
Expansão chinesa eleva pressão sobre o iuane 
 
Rápido reaquecimento da terceira maior economia do mundo e de outros países asiáticos traz 
também alta de commodities 
 
A produção industrial e o superávit comercial da China cresceram em outubro, em um indício 
de fortalecimento da recuperação da economia do país, a terceira maior do mundo. Isso 
provavelmente fará aumentar a pressão para que se permita a valorização do iuane. 
 
Tais dados foram divulgados às vésperas da reunião da Cooperação Econômica da Ásia e do 
Pacífico (Apec) em Cingapura e de uma visita do presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, a Pequim, onde ele planeja levantar a questão da moeda chinesa. O primeiro-ministro 
do país, Wen Jiabao, vem resistindo à pressão para relaxar o controle sobre o iuane, 
esperando uma recuperação mais firme nas exportações, com o objetivo de garantir a 
estabilidade social e o aumento do emprego no país. 
 
"Para a China, é necessário e adequado permitir que a moeda seja mais flexível", disse hoje o 
presidente do Banco de Desenvolvimento da Ásia (BDA), Haruhiko Kuroda, em entrevista à 
Bloomberg Television em Cingapura. "A reação das autoridades chinesas à crise vem sendo 
excelente" e "elas promoveram uma recuperação econômica muito forte", disse ele. 
 
A produção industrial cresceu 16,1% em relação a outubro de 2008, a maior alta desde março 
de 2008, informou ontem em Pequim o departamento de estatística. As vendas no varejo 
tiveram um avanço anualizado de 16,2% no mês passado, informou o departamento. O 
superávit comercial quase dobrou em relação a setembro, para US$ 24 bilhões, uma vez que a 
queda das exportações desacelerou e foi a menor deste ano. 
 
O crescimento da produção industrial superou os 15,5% da mediana das projeções de 
analistas, e o das vendas no varejo também ficaram acima das estimativas de analistas. 
 
O banco central prometeu ontem manter uma política "moderadamente relaxada" e disse que 
a economia chinesa tem condições de manter um crescimento estável e relativamente 
acelerado. 
 
Outros relatórios divulgados ontem mostraram que os investimentos em ativos fixos urbanos 
cresceram 33,1% nos primeiros 10 meses deste ano, o declínio nos preços do consumidor 
desacelerou e os meios de pagamento cresceram a um ritmo recorde. O crescimento mais 
rápido da produção e das vendas reforçou as projeções de que o crescimento econômico da 
China será superior a 10% este trimestre e de que o país se tornará a segunda maior 
economia em 2010, superando o Japão. 
 
A alta nas vendas do varejo no mês passado foi a maior desde dezembro. Os preços ao 
consumidor caíram 0,5% em outubro, em relação ao mesmo mês de 2008, menor queda 
desde o início dos declínios, em fevereiro, segundo o departamento. Os preços no atacado 
caíram 5,8 %. 
 
"A economia está se fortalecendo, as exportações crescerão muito em breve e a inflação está 
chegando ao ponto mais baixo (a partir do qual começa a subir) e neste ambiente, uma 
política (monetária) muito flexível tem que mudar", disse Paul Cavey, da Macquarie Securities 
de Hong Kong. "As taxas de juros e a moeda deverão começar a subir a partir de março, mais 
ou menos". 
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