
China já testa yuan como moeda global 
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Pequim libera aos poucos o uso mais amplo de sua moeda, que deverá desafiar a hegemonia 
do dólar  
 
Durante anos, a China dificultou o fluxo de capital que entra e sai de sua economia, a segunda 
maior do mundo. Agora, o governo de Pequim está levando adiante uma campanha para 
colocar sua moeda, o yuan, no palco mundial - e já surgem brechas naquela imponente 
barreira financeira. 
 
Um yuan mais amplamente usado no comércio e investimento internacionais pode em algum 
momento desafiar a supremacia do dólar, corrigir alguns dos desequilíbrios que marcam a 
economia chinesa e mundial e forçar os Estados Unidos, hoje perdulários, a viver de acordo 
com seus meios. 
 
Não será uma transição fácil. Há poderosos interesses na China que estão satisfeitos com o 
status quo e tentarão frear qualquer iniciativa de reforma. Mas as mudanças que a China fez 
até agora ganharam força interna e internacionalmente - e podem acabar sendo fortes demais 
para alguma resistência. 
 
Durante mais de uma década, a fechada conta de capitais da China foi um elemento marcante 
da economia mundial. Ela isolou o país dos fluxos de capitais estrangeiros, permitindo que 
passasse ileso pela crise financeira asiática de 1997 e deixando seus bancos incólumes ao 
quase colapso do sistema financeiro americano em 2008. 
 
Igualmente importante foi que, ao negar aos mercados um papel na definição da taxa de 
câmbio, Pequim pôde manter o valor do yuan num nível artificialmente baixo - sustentando 
uma expansão de 30 anos nas exportações. Como os poupadores chineses não podem aplicar 
seu dinheiro no exterior, os bancos também conseguiram oferecer-lhes baixos juros, o que 
manteve o custo do dinheiro para a indústria em níveis bem baixos e sustentou um surto de 
investimentos. 
 
Tome-se o caso de Shenzhen - uma cidadezinha pesqueira em 1979, uma metrópole de 14 
milhões de habitantes em 2011, erguida ao redor do quarto porto mais movimentado do 
mundo. O baixo custo de capital subsidiou a construção de infraestrutura de transporte e 
energia, fábricas e linhas de produção. Um yuan subvalorizado, combinado com o baixo custo 
da mão de obra, permitiu às empresas cobrar preços mais baixos que as rivais estrangeiras. 
 
Mas a manipulação do câmbio e a repressão do juro têm seu custo. O capital barato resultou 
num excesso de capacidade no setor industrial e em bolhas no mercado imobiliário. A gestão 
do câmbio tendo superávits comerciais produziu o acúmulo de gigantescas reservas 
internacionais, US$ 3,04 trilhões, que a China se vê obrigada a aplicar na forma de 
empréstimos a custo baixíssimo aos EUA. 
 
Uma das primeiras rachaduras na restritiva política chinesa ocorreu em julho de 2009, com um 
plano para permitir a liquidação de transações de exportação e importação em yuans.  
 
No primeiro trimestre de 2011, US$ 55 bilhões do comércio exterior chinês - 7% do total - 
foram liquidados em yuans. No fim de abril de 2011, os depósitos em yuan no sistema 
bancário de Hong Kong haviam crescido para 511 bilhões, ou US$ 79 bilhões, nove vezes o 
total de julho de 2009, quando o programa para compensação em yuans foi lançado. 
 
Mas uma abertura mais substancial da conta de capitais vai exigir progresso em duas áreas: 
uma taxa de câmbio que esteja mais próxima do valor justo e juros definidos pelo mercado. O 
yuan ainda está subvalorizado, mas dois fatores sugerem que está muito mais próximo do 
valor de mercado do que costumava: a moeda chinesa teve uma valorização real de 20% 
diante de uma cesta de moedas desde 2005, e o superávit de conta corrente da China caiu 



para 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010, ante 10,1% em 2007. 
 
Se o yuan está perto do valor justo, o governo chinês poderá afrouxar os controles sobre a 
conta de capitais com menos chance de provocar entradas desestabilizadoras de dinheiro 
especulativo. 
 
Os juros chineses, de sua parte, continuam a ser definidos pelo governo. Mas o Banco do Povo 
da China, o banco central, está tentando mudar isso a partir de um exemplo na história 
econômica do país. 
 
No começo da era da reforma, o governo chinês designou Shenzhen como zona econômica 
especial, onde as políticas de mercado poderiam ser testadas antes de ser expandidas para o 
resto do país. Hong Kong vai servir como um local parecido de experimentação para a reforma 
do sistema financeiro do país. O rendimento dos papéis de dívida expressos em yuans que são 
negociados em Hong Kong já é definido pelo mercado, em vez de seguir o juro referencial do 
banco central. 
 
De acordo com o Royal Bank of Scotland, o valor dos papéis de dívida em circulação nesse 
mercado, conhecido como "dim-sum", subiu de US$ 5,3 bilhões no fim de 2009 para o 
equivalente a US$ 15,8 bilhões. O McDonald's e a Caterpillar estão entre as empresas que 
recorreram ao novo mercado em busca de financiamento. 
 
O aumento na liquidação de transações comerciais e o desenvolvimento de Hong Kong como 
um centro financeiro do yuan se reforçam mutuamente. A maior quantidade de transações 
compensadas em yuan aumenta o pool de liquidez em Hong Kong, o que encoraja o 
desenvolvimento de mais instrumentos de investimento em yuan, e a maior variedade de 
formas de investimento reforça o incentivo para o uso do yuan na liquidação das transações de 
comércio exterior. 
 
Agora aumenta a pressão na China para que abra mais canais para seus mercados de capitais. 
A questão é se essa mudança será rápida ou lenta. 
 
Se a China acelerar seu cronograma, as implicações serão enormes. Um juro mais alto vai 
desacelerar a expansão do investimento, reduzindo o apetite do país por commodities e 
diminuindo a marcha do principal motor de crescimento doméstico. 
 
Um yuan mais caro limitará a demanda por exportações que catalisou o explosivo crescimento 
da costa leste da China. Os fabricantes de têxteis, brinquedos e ferramentas de baixo valor 
agregado serão os primeiros a fechar as portas. Fabricantes de aparelhos de alta tecnologia, 
como a Foxconn - o nome comercial da Hon Hai Precision Industry, que fabrica o iPad - já 
decidiram transferir fábricas para o interior do país, atrás de mão de obra mais barata que na 
costa. 
 
A mesma dinâmica aumentará o poder de consumo dos lares chineses - dando um empurrão 
aos esforços para fazer com que a demanda interna ganhe proeminência como motor de 
crescimento. 
 
O próximo passo no desenvolvimento do yuan como moeda internacional - servir como moeda 
de reserva para os bancos centrais - vai exigir progresso mais substancial. Como a conta de 
capitais chinesa ainda é rigidamente controlada, a moeda chinesa não preenche a principal 
função de reserva: a de ser ativo líquido que os bancos centrais podem usar para estabilizar o 
valor de sua própria moeda. 
 
A transição para uma conta de capitais aberta não será fácil. Poderosos grupos no setor 
exportador, empresas estatais, bancos e governos regionais se beneficiam de um juro baixo e 
do yuan desvalorizado. A porta para a reforma não está escancarada, mas também não está 
trancada. 
 



A reforma tem sua própria lógica e seu próprio ímpeto. As empresas que obtêm financiamento 
em yuans no exterior vão exigir mais oportunidades para levar esse dinheiro para o país 
amanhã. Se os juros forem maiores no exterior, os investidores do país encontrarão meios de 
transferir seus yuans para fora. Se não existirem canais legais, empresas com presença no 
país e fora encontrarão meios de driblar os controles de capital. 
 
Valorização não ajudará tanto os EUA 
 
Os Estados Unidos defendem há anos a valorização do yuan, como parte de seus esforços de 
contornar o persistente déficit da balança comercial com a China. Mas, no fim, a alta do yuan 
pode não favorecer muito os EUA. Os maiores beneficiários poderão acabar sendo outras 
economias emergentes que disputam entre si para concorrer com a China como centro de 
produção de baixo custo. 
 
As recentes altas do yuan no câmbio com o dólar, juntamente com a elevação dos salários e 
da inflação da China, estão começando a expulsar alguns setores básicos de exportação 
daquele país, dizem economistas. Essas empresas estão migrando para países em que as 
despesas são ainda mais baixas e as taxas de câmbio não ameaçam comprometer as 
exportações. 
 
Diante disso, a valorização do yuan pode, sim, diminuir o superávit da balança comercial da 
China com os EUA ao tornar os produtos chineses mais caros em dólar e, portanto, menos 
atraentes para os consumidores americanos. Mas o impacto geral sobre o comércio americano 
pode não ser tão grande, uma vez que os importados originários de outros mercados 
emergentes substituirão os que deixarem de provir da China. "A pura ideia de que [o yuan] vai 
mudar a balança comercial dos EUA simplesmente não faz sentido", diz David Carbon, diretor 
de pesquisa cambial e econômica do DBS Bank, sediado em Cingapura. 
 
A história maior, diz Carbon, é a migração da indústria de transformação de produtos de 
exportação baratos, "um processo em andamento" que vem se desenvolvendo desde a 
Segunda Guerra "e vai continuar por muito tempo". Ela começou com o Japão, depois migrou 
para Cingapura e Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan e acabou indo parar na China. "Os que 
ficaram abaixo da China e podem emergir são a Índia e o Vietnã", diz Carbon. 
 
O Vietnã se destaca como um dos mais evidentes beneficiários da valorização do yuan devido 
à fragilidade de sua moeda, o dong. No decorrer do ano passado, o yuan subiu cerca de 14% 
em relação ao dong. "Há setores em decadência atualmente na China, e para esses setores há 
uma possível ascensão em países como o Vietnã", diz Tim Condon, economista-chefe para a 
Ásia do ING Group. 
 
Há alguma vantagem para os EUA nessa tendência. Se a produção mudar para mercados mais 
baratos, os preços mais altos para produtos procedentes da China, causados pelo 
fortalecimento do yuan, não tenderão a ser um grande fator inflacionário nos EUA. 
 
O Japão também poderá se beneficiar da valorização do yuan. O país prospera ao produzir 
produtos de exportação de alta tecnologia e alto valor agregado, como veículos híbridos e 
equipamentos especializados de produção industrial, campos em que a China ainda não é 
forte. Assim, a vantagem de um yuan mais forte para o Japão não é a capacidade maior de 
concorrer com a China, e sim a oportunidade de exportar para a China. 
 
O yuan, no entanto, não vem se valorizando ante o iene. Na verdade, enquanto a moeda 
chinesa aumentou cerca de 5,2% no câmbio com o dólar desde junho passado, ela caiu 5,4% 
em relação ao iene. 
 
Mas Charbon acredita que isso pode mudar. A intervenção do Grupo dos Sete principais países 
do mundo nos mercados de câmbio na esteira do terremoto no Japão mostra a determinação 
de não deixar o iene se valorizar para muito além de 80 ienes por dólar, a fim de proteger os 
exportadores japoneses num momento em que o país luta para se recuperar, diz ele. Assim, se 
o yuan continuar a avançar em relação ao dólar, ele acabará começando a subir ante o iene 



também, diz Carbon. Isso barateará os produtos japoneses na China, talvez permitindo que o 
Japão aumente o superávit de US$ 49,6 bilhões registrado pelo Japão no comércio com a 
China no ano passado. Um aumento do volume de exportações japonesas para a China 
contribuirá para neutralizar os danos causados à balança comercial do Japão com os EUA pelo 
fortalecimento do iene contra o dólar - e o efeito desses danos sobre a economia japonesa. 
Condon atribui a fatores cambiais a fragilidade da recuperação do Japão em relação à cris dos 
mercados de 2008-09. 
 
A difícil tarefa de avaliar o justo valor de uma moeda 
Tom Orlik e Anjali Cordeiro  
 
Durante anos, políticos e economistas americanos queixaram-se da desvalorização da moeda 
chinesa. Mas seus argumentos podem ter deixado de ser tão inequívocos como antes. O yuan 
chinês subiu para 6,5 yuans por dólar, dos 8,2 yuans por dólar em junho de 2005, e os preços 
ao consumidor na China subiram mais de 5% em relação ao ano passado. 
 
Isso significou uma valorização nominal de 25% contra o dólar e uma valorização real de 20% 
contra uma cesta de moedas dos principais parceiros comerciais da China desde 2005. Ao 
mesmo tempo, o superávit em conta corrente da China - argumento número 1 contra um yuan 
subvalorizado - caiu para 5,2% do PIB em 2010, de um pico de 10,1% do PIB em 2007. 
 
Essas mudanças levaram um pequeno coro de influentes economistas de bancos de 
investimento e do governo a mudar o tom, afirmando que o yuan está se aproximando do 
valor justo. Não é uma visão generalizada. Mas mesmo entre os mais duros críticos do câmbio 
chinês, há maior aceitação de que a moeda está menos desvalorizada do que alguns anos 
atrás. 
 
Avaliar o valor justo de uma moeda não é uma tarefa simples. Para as moedas sob câmbio 
flutuante, fundamentos econômicos como inflação e crescimento têm um impacto sobre a 
cotação definida pelo mercado, mas as taxas de câmbio também podem se alterar devido a 
uma diversidade de outros fatores econômicos e psicológicos. As enormes variações do iene 
japonês frente ao dólar durante um período em que os fundamentos da economia japonesa 
pouco se alteraram são um exemplo. 
 
Para o yuan, cujo valor é rigidamente controlado pelo governo, avaliar o valor que seria 
definido pelo mercado é ainda mais difícil. Mas, analisando o tamanho do superávit chinês em 
conta corrente e seu acúmulo de reservas cambiais, economistas podem chegar a estimativas 
do grau de desvalorização. 
 
O alegação em Washington é, muitas vezes, de que o yuan está desvalorizado em 40% na 
relação ao dólar. As origens dos 40% estão relacionadas com estudo realizado por John 
Williamson e Cline William, economistas do Instituto Peterson de Economia Internacional, 
sobre qual valor deveria ter o yuan para trazer todos os saldos em conta-corrente, inclusive os 
da China e da EUA, para 3% do PIB. 
 
O raciocínio é que um yuan mais valorizado elevaria o custo das exportações da China e 
reduziria o custo de suas importações. Ao calcular a relação entre preços e demanda de 
importações e exportações, os economistas podem estimar o grau de valorização necessário 
para corrigir o desequilíbrio nas relações comerciais da China. 
 
A dificuldade para realizar esse cálculo está em ser ele extremamente sensível a variações na 
conta corrente chinesa. Como o superávit chinês em conta corrente diminuiu, como proporção 
do PIB, as estimativas do grau de valorização tornaram-se menores. 
 
O mais recente estudo de Williamson sugere que o grau de desvalorização caiu para quase 
30%. Outros acreditam que até mesmo esse percentual exagera o grau de valorização 
necessário para levar o yuan a um valor justo. 
 



Jim O'Neill, diretor da Goldman Sachs Asset Management, diz que modelo de sua empresa de 
investimento já não sugere que o yuan, também conhecido como renmimbi, esteja 
desvalorizado. 
 
"Existem diversas evidências [de que] a maioria dos adultos em Washington e no restante dos 
EUA prefere ignorar", afirma O'Neill. "O superávit comercial e o superávit em conta corrente 
chineses diminuíram bastante, de modo que eu diria que as evidências atuais são bastante 
favoráveis àqueles que deixaram de acreditar que o yuan está desvalorizado". 
 
Mas observar a dimensão do superávit em conta corrente é só uma maneira de estimar o grau 
de desvalorização da moeda. Para administrar o valor do yuan frente ao dólar, o banco central 
da China tem de realizar intervenções continuadas nos mercados cambiais. 
 
As consequências dessas intervenções são o enorme e crescente estoque de reservas cambiais 
chinês, que dados mais recentes estimam em US$ 3,04 trilhões no fim de março. O acúmulo 
de reservas cambiais sugere que o BC da China continua a intervir fortemente no mercado 
para sustentar o yuan em um nível artificialmente baixo, indicando que o grau de 
desvalorização permanece mais elevado do que sugere o encolhimento do superávit em conta 
corrente. 
 
A natureza imprevisível dos fluxos de capitais complica mais o cenário do que aconteceria ao 
yuan se Pequim passasse a adotar um regime de câmbio flutuante. 
 
Eswar Prasad, professor da Universidade de Cornell e pesquisador sênior da Brookings 
Institution, acredita que se a China abrisse sua conta de capitais, as famílias poderiam 
transferir parte de seus depósitos bancários para o exterior, gerando pressões de curto prazo 
de depreciação do yuan. 
 
"Está longe de ser óbvio que se a China abrisse sua conta de capitais, o yuan certamente 
caminharia em determinado sentido", diz ele. "Os fluxos de capital implicam que uma 
depreciação também poderia ser uma possibilidade." 
 
As evidências econômicas podem estar começando a pender contra os principais críticos do 
yuan em Washington, mas eles não estão dispostos a admitir derrota. O deputado republicano 
Tim Murphy, da Pensilvânia, e um dos maiores críticos da política cambial chinesa, reconhece 
que o yuan avançou um pouco em relação ao dólar. Mas Murphy, co-autor de um projeto de lei 
sobre manipulação da moeda, não refreou sua retórica. "Só porque o fogo pode estar 
arrefecendo, não significa que a gente deixa de ir pegar uma mangueira contra incêndios", diz 
ele. 
 
Apesar de o yuan ter valorizado cerca de 10% em relação ao dólar desde junho passado, 
segundo algumas estimativas ajustadas pela inflação, "a moeda ainda está desvalorizada em 
até 40%", diz ele.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


