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Será preciso aprender a atuar em mercados sofisticados.  
 
O investimento direto estrangeiro (IDE) assim como o comércio exterior de uma forma geral, 
acabam se tornando uma ferramenta estratégica para integrar a China à economia do mundo 
e também para transformá-la numa acionista responsável. 
 
Até agora, as discussões sobre se a China deve ou não desvalorizar a sua moeda, o yuan, se 
concentraram quase exclusivamente no impacto da taxa de câmbio da moeda sobre o saldo da 
balança comercial. Mas que efeito teria a apreciação do yuan sobre o investimento direto 
estrangeiro (IDE) que entra e que sai da China?  
 
Ao avaliar a política cambial da China, os efeitos de qualquer mudança na balança comercial 
não são mais importantes do que as consequências potenciais para o IDE que entra, que 
desempenha papel tão crucial no desenvolvimento da China, e no IDE que sai da China, que 
vem recebendo atenção mundial crescente.  
 
A China tem sido um dos maiores beneficiários de IDE do mundo desde meados de 1990. A 
valorização do yuan encareceria o estabelecimento (ou a expansão) das firmas estrangeiras na 
China - o mais dinâmico mercado do mundo - e tornaria as exportações das subsidiárias 
estrangeiras, que respondem por 54% das exportações totais, menos competitivas 
internacionalmente. Por outro lado, o aumento do custo seria compensado até certo ponto por 
insumos importados de menor custo, e as subsidiárias estrangeiras poderiam ter expectativas 
de repatriar lucros maiores provenientes das vendas na China em termos das suas próprias 
moedas.  
 
Mas o acontecimento mais notável nos últimos anos tem sido a forte aceleração no IDE que sai 
da China desde que o governo adotou a sua política de "se globalizar" em 2000, incentivando 
firmas chinesas a investir no estrangeiro. O IDE que sai da China mais do que dobrou entre 
2005 e 2007, de US$ 12 bilhões a US$ 27 bilhões, e em seguida mais do que dobrou 
novamente em 2008, para US$ 56 bilhões. As saídas continuaram crescendo para US$ 57 
bilhões em 2009, época quando os fluxos de IDE globais haviam despencado, em queda de 
50%, transformando a China na quinta maior investidora externa.  
 
A crescente competitividade internacional das firmas chinesas, aliada à política do governo, foi 
a principal força propulsora do aumento vertiginoso do IDE de saída da China. A valorização de 
20% do yuan contra o dólar entre 2005 e 2008 inegavelmente facilitou isso no caso dos países 
beneficiários cujas moedas igualmente tampouco se apreciaram contra o dólar.  
 
O IDE de saída da China deverá aumentar acentuadamente, mais uma vez em 2010, a julgar 
pelo primeiro semestre do ano, quando aumentava a uma taxa anual de 44%. A valorização 
aceleraria essa tendência.  
 
Isso foi exatamente o que aconteceu no Japão, depois que o iene foi valorizado em mais de 
50% contra o dólar, entre 1985 e 1987, seguindo o "Plaza Accord". O IDE de saída do Japão 
subiu vertiginosamente, de US$ 7 bilhões em 1984, para US$ 20 bilhões em 1986, atingindo o 
auge de US$ 48 bilhões em 1990. 
 
Considerando que a maior parte do IDE de saída da China provém de empreendimentos 
estatais, as suspeitas de motivações não comerciais são generalizadas. Não existe, contudo, 
nenhuma evidência sistemática de que as estatais sejam movidas por mais do que 
considerações comerciais normais. Ao mesmo tempo, várias entidades privadas ou semi-
privadas têm investido no exterior. À medida que suas operações são menos visíveis, é 
provável que seu IDE de saída e, por conseguinte, o total da China, esteja subestimado. 
 
Temores de investimentos chineses no estrangeiro, assim como os investimentos do Japão e 
da Coreia do Sul nas décadas de 1980 e 1990 - e, antes disso, das grandes multinacionais dos 



EUA do pós-guerra, que o escritor francês Jean-Jacques Servan-Schreiber chamou de "le défi 
américain" (o desafio americano) na década de 1960 - são inapropriados. Esses investimentos 
acabaram sendo aceitos como fator de contribuição aos seus países anfitriões. Igualmente, a 
forte alta no IDE de saída da China é bom para a China e para os países anfitriões.  
 
O IDE chinês pode proporcionar um pacote de ativos tangíveis e intangíveis necessários para o 
crescimento e o desenvolvimento. Apesar de uma parcela importante do IDE de saída da China 
inicialmente assumir a forma de IDE de apoio ao comércio exterior, é possível esperar que 
conduza a um deslocamento da produção para fora da China, inclusive para os EUA e a 
Europa, reduzindo, portanto, as exportações vindas da China. Além disso, o IDE, assim como o 
comércio exterior, é um meio estratégico para integrar a China à economia do mundo e 
transformá-la numa acionista responsável. 
 
A exemplo de seus equivalentes japoneses e sul-coreanos, porém, as firmas chinesas 
precisarão aprender a atuar em mercados desenvolvidos altamente sofisticados, assim como 
nos países em desenvolvimento, onde seus investimentos em recursos naturais estão se 
expandindo velozmente. Elas também precisarão aprender com os erros passados de outras 
multinacionais. Em particular, elas precisam estabelecer uma sólida reputação como bons 
cidadãos corporativos, além de fazerem uma contribuição econômica positiva aos seus países 
anfitriões.  
 
O governo chinês pode desempenhar um papel crucial com a adoção de um código de conduta 
para todos os empreendimentos chineses que investem no exterior, em consonância com as 
normas internacionalmente aceitas e levando em conta a crescente importância do IDE 
sustentável. Da sua parte, os países beneficiários deveriam aceitar, em vez de se esquivar ou 
discriminar, os "new kids on te block" da China.  
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