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Brasil e China preveem
freio na expansão global
Grupo bilateral criado para discutir temas econômicos acredita que ritmo de
crescimento da economia será afetado pela desaceleração nos EUA e na Europa

REUTERS–17/8/2010

● Visão compartilhada
China e Brasil concordam que as
nações emergentes não podem
puxar sozinhas o crescimento
global e que os desenvolvidos
precisam fazer o máximo para
ter taxas positivas de expansão.

Análise. Chinês equilibra-se em andaime: cenário preocupa

Cláudia Trevisan
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A economia mundial crescerá
a um ritmo mais moderado na
segunda fase de recuperação
da crise global que eclodiu em
2008, principalmente em ra-
zão da desaceleração dos Esta-
dos Unidos e da Europa, avalia-
ram ontem representantes
dos governos do Brasil e da
China reunidos em Pequim,
no primeiro encontro de gru-
po bilateral criado neste ano
para discutir temas econômi-
cos e financeiros de interesse
dos dois países.

Com visões coincidentes so-
bre o panorama mundial, os dois
lados acreditam que as nações
em desenvolvimento não po-
dem puxar sozinhas o crescimen-
to global e que os desenvolvidos
precisam fazer o máximo para
ter taxas positivas de expansão.

Em um cenário de incerteza so-
bre o vigor dos países ricos, os
chineses disseram que buscam
manter o equilíbrio entre a retira-
da do bilionário estímulo fiscal
adotado em 2008 e a manuten-
ção de altas taxas de crescimen-
to, segundo pessoas que partici-
param das discussões.

As conversas ocorreram no
âmbito da subcomissão econô-
mico-financeira da Cosban, ins-
tituição responsável pelo diálo-
go bilateral em uma série de seto-
res. Criada em abril, a econômi-
co-financeira é a 11.ª das subco-
missões da Cosban e, como to-
das, terá reuniões anuais.

A delegação brasileira foi che-
fiada pelo secretário de assuntos
internacionais do Ministério da
Fazenda, Marcos Galvão, e pelo

diretor do Banco Central Luiz
Awazu Pereira da Silva.

Câmbio. O patamar depreciado
do yuan em relação ao dólar e a
outras moedas, incluindo o real,
esteve fora da agenda. Tema
constante dos encontros bilate-
rais entre China e os EUA, a cota-
ção do yuan é uma das principais
queixas da indústria brasileira
em relação ao país asiático. Para
os industriais, o câmbio desvalo-
rizado dá uma vantagem desleal
aos exportadores chineses.

Realizado na manhã de ontem
em Pequim, o encontro foi con-
centrado na análise da conjuntu-
ra global e na troca de informa-
ções sobre a reforma dos organis-
mos financeiros multilaterais,
especialmente o FMI, e a reu-
nião do G-20 que ocorrerá na Co-
reia do Sul em novembro.

A reunião foi aberta com apre-
sentações de ambos os lados do
desempenho recente de suas
economias. Os chineses disse-
ram que estão empenhados na
reforma da estrutura do PIB do
país, com redução do peso das
exportações e dos investimen-
tos e aumento do consumo.

Para os brasileiros, a transição
levará à apreciação do yuan e se-
rá uma oportunidade para o au-
mento e para a diversificação
das exportações para a China,
concentrada em três produtos:
soja, minério de ferro e petróleo.

9 de setembro, dia do Administrador

PASSADO, PRESENTE
E FUTURO DO BRASIL

O Brasil vive hoje um momento único em sua história. Nossa economia nunca foi tão forte e competitiva, 
impulsionada pelo desempenho das nossas empresas que hoje são exemplos de inovação e de gestão em todo 
o mundo. Esse crescimento está diretamente ligado ao trabalho profissional dos Administradores de todo o país.

Há 45 anos a profissão foi regulamentada e também criado o Sistema CFA/CRAs, instituições que asseguram 
a legalidade do exercício da profissão de Administrador, incentivando o aprimoramento da Ciência da 
Administração. Hoje, o Brasil cresce cada vez mais com o trabalho dos Administradores profissionais, que juntos 
constroem no presente o Brasil que queremos  no futuro.

Conheça e participe dessa história em 
www.souadministrador.adm.br 
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