
China ameaça retaliar EUA na guerra do câmbio 
 
Pequim vai retaliar caso os Estados Unidos declarem que a China manipula sua moeda e 
também vai impor sanções comerciais, disse ontem o ministro chinês do Comércio, Chen 
Deming, no mais recente gesto sobre uma debate acerca do valor do iuan. 
 
Chen novamente acusou Washington de politizar a questão antes do prazo limite de 15 de abril 
para que o Tesouro norte-americano declare se a China está mantendo artificialmente sua taxa 
de câmbio em níveis baixos para ganhar competitividade nos mercados globais. 
 
"O câmbio é uma questão soberana e não deve ser algo a ser discutido entre dois países", 
afirmou Chen ao Fórum de Desenvolvimento da China. 
 
"Achamos que o renminbi (iuan) não está desvalorizado, mas se o Tesouro dos Estados Unidos 
der uma resposta errônea a suas próprias necessidades, vamos esperar para ver. 
 
Caso tal resposta seja seguida de sanções comerciais, penso que não faremos nada. Também 
responderemos se isso significar litígio segundo a estrutura de regras globais", acrescentou. 
 
Em junho ou julho, o governo da China deve iniciar um gradual processo de descolamento do 
yuan em relação ao dólar dos Estados Unidos, o que deve levar a moeda asiática a flutuar no 
máximo 0,03 ponto percentual por dia, afirmou na sexta-feira Chen Xingdong, economista-
chefe do banco BNP Paribas no país oriental. 
 
A flexibilização leve da política cambial pelo governo do primeiro-ministro Wen Jiabao deve 
ocorrer em breve como um reflexo da forte pressão de diversas nações, sobretudo EUA, Reino 
Unido, Alemanha e França, para que sejam corrigidos os desequilíbrios comerciais entre a 
China e seus principais parceiros internacionais. 
 
Como consequência dessa política, o especialista acredita que a cotação do yuan deve sair da 
marca de 6,83 por dólar para 6,62 no final de dezembro. Para o final de 2011, ele projeta o 
patamar de 6,30 yuans por dólar. 
 
De acordo com Chen, é possível que no começo de abril autoridades do governo chinês 
sinalizem a seus interlocutores oficiais dos EUA que a mudança da política cambial deve 
ocorrer poucas semanas depois. O economista ressaltou que a grande disputa internacional 
que tem como foco o fraco valor do yuan em relação às moedas conversíveis, especialmente o 
dólar e o euro, apenas ocorre porque Pequim registra saldos comerciais vigorosos em relação a 
boa parte dos outros países. "Você acha que toda a discussão sobre este tema estaria 
ocorrendo se a China apresentasse grandes déficits comerciais?", questionou. 
 
Em entrevista em São Paulo, Chen destacou que a mudança cambial da China pode requerer 
alguns compromissos dos EUA. Embora afirme que não sabe aquilo que Washington pode 
oferecer a Pequim em troca, ele destacou que o governo do país asiático gostaria de ouvir da 
Casa Branca três tipos de posições bem claras: a primeira é não interferir em questões de foro 
doméstico, como Taiwan e o Tibet. O economista ressaltou, contudo, que nesse aspecto a 
posição norte-americana não é a ideal, pois o governo de Barack Obama liberou US$ 6,4 
bilhões em armamentos fabricados nos EUA para o governo de Taipé e o líder religioso 
tibetano Dalai Lama foi recebido por Obama. 
 
Um segundo fator importante para Pequim é que o governo norte-americano suspenda as 
restrições de exportações de produtos militares norte-americanos para a China. 
 
O terceiro elemento é os EUA não colocarem mais barreiras para que aquele país asiático 
compre participações de empresas multinacionais, o que só não ocorre com companhias com 
sede na África. 
 
Ele citou que o país asiático já tentou adquirir parcelas de várias corporações, entre elas a 
anglo-australiana Rio Tinto, mas tal negócio foi vetado pela Casa Branca. 



 
INFLAÇÃO 
 
Para Chen, a inflação tende a subir nos próximos meses na China e levar o CPI (índice de 
preços ao consumidor, na sigla em inglês) a fechar o ano em 4,9%. 
 
Segundo ele, quando o indicador atingir um nível de 4% no acumulado em 12 meses, o banco 
central do país não deve elevar as taxas de juros básicas, pois tal ferramenta é inócua numa 
economia dominada por empresas estatais. 
 
De acordo com Chen, a instituição oficial deve adotar outros instrumentos, especialmente o 
controle da quantidade de dinheiro em circulação na economia, que pode ser feito inclusive 
pela troca de moeda em espécie em poder do público por títulos públicos. 
 
O PIB do país subiu 8,7% em 2009 devido basicamente ao estímulo fiscal de US$ 586 bilhões 
divulgado por Pequim em novembro de 2008 para evitar impactos domésticos causados pela 
recessão global. 
 
Para 2010, Chen estima uma expansão de 10,5% do produto interno bruto. 
 
"Os investimentos foram relevantes no ano passado, pois a crise (internacional) provocou uma 
situação extraordinária", comentou Chen. Para ele, com a recuperação paulatina da economia 
mundial, tais estímulos não são mais necessários. 
 
Segundo o especialista, os investimentos na formação de capital sobem a uma taxa de 16% ao 
ano e a poupança doméstica está atualmente em 48% do PIB, marca bem superior aos 18% 
registrados pelo Brasil. 
 
MANTEGA 
 
Perguntado se o governo chinês ficará sensibilizado com a queixa do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, segundo a qual o câmbio administrado no país asiático atrapalha muito a 
competitividade de exportadores brasileiros, o economista do BNP Paribas disse que não 
acredita em tal hipótese. 
 
Mantega destacou há duas semanas em evento na FGV em São Paulo que os países do G-20 
precisam estabelecer normas para harmonizar suas regras cambiais. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A-4. 
  


