
Pequim avalia efeito de valorização para as empresas 
 
A China está realizando "testes de estresse" para avaliar o efeito da valorização do yuan sobre 
suas empresas, num sinal de que o governo pode estar preparando uma mudança de política 
monetária enquanto rebate críticas estrangeiras a seu atrelamento cambial ao dólar que dura 
20 meses. 
 
O Conselho Chinês para Promoção do Comércio Internacional está realizando "testes com o 
yuan" em mais de mil empresas em 12 setores, disse o vice-presidente do órgão, Zhang Wei. 
Ele disse que as autoridades econômicas deverão retardar a valorização do yuan para dar aos 
exportadores mais tempo para se recuperarem da recessão mundial. No contratos de câmbio a 
termo para 12 meses, o yuan subiu 0,1%, para 6,6642 por dólar. 
 
As pressões externas se intensificaram desde que o premiê, Wen Jiabao disse, no domingo, 
que o yuan não está desvalorizado e afirmou que as críticas à política monetária chinesa 
equivalem a "protecionismo". Os contratos a termo refletem apostas de que no ano que vem o 
yuan será valorizado em 2,4% em relação ao câmbio de 6,8265, à medida que o Banco Central 
tente reduzir os custos de importações e controlar a inflação. 
 
"Esse poderá ser um sinal de que estão estudando a possibilidade de valorizar o yuan", disse 
Liu Li-Gang, economista do Australia & New Zealand Banking Group. "Ainda não é certo se isso 
sinalizará uma valorização iminente." 
 
A China manteve o yuan praticamente inalterado em torno de 6,83 por dólar desde julho de 
2008 para ajudar exportadores a sobreviver à crise financeira mundial. O banco central 
permitiu que a moeda dr valorizasse 21% desde que um atrelamento ao dólar foi abandonado 
em julho de 2005. Liu acredita que o yuan começará a subir no segundo trimestre, e poderá 
ganhar até 5% até o fim do ano. 
 
Os setores eletrônico e de maquinário são os mais afetados porque firmaram contratos de 
exportação de US$ 150 bilhões neste ano, que poderão perder valor, em termos de yuans, 
disse ele. Para Zhang, a indústria de transformação, como a têxtil e a moveleira que têm 
baixas margens de lucro, de até 3%, ficariam "imediatamente à beira da falência". 
 
"Mesmo que o yuan tenha uma apreciação pequena, eles serão extintos", disse ele. Os 
resultados dos testes serão anunciados antes de 27 de abril, disse Zhang. 
 
Qin Gang, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China disse ontem que o valor do 
yuan "não é a causa principal" do déficit comercial americano. A declaração foi feita horas 
depois que Jon Huntsman, embaixador dos EUA na China, ter dito que Washington espera 
"mais flexibilidade" na forma como o yuan é administrado. 
 
Senadores americanos puseram de novo em vigor esta semana legislação exigindo que os EUA 
decidam se a moeda de um país está desalinhada, e que facilitaria a imposição de tarifas de 
importação. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


