deles aumentará. Se olhar-
mos para as próximas duas décadas, per-
ceberemos que haverá um mundo mui-
to menos centrado nos EUA, com a par-
ticipação crescente da China e do Brasil",
afirmou Coutinho à CartaCapital, por te-
lefone, após participar da mesa-redon-
da dedicada ao Brasil. Além de represen-
tantes de instituições financeiras chine-
sas, participaram do debate representan-
tes da Vale, da Petrobras e do grupo bra-
sileiro BTG Invest, que recentemente ad-
quiriu o controle do UBS Pactuai.

"Encontramos aqui um reconhecimen-
to unânime, sem nenhum reparo, a res-
peito do Brasil. Reconhece-se que o
País passou pelo teste da crise e está
com condições macroeconômicas mui-
to bem arrumadas. E que tem condi-
ções de mostrar performance de cres-
cimento muito melhor do que nos últi-
mos anos. Tudo isso atrai a atenção dos
investidores do mundo todo."

Na avaliação de Coutinho, o encon-
tro serviu ainda para reforçar a confian-
ça na retomada chinesa - o que garantirá
um cenário mais favorável ao Brasil, um
dos países em melhores condições de ti-
rar proveito do apetite da China por com-
modíties agrícolas e minerais.

Um observador desatento teria ape-
nas elogios para qualificar o comércio bi-
lateral entre o Brasil e a China. Cresce o
montante negociado de parte a parte, com
uma vantagem crescente para a econo-
mia brasileira. Nos primeiros quatro me-
ses do ano, a despeito da violenta contra-
ção do comércio mundial, as exportações
brasileiras para o mercado chinês cresce-
ram 65% em relação ao mesmo período
do ano anterior, ou seja, mesmo antes de a
crise estourar, contrariando as expectati-
vas pessimistas que apontavam uma que-
da do comércio bilateral.

C) desempenho garante à China, des-
de abril, o posto de maior parceiro co-
mercial do Brasil, á frente dos EUA, cuja
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Nosso Mundo China Brasil

Segundo Dumas,
do Itaú BBA, a China
investe sem
a contrapartida
do aumento da
demanda interna

FOCO. Na pauta da reunião
do IIF, o horizonte
da crise e o protecionismo

liderança remontava a 1930. Embala-
das pelos investimentos chineses em in-
fraestrutura e no crescimento da classe
média local, aumentam vigorosamente
as vendas brasileiras de soja, minério de
ferro, petróleo, papel e celulose.

Paralelamente a esse movimento, cres-
cem as exportações da Chína de produtos
de maior valor agregado, muitas vezes a
valores abaixo do mercado, e aí surgem as
dúvidas. "Um comércio exterior nas bases
atuais é desequilibrado, tenderá a fricções
crescentes. As exportações chinesas para
o Brasil são concentradas em produtos in-
dustriais, enquanto a exportação brasilei-
ra concentra-se em matérias-primas agrí-
colas ou minerais. Então os que sofrem a
competição chinesa - refiro-me à indús-
tria brasileira - não são os mesmos que ga-
nham no comércio exterior com a China",
afirma Clodoaldo Hugueney, embaixador
do Brasil em Pequim. "Exporcar commo-
dities para a China não tem nada de mal,
ao contrário, a Austrália faz exatamente
isso há muito tempo. Mas no caso brasi-
leiro c preciso um esforço coordenado pa-
ra diversificarmos a pauta brasileira de
exportações."

Os esperados atritos comerciais não
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chegam a assustar o diplomata, que os
considera inevitáveis diante do volume
crescente de negócios. "Temos de ten-
tar evitar que essas fricções afetem o
conjunto do comercio e dos investimen-
tos diretos. Daí a importância do gru-
po de trabalho criado recentemente pa-
ra tratar dos problemas de contrabando,
de subfaturamento no comércio entre o
Brasil e a China, o que permitirá um diá-
logo mais intenso de problemas que afe-
tam a indústria brasileira", avalia.

O País terá de ser criterioso também
na hora de acolher os investimentos da
China em território brasileiro, como diz
Coutinho, do BNDES. "Não queremos
investimentos que tragam consigo efei-
tos predatórios ao Brasil. Vamos evitar
que as empresas chinesas maduras im-
peçam o desenvolvimento de empresas
brasileiras nascentes. Por isso, preten-
demos identificar uma agenda de obje-
tivos estratégicos comuns e modalida-
des de operações", afirma.

Em julho, ocorrerá uma nova rodada de
reuniões entre representantes dos bancos
de desenvolvimento da China e do Brasil e
do Eximbank chinês, responsável pelo fi-

nanciamento das exportações do país asi-
ático. Também em julho será inaugurado
um escritório da Apex em Pequim, e em
pouco tempo espera-se a inauguração da
filial do Banco da China em São Paulo.

Morando em Xangai há dois anos, Ro-
berto Dumas, representante local do ban-
co brasileiro de investimentos ítaú BBA,
finalizou recentemente um empréstimo
de 100 milhões de dólares com o China
Development Bank. O dinheiro será usa-
do para fomentar as importações brasilei-
ras de equipamentos chineses.

Embora reconheça a força da economia
chinesa. Dumas aponta uma mudança de
atitude deles em relação ao Brasil. "Como
a demanda dos EUA, da Europa e do Ja-
pão caiu fortemente, a China trata de es-
timular o mercado interno e busca no-
vos mercados, daí o interesse pela Améri-
ca Latina c a África", avalia. O problema,
avalia o executivo, é que os exportadores
chineses estão ávidos por reduzir ainda
mais os preços para fazer frente à queda
da demanda internacional.

O executivo chama a atenção ainda
para os riscos embutidos na estratégia

chinesa. "O governo acelerou os inves-
timentos, mas sem a contraparte do au-
mento da demanda interna, que levará
algum tempo até chegar ao nível dese-
jável. Eles partem da premissa de que os
EUA voltarão a consumir no mesmo rit-
mo de antes da crise a partir de 2010, o
que c pouco provável."

Para Dumas, a recuperação chinesa se-
rá em W, ou seja, em seguida à atual cheia
decorrente do aumento dos investimentos
e empréstimos, virá uma nova contração,
"E com um detalhe. A última perna do W
será menor do que a primeira. A China te-
rá de reduzir a sua sobreproduçâo."

A saída da crise também terá de en-
frentar antigos dilemas, alguns dos quais
apontados por especialistas como as prin-
cipais responsáveis pelas dificuldades
atuais, como é o caso da regulamentação
dos sistemas financeiros. "O sistema quer
deixar as regras mais frouxas. E rejeita
com veemência ainda maior a fragmenta-
ção do sistema bancário, como foi feito nos
anos 30, quando bancos comerciais, de in-
vestimentos e corretoras operavam sepa-
radamente. Também criticam o protecio-
nismo bancário", considera Coutinho. •
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