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Uma autoridade comercial chinesa advertiu que qualquer apreciação adicional da moeda 
chinesa ameaçaria levar exportadores à falência, destacando as pressões políticas internas 
sobre Pequim em meio aos crescentes pedidos internacionais para que a China deixe o yuan 
subir.  
 
O vice-ministro do Comércio, Zhong Shan, disse ontem, em entrevista exclusiva ao "Wall 
Street Journal", às vésperas de uma visita aos EUA, que a margem de lucro de muitos 
produtos chineses para exportação é de menos de 2%. 
 
A maioria dos exportadores absorveu a apreciação do valor do yuan que ocorreu após sua 
revalorização, em 2005, aumentando a inovação e cortando custos, mas muitos foram 
obrigados a fechar, disse ele. Um aumento adicional no valor da moeda colocaria em risco a 
sobrevivência de mais exportadores, o que a China não tem condições de suportar, afirmou. 
 
Zhong falou sobre um potencial ponto da inflexão ao descrever a frágil situação de muitos 
exportadores. "A água não ferve quando aquecida a 99°C. Mas vai ferver se for aquecida um 
grau a mais", disse. Do mesmo modo, "um aumento a mais no yuan de uma magnitude muito 
pequena pode causar mudanças fundamentais" para os exportadores na China, avaliou. 
 
O yuan subiu 21% ante o dólar de 2005 a 2008, quando a China adotou um sistema de câmbio 
administrado em que o valor do yuan foi associado a uma cesta de moedas. Mas o yuan tem 
sido mantido estável ante o dólar desde o início da crise global, para ajudar os exportadores 
chineses, o que causou muitas críticas de outros países.  
 
Esta semana, um grupo de senadores americanos apresentou projetos de lei com o objetivo de 
forçar o governo americano a agir contra a China por causa dessa política cambial, o que 
reflete uma crescente irritação no Congresso em relação à questão. Ontem, o embaixador 
americano na China, Jon Huntsman, numa palestra para estudantes da Universidade Tsinghua, 
em Pequim, pediu que a China permita "mais flexibilidade" na taxa de câmbio do yuan. 
 
"Eu entendo perfeitamente o estado de espírito do governo americano e de seu povo", disse 
Zhong, em relação ao problema do alto desemprego. Ele destacou, entretanto, que enquanto 
os EUA têm uma taxa de desemprego de mais de 9%, comparado a uma taxa de desemprego 
formal urbano na China de pouco mais de 4%, o número absoluto do desemprego na China é 
bem maior por causa de sua população bem maior. A China não esconde o fato de que sua 
política cambial é projetada parcialmente para proteger empregos no setor de exportação, e 
assim manter a estabilidade social.  
 
Na tecnocracia governamental de Pequim, o pensamento sobre o câmbio não é monolítico. O 
Ministério do Comércio da China está sob particular pressão do lobby exportador para defender 
seus interesses, e os comentários de Zhong refletem essa realidade política. Empresas 
exportadoras intensivas em mão de obra são as que têm mais a perder com uma apreciação 
da moeda chinesa, o que reduz sua competitividade. 
 
Zhong disse que a China está disposta a comprar mais produtos americanos e adotar outras 
medidas para reduzir seu superávit comercial com os EUA. 
 
Mas pediu que os EUA encontrem uma solução em casa, em vez de fazer pressão sobre a 
China. Ele observou que a China descobriu maneiras de lidar com o problema quando dezenas 
de milhões de trabalhadores foram empurrados para o desemprego no fim dos anos 90, 
quando o governo fechou empresas estatais deficitárias. "Quando temos um problema, 
geralmente procuramos as causas internamente. Entretanto, os EUA tendem a procurar 
motivos que vêm de fora. Há uma diferença cultural entre nossos dois países." 
 
Como um exemplo dessas diferenças, ele afirmou que há mais de dez anos, quando era 
presidente do conselho de uma trading têxtil chinesa, notou que, quando empresários 



americanos visitavam a China, "eles diziam que precisam viajar de primeira classe e ficar em 
hotéis cinco estrelas". Ele alega que nunca se deu a tais luxos. "Queria economizar custos e 
reduzir as pressões dentro da empresa, a começar pela posição de presidente do conselho", 
disse. 
 
Zhong advertiu que um aumento no valor dos produtos exportados pela China também poderia 
acelerar a inflação nos EUA e no resto do mundo. 
 
Entretanto, ele evitou cautelosamente dizer que a China vai manter seu regime cambial 
totalmente inalterado. "Estamos dispostos a ter discussões com os EUA sobre a questão 
cambial. Não há nada que não possa ser discutido entre a China e os EUA. Mas se vocês nos 
pressionarem a fazer alguma coisa, isso não está em linha com a cultura da China", disse 
Zhong. 
 
O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, argumentou, em entrevista coletiva no domingo, que 
o yuan não está subvalorizado. 
 
Zhong deve partir amanhã para os EUA, onde vai se encontrar com representantes 
americanos, entre os quais congressistas, para buscar maneiras de melhorar o relacionamento 
comercial bilateral em meio a crescentes tensões políticas e econômicas  
 
Esta semana, o porta-voz do Ministério do Comércio, Yao Jian, disse que o órgão tem 
examinado o impacto potencial de uma mudança no valor do yuan sobre os exportadores. A 
imprensa chinesa noticiou que outros ministérios estão realizando levantamentos semelhantes, 
chamados de "testes de estresse". Entretanto, os economistas dizem que isso não deve ser 
interpretado como um sinal de que Pequim está preparando o terreno para um rápido aumento 
do yuan nos próximos meses, e alguns deles disseram que a China pode na verdade usar os 
estudos para argumentar contra uma apreciação da moeda nas negociações entre Pequim e 
Washington, em maio. 
 
"Pequim precisa coletar mais dados para mostrar que não tem condições atualmente de deixar 
o yuan apreciar-se acentuadamente, a despeito da crescente pressão de seus parceiros 
comerciais", disse Yan Jin, economista do Standard Chartered Bank. 
 
Questionado sobre uma preocupação crescente entre muitas empresas multinacionais em 
relação a uma deterioração do ambiente de negócios na China, Zhong disse que o país 
continua sendo um dos destinos mais atrativos do mundo para o investimento estrangeiro e 
está determinada a abrir seu mercado ainda mais. Ele afirmou, entretanto, que ainda há 
espaço para aperfeiçoamentos.  
 
Ele disse que o governo tem "estudado seriamente" o assunto e prometeu "corrigir 
rapidamente se algum erro for descoberto". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


