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no mercado internacional para repasses a clientes, princi-
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EDITORIAL

Caro leitor,

A terceira edição da Carta Brasil-China dedica 
uma seção especial ao saudoso Professor Anto-
nio Barros de Castro, um dos pioneiros e mais 
competentes conhecedores das relações Brasil- 
China. Como consultor do CEBC, conduziu uma 
pesquisa inédita sobre os investimentos chine-
ses no Brasil, que despertou inclusive o interes-
se do Economist Intelligence Unit. 

O Professor Castro deu um novo impulso à re-
formulação da linha editorial do Conselho com 
valiosos comentários e entrevistas que trouxe-
ram uma visão inovadora sobre a relevância e 
peculiaridades do relacionamento bilateral, mo-
vido pela convicção de que era preciso trazer in-
formações e análises para um público empresa-
rial motivado a entender melhor e acompanhar 
mais de perto a rápida expansão das relações 
econômicas Brasil-China. 

Por esta razão, a Carta Brasil-China coleciona 
alguns dos comentários e análises do Profes-
sor Castro sobre a China ao longo de diversos 
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estudos e artigos publicados nos últimos 
anos, inclusive pelo CEBC. 

A Carta publica igualmente a homenagem 
do Embaixador do Brasil em Pequim, Clodo-
aldo Hugueney. 

Na seção Artigo Convidado, apresentamos 
uma análise de Larry Brainard, fundador 
da Trusted Sources e referência em econo-
mia de países emergentes, sobre a inter-
nacionalização do Yuan. Em Análise CEBC, 
divulgamos  uma atualização dos investi-
mentos chineses no Brasil e suas princi-
pais características.

Como parte do trabalho que vem sendo con-
duzido pelo CEBC sobre a presença das em-
presas brasileiras na China, publicamos, tam-
bém, a entrevista com o Diretor Executivo do 
Banco do Brasil, Admilson Monteiro Garcia, 
sobre a atuação do Banco na China e a entra-
da de empresas brasileiras naquele país.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Cordialmente,

SERGIO AMARAL JULIA DIAS LEITE
PRESIDENTE SECRETÁRIA EXECUTIVA
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HOMENAGEM A ANTONIO 
BARROS DE CASTRO
EMBAIXADOR SERGIO AMARAL

EMBAIXADOR CLODOALDO HUGUENEY

ESPECIAL

processo de construção de uma rede global de suprimento 
das matérias primas, de que a China precisa para alimentar e 
alojar um enorme contingente de chineses que migra a cada 
ano do campo para as cidades. Como operam as empresas? 
Como estatais que seguem a estratégia de governo ou como 
companhias privadas que se guiam pelas forças do merca-
do? Ou as duas coisas ao mesmo tempo?  Tudo isso para tes-
tar a sua hipótese central de que a emergência da China não 
tem precedentes na História e forja possivelmente um novo 
paradigma para o desenvolvimento. 

Os trechos selecionados para esta edição assinalam 
alguns momentos da evolução do pensamento de Castro 
sobre a China. Sintetizam também algumas observações e 
hipóteses suscitadas pela pesquisa sobre os “Investimen-
tos Chineses no Brasil”.  O levantamento, ao mesmo tempo 
inédito e preliminar, despertou um interesse generalizado, 
a ponto de o Economist Intelligence Unit solicitar autori-
zação para divulgá-lo, como documento de apoio, em um 
seminário de negócios, realizado em Xangai em setembro 
de 2011.

Parece que ainda vejo o sorriso aberto de Castro, os 
olhos vivos, que não raro traiam uma ponta de ironia. 

O relacionamento com seus assessores e os demais 
funcionários no CEBC reafirmava, a cada dia, o afeto e a ge-
nerosidade de sua personalidade. Um grande economista, 
sem preconceitos, não parou, ao longo da vida, de questio-
nar as teses da moda, e as que ele mesmo havia formulado. 
O que importava era a busca incansável do conhecimento. 

Seu falecimento foi uma perda para todos nós.

Sergio Amaral
Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China

Seus méritos o levaram à Presidência do BNDES, a 
principal instituição de financiamento a longo prazo do de-
senvolvimento brasileiro. Dentro ou fora do Governo, suas 
opiniões eram sempre solicitadas pelas mais altas autorida-
des por nelas reconhecerem sua capacidade de análise e seu 
compromisso com o futuro do Brasil.

Nos últimos anos, o professor Castro vinha se dedican-
do ao estudo da China e do impacto das relações sino-brasi-
leiros na economia do Brasil. Em uma série de brilhantes arti-
gos procurou entender a ascensão chinesa e seu impacto no 
sistema internacional e a possibilidade de construção do que 
chamou de um mundo sino-cêntrico. Essas análises nunca 
perdiam, contudo, o foco central no Brasil e a China era sem-
pre vista como um parceiro e um competidor que deveria ser 
melhor entendido.

Seu interesse na China o trouxe a Pequim em sua últi-
ma viagem internacional.  Nessa ocasião, manteve um interes-

O professor Antonio Barros de Castro foi consultor 
do Conselho Empresarial Brasil-China por cerca de um ano. 
Não obstante, deixou uma forte marca nos estudos que 
orientou e nas relações pessoais que teceu com os integran-
tes do Conselho.

Decidimos deslocar os estudos do CEBC da tentativa 
de entender e explicar a China, onde estava até então o seu 
foco, para as relações Brasil-China, que deveriam ser o nos-
so nicho. O Conselho deu início, então, a um levantamento 
dos investimentos da China no Brasil: quem investia, onde 
investia e, sobretudo, por que investia. Castro dominava a bi-
bliografia sobre os investimentos das empresas chinesas no 
exterior; esteve no país algumas vezes; coordenou a coleta 
dos dados; e fez pessoalmente algumas entrevistas com diri-
gentes destas empresas. Destacou algumas particularidades 
interessantes. A maior parte das empresas que realizam in-
vestimentos no Brasil está sob a supervisão de uma Comis-
são para o Monitoramento das Empresas Estatais, órgão do 
governo, que tinha por função orientar e supervisionar as 
chamadas empresas centrais. Havia, portanto, nestes inves-
timentos um sentido estratégico. Em suas entrevistas, per-
cebeu que algumas destas empresas estavam dispostas a ver 
o Brasil como uma possível plataforma de exportação para a 
América Latina, se contassem com as condições para tanto.   

A cada semana era uma nova descoberta. Castro 
conduzia o trabalho com uma curiosidade acadêmica insa-
ciável. Ele havia sido um pioneiro em China. Seu artigo “Da 
semi-estagnação ao crescimento no mercado sino-cêntrico” 
(2005) foi um dos primeiros a sinalizar o deslocamento do 
eixo econômico global para a Ásia, tendo como epicentro a 
China. O Conselho parecia ser a oportunidade para compro-
var, na prática das empresas, as suas hipóteses. Entender o 

Conheci Antonio Barros de Castro há quase 50 anos 
quando aluno do Instituto Rio Branco, nossa academia diplo-
mática, na qual ele era professor. Apesar de muito jovem, seu 
talento já era reconhecido, o que o levou a ser convidado para 
lecionar no prestigiado curso de preparação à carreira diplo-
mática. Suas qualidades pessoais e profissionais o fizeram 
credor da amizade e admiração de minha turma que o esco-
lheu para Paraninfo.

Sempre mantivemos contato ao longo dos anos, mais 
intensos quando minhas atividades me levavam a viver no 
Brasil e mais tênues quando estava no exterior. Mas nunca 
deixei de acompanhar a brilhante trajetória acadêmica de 
Antonio Barros de Castro que culminou quando, por concur-
so, foi designado Prof. Emérito de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Ao longo desses anos foram muitos 
os livros e artigos publicados sempre buscando entender a 
realidade brasileira e contribuir para nosso desenvolvimento.
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OBSERVAÇÕES DE ANTONIO BARROS DE CASTRO

MUNDO SINO-CÊNTRICO

ESPECIAL

“A emergência da China e as transformações por ela indu-
zidas caracterizam uma autêntica ruptura da normalidade  
e o surgimento de novas tendências. Em outras palavras 
estamos, no caso, diante de um fenômeno essencialmente 
histórico e único”.
(Da semi-estagnação ao crescimento 
no mercado sino-cêntrico – 2005)

“A versão chinesa da revolução do consumo de massas é pro-
fundamente diversa. Justamente por isso, no entanto, pode 
atingir o consumo dos pobres do mundo, vindo a revelar-se 
ainda mais influente que a versão norte-americana da revo-
lução do consumo de massas, um grande esforço para difun-
dir um kit moderno de consumo, numa população cujos salá-
rios ainda se encontravam entre os mais baixos do mundo”.
(No espelho da China – 2008)

santíssimo diálogo com o Prof. Wang Luolin, Vice-Presidente 
da Academia de Ciências Sociais, e ditou uma importante con-
ferencia no Instituto de Estudos Latino-americanos daquela 
Academia.  Em seu debate com o Professor Wang Luolin e em 
sua palestra Castro combinou seu grande conhecimento da 
economia brasileira com sua visão das transformações em 
curso na China. A velocidade da ascensão chinesa e das mu-
danças a ela associadas representam um enorme desafio para 
países como o Brasil e devem ser entendidas para nelas iden-
tificar possíveis caminhos para o desenvolvimento industrial 
brasileiro e obstáculos a serem superados para que a parceria 
entre a China e o Brasil beneficie a economia brasileira e para 
que possamos fazer frente à competição chinesa.

Como expressou Castro naquela ocasião, olhar para 
a China requer do observador um enorme esforço de atuali-
zação para acompanhar as mudanças em curso, sob pena de 
que suas observações se refiram a uma China que ou não mais 
existe ou está desaparecendo.

Foi justamente por reconhecer que no Brasil temos um 
déficit de conhecimento sobre a China e que, na medida em 
que a relação sino-brasileira se torna mais importante, tal dé-
ficit resultará em sérios prejuízos para o Brasil, que Castro veio 
à China e passou a se dedicar ao seu estudo. Seu compromisso 
com a prática, como complemento essencial da reflexão, o le-
vou a contribuir decisivamente, juntamente com sua esposa, 
a Professora Ana Celia Castro, sua amiga, a Professora Anna Ja-
guaribe e o Embaixador Affonso Ouro Preto, para a criação do 
Instituto de Estudos Brasil-China, IBRACH, na UFRJ. 

O Brasil perdeu um grande intelectual e um brasileiro 
comprometido com a causa do desenvolvimento. Sua me-
mória e sua obra serão sempre lembradas por todos aqueles 
que se sentem comprometidos com a causa do desenvolvi-
mento brasileiro.

Clodoaldo Hugueney
Embaixador do Brasil na China

O CENTRO DE GRAVIDADE DO CRESCI-
MENTO ECONÔMICO NO MUNDO VEM SE 
DESLOCANDO PARA A ÁSIA, E MAIS CON-
CRETAMENTE PARA A CHINA. A ÊNFASE NO 
PECULIAR NÃO PROVÉM APENAS DO EX-
CEPCIONALISMO CHINÊS. DECORRE TAM-
BÉM, DECISIVAMENTE, DE QUE ESTAMOS 
AQUI BEIRANDO A HISTÓRIA”.
(No espelho da China – 2008)
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COMPETITIVIDADE CHINESA

O MODELO CHINÊS

“Atualmente, um país como o Brasil, que no novo contexto 
tem vantagens máximas no setor primário e mínimas no in-
dustrial, tem que se reinventar protegendo a indústria que 
existe, tentando agregar valor às cadeias de produção, com-
pletando-as e sofisticando-as. Nossos concorrentes ainda 
estão amadurecendo, estão alcançando novos patamares 
de produtividade e agora aumentando o esforço tecnológi-
co para acelerar sua eficiência. Só faz sentido reforçar aqui-
lo em que temos chance de correr mais rápido do que eles, 
que é a nossa segunda opção. O resto tem que ser redirecio-
nado ou desaparecer”.
(Entrevista concedida à jornalista 
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

“Sem nosso potencial em produtos primários, em longo pra-
zo estaríamos numa situação dificílima. Mas hoje temos 
três bons problemas: segurar o balanço de pagamentos por 
10 ou 15 anos com petróleo, outras matérias-primas e produ-
tos agrícolas; manter a expansão do mercado interno colo-
cando areia para limitar a sua ocupação por importações; e 
desenvolver o potencial industrial visando não otimizações, 
mas mudanças”.
(Entrevista concedida à jornalista 
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

“Deveríamos apostar em setores protegidos pela especifici-
dade dos nossos recursos naturais, por costumes, estrutura 
industrial e demanda, áreas em que o chinês não está nem 
vai estar. Não proponho uma volta ao agrário. O agrário é 
uma trégua para, por exemplo, construir uma indústria liga-
da ao pré-sal, de satélites, de novos materiais, de aços espe-
ciais. É aplicar os conhecimentos existentes para desenvol-
ver coisas próprias e originais”.
(Entrevista concedida à jornalista
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

“O baixo preço dos produtos chineses se dá pela alta com-
petição no âmbito do mercado doméstico, e não pela inter-
ferência estatal. Para cada produto, existem pelo menos 20 
fabricantes diferentes”.
(Entrevista ao Valor Econômico - 07/10/2005
 - edição nº 1362 - Vera Saavedra Durão)

“A produtividade sobe tão rápido que, mesmo com a alta 
dos salários, os produtos ainda podem custar menos”.
(Entrevista ao Valor Econômico - 07/10/2005
 - edição nº 1362 - Vera Saavedra Durão)

“E o Brasil pode se preparar: a China não é um produtor 
de baixo valor agregado. Tudo que se produz lá é muito 
avançado”.
(Entrevista concedida ao Valor Econômico - 07/10/2005
 - edição nº 1362 - Vera Saavedra Durão)

“Se o câmbio e o custo Brasil forem neutros, boa parte da in-
dústria brasileira não é competitiva porque o sistema indus-
trial chinês é mais eficiente. Até 2004, eles já arrombavam 
todos os mercados e não tinham câmbio desvalorizado”.
(Entrevista concedida à jornalista 
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

“Sob certos ângulos o mercado impera na China. Mas o Par-
tido Comunista Chinês continua presente em tudo e o Es-
tado é extremamente poderoso. Então, há um cruzamento 
de mercado com Estado e política impensável no Ocidente, 
que passou os últimos 20 a 30 anos discutindo e pregando 
o recuo do Estado. Lá na China, eles costuraram Estado e 
mercado de uma forma completamente original. Isso é o que 
denomino híbrido chinês no plano maior. É o que define, a 
meu ver, a grande peculiaridade do modelo chinês”.
(Entrevista ao Valor Econômico - 07/10/2005
 - edição nº 1362 - Vera Saavedra Durão)

“O Estado planeja e determina o rumo da economia e este 
cruzamento entre mercado e Estado está no coração da 
solução chinesa. Visto por um ângulo, é capitalismo selva-
gem. Por outro, é uma economia moderadamente planeja-
da, porque o planejamento nunca vai a detalhes, não com-
plica decisões”. 
(Entrevista ao Valor Econômico - 07/10/2005
 - edição nº 1362 - Vera Saavedra Durão)

A CHINA 1 É A DO “MADE IN CHINA” (FABRI-
CADO NA CHINA), E ELES SE DESTACARAM 
COM BASE EM TRABALHO BARATO E EM 
IMITAÇÃO TECNOLÓGICA.  A CHINA 2, QUE 
QUER SER A DO “CREATED IN CHINA”, BUS-
CA PRODUTOS MENOS POLUENTES, VER-
DES, ESTÁ EXPORTANDO FÁBRICAS PARA 
PAÍSES VIZINHOS E DESLOCANDO OUTRAS 
PARA SUA REGIÃO OESTE, COM MÃO DE 
OBRA MAIS BARATA”.
(Entrevista concedida à jornalista 
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

OU VOCÊ ENFRENTA AS CAUSAS DA NOSSA 
PERDA RELATIVA DE COMPETITIVIDADE OU  
(O BRASIL) NÃO VAI A LUGAR NENHUM”.
(Entrevista concedida à jornalista                                                                                 
Claudia Antunes no dia 11 de abril de 2011)

ESPECIAL
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NOVA FASE DO RELACIONAMENTO 
BRASIL-CHINA

POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS

“Como não dispõe internamente da diversidade e do volume 
necessário de recursos naturais para manter suas taxas de 
crescimento, a China vem consolidando, há alguns anos, uma 
base internacional de fornecimento de matérias-primas, a 
partir da Austrália, Indonésia e países da África. A nova fase 
do relacionamento bilateral se caracteriza justamente pela 
inclusão do Brasil nesta base internacional de fornecimento 
de recursos naturais para a China”. 
(Investimentos Chineses no Brasil – 
Uma nova fase da relação Brasil-China – 2011)

COM A RECENTE DINAMIZAÇÃO DO MERCA-
DO BRASILEIRO DE CONSUMO, ESTÃO SE 
MULTIPLICANDO AS APLICAÇÕES CHINESAS 
DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NA ESFERA 
DAS MANUFATURAS”.
(Investimentos Chineses no Brasil – 
Uma nova fase da relação Brasil-China – 2011)

“No debate sobre o impacto dos investimentos chineses na 
economia brasileira, é importante distinguir os investimen-
tos que refletem direta e imediatamente a excepcional de-
manda chinesa por produtos primários e aqueles que entram 
para competir com o sistema industrial brasileiro”.
(Investimentos Chineses no Brasil – 
Uma nova fase da relação Brasil-China – 2011)

“Destaca-se o ingresso de montadoras chinesas no Brasil. 
O setor automobilístico no Brasil, enquanto cerne da es-
trutura industrial brasileira, será provavelmente afetado 
por estas entradas. Estas montadoras ingressam no Bra-
sil para competir no segmento de carros populares, mo-
dalidade que caracteriza a indústria montadora do Brasil. 
Caso a entrada das montadoras chinesas realmente se 
confirme nos moldes que estão se delineando em 2010, os 
impactos para as automobilísticas brasileiras e, por con-
sequência, para toda a cadeia automobilística, podem ser 
bastante severos”.
(Investimentos Chineses no Brasil – 
Uma nova fase da relação Brasil-China – 2011)

“As empresas e economias que buscam reposicionar-se, 
tendo em vista a erupção da China, devem entender de 
partida, que as oportunidades e ameaças serão frequen-
temente redefinidas, havendo neste sentido que atirar 
sobre alvos móveis”.
(No espelho da China – 2008)

ESPECIAL
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INVESTIMENTOS CHINESES 
NO BRASIL

ANÁLISE CEBC

O Conselho Empresarial Brasil-China vem monito-
rando os anúncios de investimentos por parte de empresas 
chinesas no Brasil em 2011, em continuidade ao trabalho re-
alizado no ano anterior, cujas conclusões foram divulgadas 
na Pesquisa “Investimentos Chineses no Brasil – Uma nova 
fase da relação Brasil-China”. Neste ano, até o momento, fo-
ram anunciados 16 projetos, totalizando um volume de US$ 
7,140 bilhões.

A partir da análise da distribuição setorial destes in-
vestimentos, percebe-se o destaque de setores como auto-
motivo e de eletroeletrônicos, responsáveis, respectivamen-
te, por 43,75% e 12,50% dos projetos.

Dentre os projetos anunciados, muitos ainda não 
possuem uma destinação definida, como é o caso da fabri-
cante de caminhões Foton. A empresa anunciou um investi-
mento de US$ 500 milhões para a construção de uma fábrica 
e, até o momento, tem mantido conversações com diversos 
estados sobre a instalação dessa planta. Dentre eles estão: 
Goiás, Pernambuco e São Paulo. Ao analisar os projetos que 
já possuem destino confirmado, São Paulo figura como o 
principal receptor.

Nota-se, até o momento, a prevalência de projetos 
de investimentos via greenfield. Dez dentre os 16 projetos 
anunciados referem-se à instalação de uma fábrica ou de 
um centro de pesquisas.

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DOS PROJETOS DE INVESTI-
MENTOS CHINESES EM 2011, JANEIRO A OUTUBRO

MODO DE INGRESSO DOS INVESTIMENTOS CHINESES 
EM 2011, JANEIRO A OUTUBRO

GRÁFICO 3

Fonte: Imprensa   Elaboração: CEBC

GRÁFICO 4
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COMPOSIÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTOS 
CHINESES EM 2011 NO BRASIL, JANEIRO A OUTUBRO

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS PROJETOS DE INVESTIMEN-
TOS CHINESES EM 2011, JANEIRO A OUTUBRO

Fonte: Imprensa   Elaboração: CEBC

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2
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Na tabela abaixo, encontram-se as principais infor-
mações sobre cada um dos projetos anunciados em 2011.

ANÁLISE CEBC

INVESTIMENTOS CHINESES ANUNCIADOS EM 2011, JANEIRO A OUTUBRO
Fonte: Imprensa   Elaboração: CEBC
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ENTREVISTA

A ATUAÇÃO 
DO BANCO DO 
BRASIL NA CHINA
Claudio Frischtak¹ entrevista 
Admilson Monteiro Garcia, Diretor 
Executivo do Banco do Brasil
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ENTREVISTA

CLAUDIO FRISCHTAK: Gostaríamos 
de começar a entrevista abordando a 
decisão do Banco do Brasil (BB) em se 
instalar na China. O que motivou o in-
gresso? Quais foram os principais mar-
cos na trajetória do Banco no mercado 
chinês?

ADMILSON MONTEIRO GARCIA: 
O Banco foi para a China motivado a 
explorar melhor o fluxo de comércio en-
tre os dois países. Inicialmente, nosso 
escritório ficava em Pequim, mas logo 
percebemos que havíamos feito a opção 
errada e, há oitos anos, nos mudamos 
para Xangai. Levamos quase cinco anos 
para entender de que forma podería-
mos fazer negócios na China. Não foi 
um aprendizado fácil, principalmente 
para um banco latino-americano, uma 
vez que a cultura ocidental é completa-
mente diferente da oriental. Além do fa-
tor cultural, naquele tempo, não havia 
uma profusão tão grande de empresas 
brasileiras na China. 

Começamos pelo relacionamen-
to com os bancos chineses. Uma primei-
ra dificuldade foi o fato de que os ban-
cos chineses não se engajam enquanto 
não houver um memorando de entendi-
mento assinado. Usualmente, só assi-
namos memorandos de entendimento 
quando já temos um projeto determina-
do. Na China, no entanto, esse teve que 
ser o primeiro passo.

Como esta era a regra do jogo, o 
BB assinou memorandos com o maior 
número possível de bancos chineses e, 
assim, os negócios começaram a fluir 
bem. Aprendemos, com certa dificul-
dade, que o importante na China não é 
tanto o que o banco tem a oferecer e sim 
o “guanxi”². 

Neste ponto, percebemos um 
movimento de empresas brasileiras com 
intenção de se instalar na China. Como 
consequência disto, começaram a de-
mandar produtos e serviços do Banco, 
a exemplo daqueles que oferecíamos 
no Brasil. Como ainda não temos uma 
agência na China para atender a essas 
empresas, foram estabelecidas parce-
rias com bancos chineses nas quais nós 
assumimos o risco da empresa e eles, 
o risco do Banco do Brasil. Assim, com 
base nesse tripé, estamos aptos a pro-

NOS ÚLTIMOS CINCO 

ANOS, NÓS CONSEGUI-

MOS CRESCER TANTO 

NESSE MERCADO QUE 

O ESCRITÓRIO DE XAN-

GAI É, HOJE, O ESCRITÓ-

RIO MAIS RENTÁVEL DO 

BANCO NO EXTERIOR”. 

ver produtos, serviços e financiamentos 
para empresas brasileiras na China.

Quer dizer, eles assumem o risco do 
Banco do Brasil, que é claramente bem 
baixo?

Sim, eles não assumem o risco 
das empresas brasileiras, pois este nós 
assumimos. Nos últimos cinco anos, 
nós conseguimos crescer tanto nesse 
mercado que o escritório de Xangai é, 
hoje, o escritório mais rentável do Ban-
co no exterior. 

Vocês têm lá mais originação do que 
em qualquer outro escritório?

Sim. O que é possível atender 
fora da China é realizado diretamente 
pelo Banco do Brasil; já o que não é pas-
sível de atendimento fora do território 
nacional (usualmente demandas em 
Yuan) é atendido em conjunto com os 
bancos chineses. 

Foi importante também organi-
zar o acesso às empresas brasileiras. 
Existe na China o Foro Brasil, que fun-
ciona como uma Câmara de Comércio 
da qual participam todas as empre-
sas brasileiras. Nós começamos a nos 
aproximar e, hoje, o presidente desse 
fórum é o nosso representante no país 
asiático, Sérgio Quadros, que realiza 
um trabalho de aproximação das em-
presas brasileiras com os bancos chi-
neses. Isso é necessário uma vez que 
diversos bancos chineses não ofertam 
todos os serviços que nossas empresas 
estão acostumadas a utilizar. Temos 
um cliente, por exemplo, que gosta-
ria de realizar um desconto e o banco 
chinês não conseguia entender o me-
canismo. Nesse caso, fomos com a em-
presa para explicar como a operação 
deveria ser feita e, como resultado, 
passamos a realizar a transação com 
aquele banco.

O Banco do Brasil serve como uma pon-
te em termos de cultura de negócios, 
certo?

Sim, inclusive recomendando 
parceiros.

Recentemente, o BB solicitou uma li-
cença para abrir uma agência na China. 
Como funciona esse processo? É muito 
distinto do que ocorre no Brasil junto 
ao Banco Central?

Em termos de processo, é bas-
tante semelhante. No entanto, há al-
gumas diferenças importantes. Quando 
um banco chinês ganha a licença para 
operar no Brasil, ela é válida em toda a 
extensão do território nacional e englo-
ba todos os produtos que o banco consi-
ga levar aos seus clientes.

Na China é diferente. Primeiro, 
o banco estrangeiro ganha uma licença 
inicial com a qual é proibido operar em 
moeda local. Para obter uma licença 
adicional que permita operar em moe-
da chinesa, precisa-se de, no mínimo, 
três anos de licença bancária, com re-
sultados positivos em, pelo menos, dois 
anos. 

Isso é uma proteção do mercado 
local, pois limita a capacidade do banco 
estrangeiro de gerar receita. E, com essa 
limitação, é cada vez mais difícil chegar 
a um ponto de equilíbrio e alcançar o re-
sultado positivo em dois dos três anos. 

¹ Cláudio R. Frischtak é economista com doutorado pela Stanford University e mestrado pela Unicamp. Foi ”Principal Economist” para 
Indústria e Energia do Banco Mundial e ”Adjunct Professor” de Desenvolvimento Econômico na Universidade de Georgetown. É “Coun-
try Director” do International Growth Center (LSE e Universidade de Oxford), e atua ainda como consultor econômico e financeiro para 
organizações públicas e empresas privadas no Brasil e internacionalmente. 

² Guanxi, consiste na fonética em chinês para o termo “relacionamento”, e pode ser definido como uma relação informal, interpessoal, 
particular entre indivíduos, que seguem um  contrato psicológico implícito de comprometimento mutuo. Ao longo do tempo, o relacio-
namento evolui para um sentimento de obrigação com relação à troca de favores entre as partes do Guanxi. Fonte: CHEN, X.; CHEN, C.; 
On the Intricacies of the Chinese Guanxi: A Process Model of Guanxi Development. Asia Pacific Journal of Management, 21, 305–324,2004.
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No caso do Banco do Brasil, a licença 
dará o direito de operar em moeda es-
trangeira em Xangai, é isso?

Exato. Poderemos operar com 
clientes da China continental, no entanto, 
só em moeda estrangeira (não em Yuan).

Se o Banco desejasse abrir outra agên-
cia em Pequim, seria possível com essa 
mesma licença?

Sim. Não há restrição quanto a 
isso, mas também só poderíamos operar 
em moeda estrangeira.

Qual é a sua percepção quanto aos 
demais bancos estrangeiros que já 
operam na China há mais tempo? Eles 
estão funcionando tal qual um banco 
chinês? 

Não. Em linhas gerais, o banco 
estrangeiro busca acompanhar seus 
clientes. Um banco alemão, por exem-
plo, se instala inicialmente para apoiar 
as empresas alemãs e, depois, começa a 
entrar no mercado de empresas estran-
geiras, não chinesas. No mercado local, 
ele tem uma dificuldade extrema em 
concorrer com um banco chinês, dada a 

capilaridade e a capacidade de captação 
(funding) deste último.

De maneira geral, os bancos 
começam a atuar dessa forma até que 
encontrem um nicho onde consigam ser 
mais bem sucedidos. Ao longo do tem-
po, eles se especializam em um tipo de 
operação, como tesouraria ou comércio 
exterior, por exemplo.

O problema maior é o funding ou são as 
regras não escritas? 

Acredito que, além das limita-
ções legais, existem, principalmente, 
problemas de funding e de escala. 
Como concorrer no mercado chinês con-
tra o Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC), o maior banco do mundo? 
Além disso, desconfiamos que exista 
uma orientação para que as empresas 
locais priorizem os bancos chineses. 

Um ponto que merece atenção 
é o fato de que as instituições não são 
tão bem definidas quanto aqui no Bra-
sil. Outro problema são as frequentes 
mudanças na legislação com o objetivo 
de fechar alguma porta descoberta por 
um banco estrangeiro para exploração 
de um nicho local. 

Mas, basicamente, o foco está em ou-
tras empresas estrangeiras ou em um 
nicho muito específico que o banco 
estrangeiro tenha vislumbrado e no 
qual ainda não haja competição chine-
sa. Neste tipo de nicho, ele conseguiria 
atender a uma empresa chinesa, é isso?

Sim, exatamente.

No caso do BB, especificamente, houve 
um crescimento explosivo do comércio 
entre o Brasil e a China e vocês esta-
vam submetidos a essas regras. Dado 
que é impossível não estar lá, de algu-
ma maneira a empresa brasileira busca 
maximizar sua atuação dentro dessas 
restrições.

Exato. É um fluxo crescente, não 
apenas de comércio, mas também de 
investimentos brasileiros. São raras as 
empresas que conseguem montar sua 
operação sozinha. 

De forma geral, as companhias 
brasileiras criam uma joint venture com 
uma empresa local, o que acaba aumen-
tando as nossas restrições.

Essa é uma questão sobre a qual 
talvez o Governo Brasileiro não tenha 
pensado. Hoje se discute muito a com-

ENTREVISTA

EM MINHA OPINIÃO, NÃO SE 
PODE SIMPLESMENTE COM-
PARAR AS PAUTAS.  É NECES-
SÁRIO LEVAR EM CONSIDE-
RAÇÃO A TRANSFERÊNCIA 
DAS EMPRESAS BRASILEI-
RAS QUE, ANTES, PRODU-
ZIAM NO BRASIL E EXPOR-
TAVAM, E QUE PASSARAM 
A PRODUZIR NA CHINA. ES-
SAS EMPRESAS ABASTECEM 
TANTO O MERCADO LOCAL 
COMO OUTROS MERCADOS 
A PARTIR DA CHINA”.
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lucrativa e mais alguns anos para criar 
a segunda. Apesar da vontade de fazer 
mais, acredito que essa seja a previsão 
mais plausível, dentro desse universo 
temporal e dadas as restrições para en-
trada no mercado chinês.

Com relação à China, percebe-
mos uma tendência de crescimento, que 
pode não ser de 10%, mas que chegará 
a 7% ou 8%, o que representa um cres-
cimento bastante acentuado. De uns 
anos para cá, tem ocorrido na China a 
transferência da população rural para 
os centros urbanos. 

Nesse contexto, há uma deman-
da crescente por alimentos contrapos-
ta a uma produção local menor. Esse 
cenário beneficia, de certa forma, a 
situação brasileira, que provavelmente 
seguirá focada em recursos naturais e 
agronegócios. Outro ponto importante 
é a crescente necessidade por minério 
brasileiro, em função da reconstrução 
da China. Um crescimento acentuado e 
uma dependência cada vez maior. A Chi-
na é, hoje, o maior parceiro comercial do 
Brasil e esse grau de dependência tende 
a aumentar. Gradativamente, os EUA 
perderão relevância e a China se torna-
rá, cada vez mais, proeminente.

NA CHINA É DIFERENTE. PRIMEIRO, O BANCO ES-
TRANGEIRO GANHA UMA LICENÇA INICIAL COM A 
QUAL É PROIBIDO OPERAR EM MOEDA LOCAL. PARA 
OBTER UMA LICENÇA ADICIONAL QUE PERMITA OPE-
RAR EM MOEDA CHINESA, PRECISA-SE DE, NO MÍNI-
MO, TRÊS ANOS DE LICENÇA BANCÁRIA, COM RESUL-
TADOS POSITIVOS EM, PELO MENOS, DOIS ANOS”. 

ENTREVISTA

paração das pautas. Basicamente, nós 
exportamos commodities e importa-
mos manufaturados com valor agrega-
do muito maior.

Mas, em minha opinião, não se 
pode simplesmente comparar as pau-
tas.  É necessário levar em consideração 
a transferência das empresas brasileiras 
que, antes, produziam no Brasil e expor-
tavam, e que passaram a produzir na 
China. Essas empresas abastecem tanto 
o mercado local como outros mercados 
a partir da China. Muitas vezes, inclu-
sive, a produção na China é exportada 
para o Brasil. Não me parece uma ques-
tão apenas de avaliar e comparar as 
pautas; é preciso levar em consideração 
esse novo cenário. Seguramente, essa 
é uma pauta de manufaturados que se 
transferiu do Brasil para a China.

E isso, pela sua observação, tem se 
intensificado?

Sim, cada vez mais. Precisamos 
ser cada vez mais competitivos aqui no 
Brasil. Ainda é muito mais interessante 
produzir na China, que possui um mer-
cado interno gigantesco. Além disso, a 
possibilidade de redução de custos de 
logística é enorme no atendimento à 
Ásia e à Europa.

Existem algumas oportunida-
des para empresas brasileiras, além do 
óbvio: recursos naturais e commodities 
agrícolas, que ainda não foram explora-
das. Hoje, há na China uma grande de-
manda por economia de energia e pro-
teção ambiental. Assim, produtos com 
selo verde tendem a ter uma aceitação 
muito grande. 

O céu chinês tem um nível de po-
luição altíssimo e essa situação tem um 
prazo de validade limitado. 

Nenhum país consegue crescer 
tão rapidamente, degradando o meio 
ambiente da forma como a China tem 
feito hoje. Não é preciso lembrar que, 
nas Olimpíadas, as empresas conce-
deram férias coletivas, nos três meses 
que antecederam o início dos jogos, em 
uma tentativa de melhorar a qualidade 
do ar. Nesse contexto, produtos ecoefi-
cientes, seguramente, teriam uma boa 
aceitação. Mas, hoje, o Brasil ainda não 
consegue identificar e aproveitar essa 
oportunidade. 

Na realidade, o Brasil é uma potência 
ambiental, principalmente em termos 
de energias renováveis. Infelizmente, 
temos certa dificuldade em transfor-
mar nossos recursos naturais em pro-
dutos da nova economia verde porque 
investimos pouco em inovação. Quer 
dizer, hoje, temos uma base cientí-
fica razoável, mas não conseguimos 

transformá-la em inovação, em tecno-
logia aplicável a mercados. Assim, em 
muitas áreas não temos base tecnoló-
gica. Mas é muito interessante a sua 
observação e concordo que existem 
oportunidades na China que vão além 
das nossas matérias-primas e produtos 
intermediários.

Uma vez identificada a oportuni-
dade, de alguma forma, deveríamos ter 
uma política pública orientando as em-
presas a aproveitá-la. 

Cabe aqui um comparativo 
com a Itália, para onde, por exemplo, 
exportamos o nosso couro, que é tra-
tado e reexportado para o Brasil. A 
Itália faz o mesmo com mármores e 
granitos. Assim, enquanto exporta-
mos a pedra bruta, ela está lapidando, 
tratando, criando móveis e utensílios 
e reexportando para o Brasil. Se tivés-
semos uma política um pouco diferen-
te para o mármore e o granito, poderí-
amos tentar exportar um produto com 
maior valor agregado, o que seria bem 
mais interessante. 

Mas, quanto ao Banco, quais são as 
perspectivas para os próximos cinco 
anos? Como o Banco do Brasil está ven-
do a China? Por exemplo, a idéia seria 
começar com uma agência, torná-la lu-
crativa por pelo menos dois anos e, a 
partir daí, começar a expandir? Como 
vocês estão imaginando esse processo?

Efetivamente, podemos afirmar 
que seremos superavitários em dois dos 
três anos e que solicitaremos a exten-
são da licença. Isso será feito para que o 
Banco possa crescer e ter uma presença 
um pouco mais diversificada na China 
com o intuito de atender às empresas e 
aproveitar as oportunidades.

Mas, como ainda temos esse pré-
-requisito a ser cumprido, em um prazo 
de cinco anos, imagino que o BB tenha 
duas agências. Vamos levar, no míni-
mo, três anos para tornar uma agência 
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Larry Brainard, 
Trusted Sources 

THE INTERNATIONALIZATION OF 
THE YUAN – A CAUTIONARY TALE

ARTIGO CONVIDADO

Larry Brainard trabalha com estudos analíticos sobre os BRICS e temas macroeconômicos, 
identificando importantes mudanças globais e seus impactos nas economias emergentes. 
Brainard atuou como Diretor Global do Manhattan Bank, no departamento de pesquisa 
sobre países emergentes, após ter trabalhado no Goldman Sachs, no mercado de dívida 
dos países emergentes. Na década de 80, Brainard comandou o comitê econômico dos 
bancos credores responsáveis pela reestruturação da dívida pública do México, Brasil, 
Polônia, Iugoslávia e Nigéria. O palestrante, que é PhD em Economia pela Universidade de 
Chicago, tem mais de 35 anos de experiência trabalhando como economista internacional 
e investidor estratégico para importantes instituições financeiras. Durante toda sua 
carreira, o seu foco principal tem sido a economia dos países emergentes, com especial 
atenção para as economias do Brasil, China e Rússia.
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Do these rapid rates of deposit growth represent “a 
financial revolution of truly epic proportions” (in the words 
of one investment bank) or an event that will inevitably 
lead − like other too-good-to-be-believed booms − to a rather 
different outcome? 

WHERE DO OFFSHORE RENMINBI DEPOSITS COME FROM?

Offshore Rmb deposits are created via two distinct 
channels. The original source of liquidity since 2004 has been 
provided by the Bank of China Hong Kong branch (BoCHK). 
The BoCHK was able to facilitate the growth of the offshore 
market in its early days thanks to Rmb funding extended 
within strict quotas by the People’s Bank of China (PBoC). 
Today this source of funding has been supplemented by 
trade-related funding (described below). 

Beginning in mid-2010 China’s capital controls were 
relaxed to permit the settlement of Chinese imports and 
exports in Rmb. These trade settlements create offshore 
Rmb because the volume of imports paid in this currency 
substantially exceeds exports settled in it. This channel is 
responsible for the explosion in Rmb deposits from that time. 

Today non-trade-related transactions are still settled 
via the BoCHK. Any authorized bank in Hong Kong may open 
a general-purpose Rmb account for a client against payment 
of HK$ or other designated foreign currencies (US$, 
euro and sterling). In order to hedge its deposit liability 
(denominated in an appreciating Rmb), the bank would in 
turn deposit the monies received in the BoCHK. The BoCHK 
transfers the foreign currencies to the Shenzhen branch of 
the PBoC which opens an Rmb account in the name of the 
originating Hong Kong bank. These accounts are subject to 
various restrictions and only a small portion (about 2.5 per 
cent) is allowed entry to the domestic interbank market. In 
effect, most of the funds are held in an account that cannot 
be used for settlement. An identical mechanism is operated 
in Macao by the Bank of China’s branch there. 

These transactions are equivalent to non-sterilized 
interventions (money creation) on the part of the PBoC, 
the only difference being that the Rmb created are held 
offshore. The net result is that China’s official FX reserves 
rise by the amount of the increase in offshore Rmb deposits. 
In the early days of the market the PBoC extended a specific 
funding quota to the BoCHK rather than an open credit 
line in order to limit such reserve accumulation. But recent 
reforms have effectively removed barriers to the creation of 
Rmb deposits (see below). 

This is less than optimal from the perspective 
of China’s oversized US$3 trillion-plus in FX reserves. 
Policymakers have apparently decided that the benefits 
of the creation of an offshore Rmb market outweigh the 
costs of a marginal addition to the country’s holdings of US 
Treasuries and other reserve assets. This has high political 
backing. Sources tell us that Vice-Premier Wang Qishan, 
who has taken the lead role in the Sino-US economic 
dialogue and is expected to be promoted to the Standing 
Committee of the Politburo next year, is a keen supporter of 
internationalization. 

Other non-trade transactions that qualify for 
inclusion in the offshore market comprise so-called “dim 
sum bonds” (Rmb bonds issued in Hong Kong) and outward 
direct investment (ODI). The proceeds of dim sum bonds can 
be transferred onshore but specific approval is required for 
each transaction. Because rates on these bonds are roughly 
half those of onshore bonds (2.4 vs 4.8 per cent), official 
approval is given sparingly. 

ARTIGO CONVIDADO

Hong Kong’s burgeoning market in offshore 
renminbi is feeding China’s craving for unneeded 
dollar reserves.

OVERVIEW
KEY JUDGMENTS

• Recent rapid growth in offshore Rmb deposits in Hong 
Kong is driven by the asymmetry in trade settlements that is 
permitted under the 2010 reforms of China’s FX regulations.

• The growth in offshore Rmb deposits is matched 
by a similar rise in China’s official FX reserves: we estimate 
that in Q1/11 40 per cent of an estimated US$83 billion in 
unidentified FX reserve inflows were linked to the growth 
of these deposits.

• China’s decision to support the expansion of the 
offshore Rmb market appears related to a desire to gain 
leverage in international financial reform discussions, but 
because this will result in the accumulation of unwanted 
dollar reserves the authorities’ willingness to support rapid 
growth in the future will gradually wane. 

• The growth of Hong Kong’s offshore Rmb market 
does not threaten the HK$’s peg to the US$ but it does 
shrink the banking system’s total liquidity and push up HK$ 
interest rates.

• China has failed to come up with effective strategies 
to break out of its dollar trap, and the internationalization 
of the Rmb will not lead the country’s policymakers to the 
reforms that are needed to achieve this goal.

Scarcely a day goes by without new investment bank 
research trumpeting ground-shaking developments in the 
offshore Rmb market in Hong Kong. That the growth in Rmb 
deposits has been vertiginous in recent months is beyond 
dispute. Chart 1 below shows that Rmb deposits have 
been growing at annual rates exceeding 500 per cent this 
year. At the end of April these deposits in Hong Kong were 
Rmb510.7 billion (US$79 billion), representing 7.1 per cent 
of aggregate Hong Kong M2. 

GROWTH IN HONG KONG RENMINBI DEPOSITS, JANUARY 
2009 − APRIL 2011
CHART 1

Source: HKMA
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TRADE SETTLEMENTS IN RENMINBI ARE SURGING

The approval of a trade settlement channel for Rmb 
has changed the picture of the offshore market in a material 
way. Such Rmb trade payments/receipts are cleared through 
designated correspondent banks in China and Hong Kong; 
a memorandum of understanding between the HKMA and 
the PBoC links the respective bank payments systems and 
permits such payments to be completed within 30 minutes. 

The asymmetry in such flows is the driving force 
behind the recent rapid growth in offshore Rmb deposits. 
Currently over 80 per cent of such Rmb settlements 
represent imports by Chinese buyers. This is not surprising 
because foreign trading firms are much more interested 
in receiving and holding Rmb – due to expectations of 
future appreciation – than in borrowing and paying out 
this currency. The result is that only 20 per cent of the 
Rmb coming into Hong Kong (Chinese imports) are offset 
by those going out (Chinese exports). In other words, 
approximately 60 per cent of the aggregate trade flow 
results in the creation of Rmb deposits, i.e., the excess of 
imports over exports. 

A specific example will illustrate this. Trade 
settlements in Q1/11 totalled Rmb360 billion, with a roughly 
80/20 split between imports and exports. That means 60 
per cent of the Rmb360 billion represented offshore Rmb 
creation or Rmb215 billion (US$33 billion). The counterpart 
to these flows is a rise in China’s FX reserves by a similar 
amount. Although China ran a small US$1 billion trade 
deficit in Q1/11 total official FX reserves rose by US$138 
billion. After accounting for valuation changes and other 
capital flows, we estimate that the FX reserve inflows 
associated with the growth of the offshore Rmb market was 
40 per cent of an estimated US$83 billion in unidentified FX 
inflows. 

The implication of these developments for the 
country’s FX reserves is straightforward. If Chinese importers 
pay in Rmb instead of dollars they (or their banks) do not 
need to request dollars from the PBoC to remit abroad. 
This means the PBoC’s dollar reserves are not drawn down 
as would be the case in the absence of such a scheme. This 
leads to the same result as when Rmb are created via the 
BoCHK: PBoC FX reserves rise by the amount of the increase 
in offshore Rmb deposits. 

DIGGING CHINA DEEPER INTO ITS DOLLAR TRAP

This confronts us with a puzzle: why are Chinese 
policymakers so eager to promote the development of 
an offshore Rmb market if it leads to an even greater 
accumulation of US$ reserves? Why create an official channel 
for speculative hot money inflows if the official policy goal 
is to break free of and diminish the dollar’s international 
role? Why increase the financing of unsustainable fiscal 
deficits in the United States and the Eurozone periphery? 

One of the arguments many analysts use to explain 
Beijing’s decision to facilitate the development of an 
offshore Rmb market is that denominating trade in this 
currency would move China away from dependence on 
the dollar. But as we have seen, exactly the opposite is 
happening: China is increasing its holdings of FX reserves, 
more than half of which are invested in dollar-denominated 
securities. China is in fact digging itself deeper into its dollar 
trap. If China wants to lessen its dependence on the dollar 
it must find ways to reduce its overall level of reserves. The 
internationalization of the Rmb is moving the country in the 
wrong direction. 

Another explanation, advanced by the Hong Kong 
consultancy GaveKal, is that China’s financial decision-
makers want to foster the development of an active offshore 
Rmb market as a prelude to future domestic financial 
liberalization. In our view this theory is equally implausible. 

The existence of a large offshore Rmb market poses 
significant risks for monetary policy because some Chinese 
firms and banks will find ways to arbitrage the substantial 
interest rate differentials between the offshore and onshore 
markets. All this does is fuel domestic monetary expansion 
and inflation. 

According to Yu Yongding, former member of the 
PBoC’s monetary policy committee, the internationalization 
of the Rmb has opened a new hole in China’s wall of capital 
controls. If anything, the rapid growth of the offshore Rmb 
market argues in favour of more − not fewer − controls. Until 
existing cross-border imbalances are lessened via steady 
real appreciation of the Rmb, prospects for further financial 
liberalization are limited. 

The suggestion that an active offshore capital market 
can act as a bridge into domestic capital markets is equally 
specious. The offshore Rmb market is sustained by little 
more than the undervaluation of the yuan. The reality today 
is that holders of offshore Rmb are primarily motivated by 
expectations of currency appreciation: they can purchase 
Chinese exports or fund ODI, but other uses for Rmb liquidity 
are extremely limited. 

A more plausible explanation is that China is seeking 
to gain leverage in international financial reform discussions 
by developing the offshore market. The US has opposed 
the inclusion of the Rmb in the IMF’s SDR basket, pointing 
to the lack of a deep international market for trading the 
Rmb. But the coexistence of a large offshore Rmb market 
alongside extensive capital controls is unlikely to be enough 
to change minds in policy circles in the US administration or 
the Congress. 

China is probably more focused on winning the support 
of emerging market economies than the US in any case. But 
winning a few debating points with friendly emerging market 
countries does not really explain why Beijing is embarking on 

THE APPROVAL OF A TRADE SETTLEMENT 
CHANNEL FOR RMB HAS CHANGED THE 
PICTURE OF THE OFFSHORE MARKET 
IN A MATERIAL WAY. SUCH RMB TRADE 
PAYMENTS/RECEIPTS ARE CLEARED 
THROUGH DESIGNATED CORRESPONDENT 
BANKS IN CHINA AND HONG KONG; A 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN THE HKMA AND THE PBOC 
LINKS THE RESPECTIVE BANK PAYMENTS 
SYSTEMS AND PERMITS SUCH PAYMENTS 
TO BE COMPLETED WITHIN 30 MINUTES”. 
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reforms that simply lead to an ever greater accumulation of 
dollar reserves. The only way to resolve this dilemma is by 
stopping additional reserve accumulation, by moving into 
trade and current account deficits and by facilitating capital 
outflows via ODI and private transfers abroad. 

THE OUTLOOK FOR THE OFFSHORE RENMINBI MARKET

Our assessment is that future growth of the offshore 
Rmb market will be rather more modest than the bullish 
consensus believes. In a report “The rise of the redback” from 
last November, HSBC economists project that one-third of 
China’s trade could be settled in Rmb in five years’ time. 
Their argument rests on the assertion that a switch from 
the dollar to the Rmb is an appealing option for emerging 
nations. Even if this is true, which is debatable, why would 
China want to continue piling up excess dollar reserves? 

We conclude that unless China is able to substantially 
increase the use of Rmb in export settlements, in ODI or 
in private capital outflows the authorities’ willingness to 
use additional reserve accumulation as a boost to further 
growth in the offshore Rmb market will inevitably wane. 
The effective barrier to future growth in the offshore 
Rmb market lies in lack of progress in freeing such capital 
outflows, especially private capital outflows. As long as 
non-residents expect a gradual appreciation in the Rmb they 
are much more likely to retain their holdings than part with 
them in trade settlements. 

ONE OF THE ARGUMENTS MANY 
ANALYSTS USE TO EXPLAIN BEIJING’S 
DECISION TO FACILITATE THE 
DEVELOPMENT OF AN OFFSHORE 
RMB MARKET IS THAT DENOMINATING 
TRADE IN THIS CURRENCY WOULD 
MOVE CHINA AWAY FROM 
DEPENDENCE ON THE DOLLAR. BUT 
AS WE HAVE SEEN, EXACTLY THE 
OPPOSITE IS HAPPENING: CHINA IS 
INCREASING ITS HOLDINGS OF FX 
RESERVES, MORE THAN HALF OF 
WHICH ARE INVESTED IN DOLLAR-
DENOMINATED SECURITIES. 
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Many in China recognize the need to facilitate 
greater outflows of capital. For example, the Shanghai 
Municipal Government asked the State Council in May for 
permission to allow residents to convert Rmb into foreign 
currencies for the purchase of foreign real estate and to 
invest in production facilities, but not to purchase foreign 
equities. It is uncertain whether the city will be successful 
in its request. The city of Wenzhou, known as the capital 
of private enterprise in China, in January set a quota of 
US$200 million for similar investments but the project was 
suspended after Beijing objected. 

Whenever this topic comes up for high-level review, 
industry lobbies argue that freeing capital outflows would 
restrict the savings available for domestic investment and 
push up interest rates. So far these arguments have carried 
the day. 

The only sign of an effort from Beijing to speed the 
outflow of capital has come in the approval of new quotas 
for the official Qualified Domestic Institutional Investor 
scheme. During the first four months of this year China’s 
foreign exchange regulator granted US$3 billion in new 
quotas for domestic money managers to invest overseas, 
bringing total quotas outstanding to US$72.6 billion. This 
is all welcome as far as it goes but it is totally inadequate 
to offset the accumulation of FX reserves associated with 
the growth of the offshore market, which is running at over 
US$30 billion a quarter. 

THE THREAT OF THE OFFSHORE MARKET TO THE HONG 
KONG DOLLAR PEG IS SMALL

A final consideration that may limit the growth in the 
offshore Rmb market is its impact on local HK$ liquidity. 
From last October to April (the latest data available) HK$ 
deposits fell 5.8 per cent at a time when Rmb deposits rose 
135.2 per cent. In absolute terms the decline in HK$ deposits 
was twice the rise in Rmb deposits. Although the growth in 
Rmb deposits was one factor, there were obviously other 
reasons for the decline in HK$ liquidity, including very low 
US$ interest rates. 

These developments have fed speculation that the 
growth of Hong Kong’s offshore Rmb market might put the 
peg of the HK$ to the US$ under pressure. Already local 
lenders have hiked domestic mortgage rates, pointing to 
tighter liquidity in local markets. 

Two statistics suggest these fears are overdone. 
First, HK$ deposits now account for only 50.8 per cent 
of the region’s aggregate deposits (compared to 7.1 
per cent for Rmb deposits). This means Hong Kong’s 
domestic liquidity is already widely diversified by currency 
denomination. Second, HKMA’s foreign assets amount to 
twice the region’s HK$ monetary base, confirming there is 
little reason to doubt the agency’s ability to cover domestic 
monetary issuance. 
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The question of whether it would make sense 
for the HKMA to switch its peg from the US$ to the 
Rmb will be decided on how well each currency meets 
the requirements of providing a deep and liquid 
market for intervention purposes. In this regard 
the Rmb is still very far behind the US$. Another 
consideration is that the US$ is much more integrated 
into global economic developments than is the Rmb, 
which is still dominated by mainland economic trends. 
Consequently there are no persuasive reasons for the 
HKMA to move to an Rmb peg any time soon. 

The problem that the growth of the offshore 
Rmb market poses for Hong Kong is that the rise in 
Rmb deposits acts like a reserve requirement increase 
on the banking system. Banks have few options for 
deploying this Rmb liquidity other than redepositing it 
at low interest rates with the BoCHK. Banks therefore 
have reacted by pushing up HK$ interest rates in order 
to sustain overall profitability. Currently the HKMA is 
probably happy to see higher rates, particularly for 
mortgages. Although the possibility of a sustained 
rise in Rmb deposits must be a source of concern at 
the HKMA, the region is undoubtedly reluctant to 
share its dominant role in Rmb-related financial flows 
with other financial centres. Currently Hong Kong 
accounts for over 80 per cent of Rmb receipt and 
payment businesses. 

A FINAL WORD

All the debate about the future evolution of 
the offshore Rmb market leads to one overarching 
conclusion: China has failed to come up with an 
effective strategy to break out of its dollar trap. 
Despite talk about developing domestic growth 
drivers, China’s policymakers are uncomfortable 
changing the economic development model with 
which they have grown up. Changes have occurred 
at the margin but the basic orientation of China’s 
investment-led development model remains very 
much unaltered. 

Whether this will change with the leadership 
transition in October 2012 is doubtful. The current 
2011-15 Five Year Plan already targets a major 
investment push “to move up the value chain”. But 
this merely substitutes a number of high-tech sectors 
as investment drivers in place of infrastructure and 
property. Meanwhile fundamental reforms of the 
land and labour markets remain on the drawing board 
and the pace of financial sector liberalization seems 
destined to disappoint. 

To break out of its dollar trap China needs to 
change its basic development strategy, to move into 
trade and current account deficits and to expedite 
the exit of capital abroad. We are not persuaded 
that continued growth in the offshore Rmb market is 
taking China’s leaders in this direction. 

CHINA HAS FAILED TO COME UP 
WITH AN EFFECTIVE STRATEGY TO 
BREAK OUT OF ITS DOLLAR TRAP. 
DESPITE TALK ABOUT DEVELOPING 
DOMESTIC GROWTH DRIVERS, 
CHINA’S POLICYMAKERS ARE 
UNCOMFORTABLE CHANGING THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL 
WITH WHICH THEY HAVE GROWN UP. 
CHANGES HAVE OCCURRED AT THE 
MARGIN BUT THE BASIC ORIENTATION 
OF CHINA’S INVESTMENT-LED 
DEVELOPMENT MODEL REMAINS 
VERY MUCH UNALTERED. 
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PATROCÍNIO: 

QUEM SOMOS
O Conselho Empresarial Brasil-China é formado por duas seções 

independentes, uma no Brasil, outra na China. Dedica-se à promoção do 
intercâmbio econômico Brasil-China e, sobretudo, a fomentar o diálogo 
entre empresas dos dois países. O CEBC propõe-se a contribuir para um bom 
ambiente de comércio e investimentos, assim como a entender e divulgar 
as novas tendências observadas no dinâmico relacionamento Brasil-China. 
Para tanto, pretende estreitar seu relacionamento com as empresas e 
instituições que o integram, contando com elas como fontes de informações 
e sugestões para o entendimento do novo quadro de relações Brasil-China. 
Atualmente, o CEBC é composto por cerca de setenta das mais importantes 
empresas e instituições brasileiras e chinesas com investimentos e negócios 
nos dois países.

ASSOCIADOS

SEÇÃO CHINESA

SEÇÃO BRASILEIRA

Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) / Algar 
/ Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) / 
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) / Associação 
Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (ABDIB) / Banco do Brasil 
/ Banco Itaú BBA / BNDES / Bradesco / Brazil Energy S.A. / BRF Brasil Foods 
/ C. Steinweg Handelsveem / CEBRI / China Invest / Columbia Trading / 
Comexport / Construtora Odebrecht / Embraer / Ernst & Young / Federação das 
Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) / Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIEMG) / Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (FIRJAN) / Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC) / Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) / Felsberg e 
Associados / Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) / GDK / Grupo Multi 
/ Huawei Brazil / Instituto Aço Brasil- IABr / Machado Meyer /  Sendacz Opice / 
Mattel do Brasil Ltda / McLarty Associates / PwC / Sertrading / Standard Bank  
/ Suzano Papel e Celulose / TozziniFreire Advogados / Usiminas / Vale / Veirano 
Advogados / Weg / WDS - Woodbrook Drive Systems Acion

Aluminum Corporation of China Limited / A&W (Shanghai) Woods Co. Ltd / 
Baosteel Group Corporation / China Aviation Industry Corp. (AVIC II) / China 
Forestry Group Corporation / China Civil Engineering Construction Corporation 
/ China Railway Construction Corporation Limited / China International 
Forestry Group / China Metallurgical Group Corporation / China Minmetals 
Corporation / China National Cereals, Oils & Foodstuffs Corporation / China 
Nonferrous Metal Industry’s Foreign Eng. & Construction Co. / China North 
Industries Corp. / China International Trust and Investment Corporation (CITIC) 
/ Dongguan Nine Dragons Paper Industries / Fujian Electronics & Information 
Group / GREE Electric Appliances / Guosen Securities / Huawei Technologies 
/ Jiangyin Chengxing Industrial Group / Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd / 
Nuctech Company Limited / Qingdao Rulong International Trading Co. Ltd / 
Shanghai Anxin Flooring Co. / Shanghai Baosteel Group Corporation / Shanxi 
Dajin International / ShanXi Foreign Investment & Trade Group / Sinopec 
/ Xinxing Ductile Iron Pipes Group / Yankuang Croup / Yongcheng Coal & 
Electricity Group Co.

COMO SE ASSOCIAR
Para mais detalhes sobre o processo de associação ao CEBC, entre em 

contato com a Secretaria Executiva por meio do e-mail cebc@cebc.org .br ou 
pelo telefone (21)3212-4350.
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