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Entidades que representam a indústria brasileira estão acompanhando com muito interesse as 
negociações entre a China e os Estados Unidos para uma possível valorização do yuan em 
relação ao dólar, bem como as ameaças de retaliação dos americanos sobre o país asiático. 
 
"O assunto entrou no radar das empresas brasileiras", afirma Diego Bonomo, diretor-executivo 
da Coalizão Industrial Brasileira (BIC, na sigla em inglês), um grupo de lobby que atua em 
Washington e representa entidades como a Fiesp e a CNI. "Dependendo da decisão americana, 
o Brasil poderá seguir o mesmo caminho." 
 
Nos últimos dias, os Estados Unidos passaram a apostar na negociação com os chineses como 
a solução preferencial para lidar com o problema da subvalorização do câmbio. Ontem, o 
secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, esteve na China, onde se reuniu com o 
vice-premier daquele país, Wang Qishan. O Tesouro adiou a divulgação de um relatório, 
inicialmente marcada para a semana que vem, que deveria dizer se a China manipula a sua 
moeda. 
 
A China, de outro lado, emitiu alguns sinais de que poderá deixar o câmbio se apreciar. Em 
parte, seria uma forma de conter a aceleração inflacionária no país. Também seria uma 
resposta à crescente pressão no Congresso e opinião pública americanos para impor 
retaliações aos chineses.  
 
"Nos Estados Unidos, a manipulação do câmbio chinês virou o principal problema econômico 
externo", afirma Bonomo. "No Brasil, esse é o segundo maior problema, já que a própria taxa 
de câmbio brasileira está sobrevalorizada. Mas as empresas brasileiras estão cada vez mais 
atentas para o câmbio chinês."  
 
Cálculos do Peterson Institute, um influente centro de estudos de Washington, mostram que a 
moeda chinesa está subvalorizada em 40% em relação ao dólar. Por esse mesmo parâmetro, o 
real está sobrevalorizado em 15% em relação à moeda chinesa. 
 
Se houver uma solução negociada entre Estados Unidos e China para resolver o problema da 
subvalorização do yuan, afirma Bonomo, é provável que o acordo seja selado dentro de um 
organismo multilateral como o G-20, onde o Brasil tem assento. Ele acha improvável que o 
tema seja levado ao Fundo Monetário Internacional (FMI) ou à Organização Mundial de 
Comércio (OMC), que têm poder um pouco maior impor decisões. As autoridades chinesas, 
analisa Bonomo, são reticentes em transmitir a sensação de que estão respondendo a 
pressões dos EUA. 
 
O fortalecimento do yuan perante o dólar contribuiria para reverter um pouco da 
sobrevalorização da moeda brasileira. Primeiro, porque o real ficaria um pouco menos forte em 
relação ao yuan. Segundo, porque hoje moedas como o Brasil estão arcando com o ajuste das 
contas externas americanas. O lado negativo da desvalorização da moeda chinesa é a pressão 
inflacionária decorrente do aumento dos preços dos produtos importados, em um momento em 
que o Banco Central já ameaça subir os juros.  
 
Se as negociações fracassarem, são grandes as chances de os EUA imporem medidas 
retaliatórias. No último mês, foram apresentados diversos projetos no Congresso americano 
que visam abrir o caminho para medidas mais duras. Um deles prevê medidas antidumping 
contra países que manipulam as suas moedas. 
 
Já existem 12 pedidos de medidas antidumping contra os chineses no Departamento de 
Comércio americano. "Se esses pedidos forem adiante nos EUA, pode ser de nosso interesse 
agir de forma semelhante", afirma Bonomo. Seria uma forma, segundo ele, de o país não 
apenas se defender da manipulação do câmbio chinês como também evitar uma enxurrada de 
produtos desviados do mercado americano para o Brasil. 
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