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País terá posição de equidistância entre EUA e China na discussão das questões cambiais  
 
O Brasil vai se posicionar, tema por tema, e sem alianças automáticas, na reunião do G-20 que 
acontece semana que vem, em Paris, sob a presidência da França. Fontes do governo 
sinalizam que o país tratará de questões cruciais, como câmbio, volatilidade dos preços 
agrícolas e reforma do sistema monetário internacional, de maneira pragmática e centrado no 
interesse nacional. 
 
A grande questão nos últimos dias tem sido se o Brasil vai evoluir sua posição sobre a guerra 
cambial e os desequilíbrios internacionais, considerando de um lado a forte relação comercial e 
de investimentos com a China, e de outro, a demanda dos EUA para que o país participe de 
"esforço multilateral" para pressionar Pequim e outros países com moedas desvalorizadas. 
 
O país terá posição de equidistância entre EUA e China, indica uma alta fonte. Brasília tem 
criticado americanos e chineses com moedas desvalorizadas, enquanto o Brasil está com a 
moeda mais valorizada entre os membros do G-20, situação pouco suportável para 
exportadores e para a competitividade. 
 
O diretor-executivo do Brasil, e de mais oito países, no Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Paulo Nogueira Batista Junior, expressa sua opinião sobre o que, no governo, se fala apenas 
informalmente. "A posição no G-20 deve ser centrada no interesse nacional" diz. "Com o 
mundo tão instável, e mudando tão rapidamente, é difícil, talvez pouco aconselhável, buscar 
manter relações inalteradas, estáveis e de longo prazo com outros paises, com exceção 
provavelmente do Mercosul e da América do Sul. Todas as alianças financeiras, econômicas, 
devem passar por reavaliação constante." 
 
No FMI, a aliança dos Bric - Brasil, Rússia, Índia e China - foi muito forte em 2008 e 2009, 
mas não mostrou a mesma coesão em 2010, pela divergências sobretudo com os chineses. Na 
reforma das cotas, concluída ano passado, Pequim adotou postura mais branda que os outros 
três integrantes do grupo, não insistindo tanto numa transferência mais expressiva de poder 
dos desenvolvidos para os emergentes. A China foi o país que obteve os maiores ganhos na 
reforma das cotas.  
 
Ou seja, não há aliança automática com emergentes ou China. Diferentes assessores do 
governo notam que o Brasil tem interesses muito diversificados, e as alianças evoluem.  
 
Em temas cruciais da agenda do G-20 e do FMI, as coincidências de posição variam conforme 
os parceiros. O Brasil está mais próximo da França e da China, e mais distante dos EUA e do 
Canadá, por um sistema monetário internacional menos dependente do dólar e contra o 
"exorbitante privilégio" da moeda americana. Sobre gestão do movimento de capitais, os 
franceses estão mais próximos da posição brasileira. Sobre volatilidade dos preços agrícolas, o 
país tem proximidade com os EUA, que tambem são exportadores de commodities. 
 
"Se nossos interesses forem coincidentes com a China ou EUA, estaremos com um ou outro no 
G-20", diz Nogueira Batista, falando em nome pessoal. "Se os americanos tiverem algo a nos 
oferecer, não temos por que não ter posições e atuacao comum com eles. Mas o mesmo se 
aplica aos chineses ou franceses." 
 
Na semana que vem, em Paris, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do 
Banco Central, Alexandre Tombini, devem colocar em ação esse posicionamento. Discutirão 
com seus colegas do G-20 uma lista de "parâmetros indicativos" para definir países com 
déficits ou superávits comerciais excessivos e fazer correções em suas políticas. 
 
O Valor apurou que os quatro indicadores na mesa são: contas correntes, taxa de câmbio e 
reservas, posição das finanças públicas (déficit fiscal ou dívida) e finanças públicas (poupança 



ou dívida). A lista tem apoio da "maioria dos países", portanto não de todos. E como o G-20 é 
um mecanismo de consenso, basta um país se opor para uma proposta naufragar. 
 
Sem surpresa, a China quer frear a discussão sobre câmbio, temendo que o exercício seja 
basicamente para pressionar pela revalorização de sua moeda. Outros países tentar convencer 
Pequim que não se trata de pacote anti-China. Mas Pequim quer saber desde já o resultado de 
avaliações futuras. 
 
Sobre a volatilidade dos preços agrícolas, a França aparece com uma nova prioridade a cada 
dia. Agora, a ministra de Finanças, Cristine Lagarde, fala que o objetivo é "proteger os 
consumidores". 
 
De seu lado, o Brasil quer evitar regulação de mercado, mas já aceita examinar os impactos da 
volatilidade das commodities, em especial dos aumentos recentes de preços, sobre os países 
importadores mais pobres, que são afetados com o aumento do custo de alimentos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


