
China direciona novos aportes para América Latina e África  
 
O investimento da China no exterior no terceiro trimestre subiu 190%, para US$ 20,5 bilhões, 
No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o aumento foi de 0,5%, para US$ 32,8 
bilhões. O montante, que não inclui os investimentos das instituições financeiras, foi feito em 
1.612 companhias de 112 países. 
 
Os fatores põem em evidência o papel do país como impulsionador da recuperação da 
economia mundial. A China é o país em desenvolvimento que atraiu mais capital estrangeiro, 
mas na última década começou também a investir fora das suas fronteiras, principalmente na 
África, América Latina e Ásia Central. 
 
Há dois anos, a China criou um fundo soberano com um capital de US$ 200 bilhões para tentar 
rentabilizar suas elevadas reservas em divisas, que em setembro passado atingiram o valor 
recorde de US$ 2,72 trilhões. 
 
Além disso, ontem o governo chinês previu que a produção industrial deverá subir 16% no 
quarto trimestre. AS estimativas foram apresentadas por Zhu Hongren, alto funcionário do 
Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação. Como termo de comparação, a 
expansão de setembro foi de 13,9%. 
 
As autoridades da área econômica estão estimulando as empresas chinesas a investir no 
exterior em parte para fazer frente à pressão pela valorização da moeda do país, segundo 
analistas.  
 
Os investidores estão apostando que o iuane subirá nos próximos 12 meses, em um momento 
em que o crescimento da China se acelera a partir de seu ritmo mais lento de um ano. 
 
"A expansão da China é segura e estável", disse Zhu Jianfang, economista da Citic Securities 
Co. de Pequim. "As autoridades chinesas veem pressão pela valorização do iuane, e por isso 
estimulam empresas a investir no exterior, para alcançar o equilíbrio." 
 
Os dados de ontem ocorrem após o governo ter informado, na semana passada, que a China, 
a terceira maior economia mundial, cresceu 8,9% no terceiro trimestre, seu ritmo mais 
acelerado de um ano. 
 
"A economia chinesa está dando mais sinais de estabilização", disse a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma em comunicado, acrescentando que as medidas de incentivo do 
governo foram eficazes. 
 
"A política chinesa para o iuane vai se manter estável até as exportações do país se 
recuperarem e melhorarem", disse Jiang Jianjun, alto funcionário do departamento de 
comércio exterior do Ministério do Comércio. 
 
As projeções de aumentos de produção da China estimularam alguns investidores a vender 
dólar, movidos pela confiança de que a recuperação mundial vai reduzir a demanda pela 
moeda norte-americana como um refúgio seguro. 
 
Stephen Roach, presidente do Morgan Stanley Asia, disse ontem que os investidores se 
enganam ao apostar que a China vai restringir seu pacote de incentivo sem precedentes 
depois da aceleração exibida pela economia do país no terceiro trimestre. 
 
"Os chineses estão mesmo fixados em uma coisa, e uma só coisa, que é a estabilidade social. 
Eles não querem correr o risco de ter outra surpresa negativa de desaceleração do 
crescimento", disse Roach em entrevista à Bloomberg Television em Hong Kong. 
 
"Paralelamente, a inflação não é um grande risco para a China no futuro previsível, disse o 
vice-presidente do BC chinês", Yi Gan. 
 



Iuane 
 
A China deveria permitir uma valorização imediata e isolada do iuane e ampliar a banda de 
flutuação da moeda, de forma a deter os afluxos de capital especulativo que podem alimentar 
a inflação, disse a economista Wang Tao, do UBS AG. "Os fundamentos econômicos da China 
permitem concluir que o iuane deve se fortalecer", disse Wang, lotada em Pequim. "O banco 
central vai ter mais dificuldade para gerenciar a liquidez e a inflação quando uma enxurrada de 
fundos especulativos voltarem, apostando na valorização do iuane." 
 
A economia chinesa cresceu no segundo trimestre ao ritmo mais acelerado de um ano, e o 
declínio das exportações desacelerou no mês de setembro, alimentando a especulação de que 
o banco central permitirá que iuane retome a valorização no câmbio com o dólar.  
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