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14:29 PARA VALE, ESPERADA PERDA DE RITMO/CHINA NÃO DEVE 
PREJUDICAR BRASIL

Alexandre Rodrigues

Rio, 16 - As mudanças no perfil e no ritmo do crescimento da China não reduzirão a 
influência do gigante asiático na economia 
mundial e as oportunidades comerciais para o Brasil, sobretudo na exportação de bens 
primários. A avaliação foi dada ao Estado 
pelo diretor de Relações com
Investidores da Vale, Roberto Castello Branco, e o diretor da Escola de Pós-Graduação 
em Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (EPGE-FGV), Rubens Penha Cysne, que reúnem economistas num seminário 
internacional sobre a China e sua influência 
mundial, no Rio, entre amanhã e sexta-feira.

O fórum reunirá nomes como o ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) Raghuram Rajan, professor da 
Universidade de Chicago, o consultor do Banco Mundial Luis Servén e o professor da 
Universidade da Califórnia Barry Naughton. 
A Vale, que tem na China o seu principal mercado (o país responde por 1/3 da receita da 
mineradora brasileira) patrocina o evento.

"A China já é a segunda economia do mundo e o crescimento forte vai continuar porque 
ele não é por acaso. Milagre é um termo 
entre aspas, não existe em economia. A China cresce porque tem grandes ganhos de 
produtividade, que têm respondido em 
média por 30% a 40% do crescimento do país. Isso vem do investimento em educação e 
em infraestrutura, que contribui para a 
redução de pobreza", destaca Castello Branco, que tem na Vale um grupo de análises 
macroeconômicas sobre o principal 
mercado
da companhia.

Para o executivo, a taxa média do crescimento recente da China de 11% vai cair para 
algo entre 8% e 9% nos próximos anos, 
mantendo o forte impacto na economia mundial e a demanda por commodities como 
minerais, petróleo e alimentos, dada a 
carência de recursos naturais do país. "O Brasil tem aproveitado bem essa demanda. 
Quando os preços das commodities 
aumentam, isso reverte em muitos ganhos para o País, o que permite investir mais sem 
fazer sacrifícios ao consumo", avalia
Castello Branco.

Para Cysne, o Brasil poderia aproveitar melhor o comércio com a China, inclusive 
seguindo o exemplo do país asiático: ampliar a 
poupança interna e investir em capital fixo e humano. Isso poderá posicionar melhor o 
Brasil para exportar produtos de maior valor 
agregado para a China, que começa a sinalizar que pretende elevar a renda dos 
trabalhadores e ampliar o mercado consumidor 
interno. A mensagem foi dada pelo primeiro ministro Wen Jiabo na semana passada, 
durante o congresso do Partido Comunista 
em Pequim. "Temos que fazer o nosso dever de casa e fazer o que eles fazem tão
bem, que é poupar e investir", diz Cysne. "As nossas exportações para a China têm 
pouco componente tecnológico e de capital 
econômico. O Brasil poderia aproveitar mais ainda a relação com a China se usasse 



essa receita para treinar gente e fazer uma 
transição gradual para uma pauta de maior valor agregado."

Para Castello Branco, um fator de risco para a economia chinesa hoje é o câmbio 
semifixo que mantém a desvalorização do yuan 
frente ao dólar combinado com taxas de juros muito baixas, o que torna o custo de capital
muito baixo e estimula o que ele acredita 
ser um volume excessivo de investimentos naquele país. Numa eventual recessão, o 
país sofrerá com uma grande capacidade 
ociosa. "Isso trabalha contra o crescimento no longo prazo", observou.

Mesmo assim, ao contrário de alguns críticos internacionais, o executivo da Vale vê 
solidez no mercado bancário chinês e sinais 
de que o governo busca soluções para vulnerabilidades como o câmbio, mas com muito 
cuidado. "A China poderá se beneficiar 
com maior flexibilidade da taxa de câmbio nominal. Esse foi um dos fatores que fizeram 
cair o risco no Brasil e talvez essa seja 
uma boa experiência que eles podem encontrar em nós", aponta.


