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demanda global, resultou ser
surpreendentemente simples:
basta que os bancos chineses
deixem de emprestar tanto
dinheiro aos EUA e, em vez
disso, emprestem aos seus
próprios cidadãos.

E é isso o que está aconte-
cendo. E funciona. A atividade
na China aumentou 8% no
primeiro semestre e quase to-
dos prevêem que cumprirá, ou
superará a meta de um número
semelhante para todo o ano de
2009, graças ao crescimento
do consumo interno.

O fato de o mundo ter
uma locomotiva de reposição,
mesmo que ainda pequena, é
indiscutivelmente uma boa
notícia. A pergunta é se isso
se sustentará uma vez que a
crise passe.

Não é um pergunta banal.
O modelo de desenvolvimento
da China, focado na exportação
de manufaturados ao maior
mercado de consumidores do
mundo, os EUA, levou nos
últimos anos a uma relação de
persistente desequilíbrio entre
ambos os países. O gigante asi-
ático recebia dólares em troca
de suas exportações, acumulava
multimilionárias reservas em
dólares e financiava a dívida dos
EUA. O que gerou um excesso
de liquidez na economia dos
EUA, que por sua vez foi uma

das principais causas da bolha
financeira que desencadeou a
atual crise mundial.

Mas entre as medidas toma-
das para minimizar os efeitos da
crise e recuperar o crescimento
não houve muitas que apon-
tassem uma solução para essa
desigualdade, que pode afetar
toda a economia global. "Será
a principal preocupação logo
que sairmos desse período",
declarou recentemente Robert
Zoellick, presidente do Banco
Mundial.

Até agora, a China conse-
guiu identificar o alcance que
pode ter o modelo de desen-
volvimento alternativo que
lhe permitiu resistir à crise.
"Isso se deve a que, durante
a primeira metade de 2009, a
demanda doméstica da China
substituiu as exportações como
principal impulsionador do
crescimento", diz Sherman
Chan, economista do
Moody' s em Sydney.
O governo chinês
lançou um plano
de estímulo equi-
valente a 4% de
seu PIB. Parte
sob a forma de
cupons de des-
conto para bens
de consumo em
zonas agrícolas,
que foi chamado de
"caminho ao Oeste".
Mas Chan estima que
esse giro é temporário,
"já que se deve a um

massivo do governo, que é
claramente insustentável" no
longo prazo.

Alguns, inclusive, acham
que a nova locomotiva ameaça
ser de sabão: a liquidez excessi-
va poderia gerar várias bolhas.
No RGE Monitor, serviço de
análise da economia, célebre
por ter previsto a atual crise,
Nouriel Roubini afirma que
"dada a ausência de oportu-
nidades na economia real, os
investimentos especulativos
aparecem como alternativa
razoável". Em tal caso, "isso
levará a altos preços nos mer-
cados de ações e imobiliário",
o que obrigaria uma reação dos

bancos, estourando as bolhas e
elevando as taxas de juros.

Dois sinais indicam que
algo assim poderia ocorrer. Os
níveis de depósito nos bancos
estão aumentando lentamente
e as ações subiram muito. Isso,
entretanto, não implica neces-
sariamente más notícias. "Por
enquanto é difícil estimar uma
catástrofe que possa levar a
China ao estancamento", diz
Francisco Garcés, especialis-



ta em economia chinesa, em
Santiago do Chile.

O mais provável é que,
passada a fase mais aguda da
crise, esse problema se reverta:
é realista esperar que o poder de
demanda da China substitua de
forma importante o que os EUA
deixaram de consumir? "Até
onde atualmente se pode ver
no horizonte, não, não é realis-
ta", diz o brasileiro Alexandre
Espirito Santo, diretor do curso
de Relações Internacionais da
ESPM, no Rio de Janeiro. O
motivo disso é que "a socieda-
de norte-americana consome
quase nove vezes mais que a
chinesa, e isso considerando
que existem mais chineses que

continuar sendo a grande
fábrica do mundo. "A China
garantiu uma posição sólida
como centro da manufatura
mundial e será muito difícil
desbancá-la", diz Chan. E
não apenas pela questão do
baixo custo, "pois também
há seus níveis de qualidade:
por exemplo, todos os custos
de produção costumam ser
mais baixos no Vietnã, mas
a China ainda atrai muito
mais empresas porque sua
qualidade é a melhor entre os
centros de manufatura baratos
do mundo".

A ALTA DA MOEDA DO POVO
Isso indica atritos com os

norte-americanos." Além disso,
"o PIB da China ainda é muito
inferior ao dos EUA e isso não
vai se alterar, a não ser que os
norte-americanos vivam uma
recessão prolongada enquanto
os chineses voltem a crescer
10% ao ano", diz, coisa pouco
viável dado o atual cenário.

De fato, a China precisa

Estados Unidos quando este
se recupere, graças à eterna
discussão em torno do nível
de equilíbrio entre o yuan
renminbi (moeda do povo,
mais conhecida como yuan) e
o dólar. À qual se agrega uma
nova: a responsabilidade norte-
americana pelo desastre ao tirar
proveito de sua moeda ser a

de referência mundial. "Vale
destacar que a crise financeira
global que vivemos deve-se a
que o dólar é a moeda de re-
serva internacional e a moeda
do comércio internacional", diz
Huang Zhilong, pesquisador
especialista em economia
mundial do Instituto de Es-
tudos Latino-americanos da
Academia Chinesa de Ciências
Sociais, em Beijing.

ABERTURA COMPLETA
Ele lembra que "o governo
chinês possui mais de US$ 800
bilhões em bônus do Tesouro
que sofrerão uma forte perda.
Por isso, uma mudança da
situação atual é a estratégia
chinesa no longo prazo." E
que o país já começou a im-
plementar. Desde dezembro de
2008, o banco central chinês
assinou acordos de swap de
moedas equivalentes a 5%
de suas reservas em moeda
estrangeira. Coréia do Sul,
Malásia, Bielorrúsia, Indonésia
e Argentina encontram-se en-
tre os escolhidos. "Penso que
esses acordos são para preparar
a abertura completa da conta
de capital do renminbi (RMB)
e criar condições externas
favoráveis para que o RMB
seja uma das moedas usadas
como reserva internacional
no futuro", diz o economista
chinês, lembrando que a conta
de capitais da China não se
abriu completamente pois
ainda há muitos controles aos
investimentos de curto prazo
e de portfólio, e por isso o
RMB ainda não é uma moe-
da que possa ser convertida
livremente.

"Em um prazo de cerca
de 20 anos a conta chinesa
de capital estará completa-
mente aberta, quando o PIB
dos países industrializados e
o chinês serão semelhantes
ou um pouco mais baixos do
que o dos EUA", diz Huang
Zhilong.

Para Garcés, existe ainda
uma segunda condição a ser
resolvida para que o yuan-
RMB tenha destino de moeda
de reserva, "a rule of law nos
EUA é bastante forte. E a Chi-
na ainda não conta com isso. É
preciso que se institucionalize
mais; mas 20 anos pode ser
um prazo razoável, sempre
que consigam desenvolver
os mercados financeiros e sua
institucionalidade".

Essa é a linha seguida pelo
projeto de converter Xanghai
no centro financeiro do pla-
neta. "Tenho participado de
reuniões promovidas anual-
mente pelo prefeito de Xanghai
para discutir esses temas. Eles
trabalham seriamente para
transformar a cidade em um
centro financeiro global. Mas
levará tempo", diz Garcés,
"apesar de o tempo dos chi-
neses ser diferente do nosso",
afirma. Joga a seu favor o fato
de "a potencialidade da baixa
do Yang-Tsé ser gigantesca:
Hong Kong poderá prevale-
cer uma década mais, mas se
a China for bem-sucedida,
Xangai acabará tendo mais
importância".

Como a acomodação en-
tre os EUA e essa "nação
reemergente", como Espí-
rito Santo gosta de definir
a China, afetará a América
Latina é algo que preocupa
Roberto Bouzas, professor
de Economia Internacional
da Universidade de Buenos
Aires. O mais provável é que a
região continue abastecendo o
país de matérias-primas. Outra
opção para países como Chile
e Peru seria "desenvolver uma
indústria de bens de capital,
sobre a base de recursos natu-
rais; mas para o Brasil essa já
não é uma alternativa viável,
devido à sua magnitude." O
Brasil, quem sabe, terá que
competir com a China. Da
mesma forma que a China tem
feito com os EUA. •
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