
BC chinês injeta US$ 11,8 bi para manter crescimento do país 
 
O Banco do Povo da China (PBOC, o banco central do país) injetou 75 bilhões de iuanes (US$ 
11,8 bilhões) líquidos no mercado monetário durante a semana por meio de operações 
regulares no mercado aberto. Essa foi a maior injeção de liquidez em seis semanas e ocorre 
enquanto o PBOC intensifica esforços para impulsionar a economia em meio ao declínio da 
inflação. 
 
A injeção de dinheiro por meio das operações no mercado aberto pode reduzir as taxas do 
mercado monetário da China, efetivamente diminuindo os custos de financiamento das 
empresas para ajudá-las a lidar com o enfraquecimento da economia doméstica, segundo 
operadores. 
 
Como resultado das recentes operações no mercado aberto, a taxa média ponderada de 
recompra interbancária de sete dias, uma medida das taxas de juros do mercado monetário 
chinês, tem ficado em torno de 3,5% desde o começo de julho. A taxa está menor do que a de 
mais de 4,0% registrada no fim de junho, quando o PBOC começou a oferecer acordos de 
recompra reversa - uma linha de crédito de curto prazo - com frequência. O banco central 
informou que ofereceu 70 bilhões de iuanes em acordos de recompra reversa de sete dias a 
3,35% hoje, a mesma taxa da operação de terça-feira, quando foram oferecidos 50 bilhões de 
iuanes. 
 
O PBOC também ofereceu 20 bilhões de iuanes em acordos de recompra reversa de 14 dias a 
3,60%, abaixo da taxa de 4,0% oferecida pela última vez em 5 de julho. 
 
Incluindo as operações de hoje, o PBOC injetou um total de 896 bilhões de iuanes no sistema 
bancário por meio de ofertas de recompra reversa durante as últimas oito semanas. Alguns 
analistas afirmam que o grande volume de ofertas como essas sugere que o banco central 
chinês está ampliando a dependência de instrumentos mais flexíveis, em vez de usar 
ferramentas agressivas como cortes na reserva compulsória dos bancos, tendo em vista as 
preocupações com um aumento da inflação no restante do ano por causa dos preços dos 
alimentos. 
 
O PBOC realiza operações regulares no mercado aberto às terças e quintas-feiras. Nesta 
semana vencem 35 bilhões de iuanes em títulos e acordos de recompra e 100 bilhões de 
iuanes em acordos de recompra reversa. O banco central injetou um total de 44 bilhões de 
iuanes líquidos no sistema bancário na semana passada por meio das operações. 
 
As declarações de Wen Jiabao ajudaram a sustentar o sentimento positivo nas Bolsas de 
Valores Européias ontem. Wen afirmou que vê um crescente espaço para relaxamento da 
política monetária, sugerindo que o governo pode agir para impulsionar o crescimento 
econômico chinês. Mineradoras, que são bastante sensíveis às notícias da China - um grande 
consumidor de recursos naturais -, foram as principais beneficiadas pelas expectativas de mais 
medidas de relaxamento monetário no país. 
 
Facilidades de investimento 
 
A China planeja simplificar os procedimentos de aprovação para investimentos de companhias 
chinesas no exterior e para investimentos de companhias estrangeiras no país, um movimento 
que aumentará o papel de empresas locais na economia mundial e ajudará a impulsionar o 
crescimento doméstico. 
 
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, a principal agência de 
planejamento do governo chinês, publicou em seu site um rascunho das revisões de dois 
grupos de regulações que englobam o investimento estrangeiro direto na China e 
investimentos das empresas chinesas no exterior. 
 
A agência, que é também responsável pela aprovação de projetos de investimentos, afirmou 
que quer consultar a opinião pública sobre essas revisões até 15 de setembro. 
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De acordo com o rascunho das regras revisadas sobre o investimento das empresas chinesas 
no exterior, o limite de investimentos que precisam de aprovação da agência de planejamento 
será elevado para US$ 300 milhões, de US$ 30 milhões, para projetos de infraestrutura e 
recursos naturais, e para US$ 100 milhões, de US$ 10 milhões, para outros projetos. Os 
investimentos no exterior abaixo do limite poderão ser aprovados pela agência de 
planejamento. 
 
O investimento direto não financeiro no exterior da China aumentou 52,8% de janeiro a julho, 
para US$ 42,2 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados 
do Ministério do Comércio chinês. 
 
Em relação ao investimento estrangeiro na China, a agência planeja aumentar o limite mínimo 
dos investimentos que precisam de aprovação em um movimento para atrair mais capital. 
 
O investimento direto estrangeiro na China caiu acentuadamente em julho, para US$ 7,58 
bilhões. O valor correspondeu a uma queda de 8,7% em relação ao mesmo período de 2011, 
mostraram dados do Ministério do Comércio chinês. O resultado foi menor que os US$ 12 
bilhões registrados em junho. De janeiro a julho, o investimento recuou 3,6%, em bases 
anuais, para US$ 66,7 bilhões, disse o ministério. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A10. 
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