
Com dúvidas em relação à bolsa chinesa? A América Latina não decepciona os 
investidores  
 
A economia chinesa surpreendeu o planeta com o ritmo de crescimento mais vigoroso do 
mundo. Nos últimos anos, ele foi superior a 10%, e tudo levar a crer que, pelo menos por 
enquanto, não haverá uma desaceleração significativa. A bolsa de valores do gigante asiático é 
hoje o centro de todas as tenções e objeto de análise dos especialistas em renda variável do 
mundo todo. A bolsa de Xangai teve uma valorização de mais de 60% este ano, e de 130% no 
exercício anterior. Trata-se de rentabilidades exageradas se comparadas às de Wall Street, 
Paris, Londres ou Frankfurt, suscitando desconfianças.  
 
O primeiro a dar o alarme foi exatamente um indivíduo que mais influência exerceu nos 
pregões mundiais nas últimas décadas, tendo presidido o Federal Reserve (equivalente do 
banco central) dos EUA durante 18 anos: Alan Greenspan. Apelidado de “mestre”, Greenspan 
disse que teme uma “contração drástica” da bolsa chinesa, embora a economia mundial tenha 
condições de assimilar uma queda desse porte, desde que haja flexibilidade suficiente para 
isso. “A situação é claramente insustentável. Haverá uma contração drástica em algum  
momento”, disse Greenspan em uma videoconferência transmitida de Washington aos 
participantes do ExpoManagement 2007 realizada recentemente em Madri.  
 
Para Greenspan, tal correção resultaria em dificuldades para a riqueza das famílias chinesas, o 
que levaria o governo do país a se sentir tentado a recorrer a suas reservas para dar 
sustentabilidade ao mercado e evitar desordens sociais. Contudo, o contágio pode ir muito 
além, já que as importações de produtos baratos da China têm sido um dos principais 
impulsionadores do crescimento mundial, assim como a mão-de-obra do leste europeu e a 
queda das taxas de juros.  
 
“Nos últimos cinco anos, o mundo todo cresceu mais rapidamente do que em qualquer outro 
momento da história. Isso não pode durar para sempre, e não vai durar, porque se trata de 
uma evolução excessivamente veloz”, explicou.  
 
Para evitar um impacto na economia, é preciso que esta seja suficientemente flexível  para 
absorver o choque de preços: “Haverá quedas substanciais em alguns níveis, mas isso não 
deve necessariamente repercutir nos níveis de emprego ou na economia real.” 
  
Movimentos especulativos 
 
Juan Carlos Martínez, professor de Ambiente Econômico da escola de negócios Instituto de 
Empresa, de Madri, tem a mesma preocupação de Greenspan e crê que as valorizações 
observadas na bolsa chinesa em anos recentes foram conseqüência “basicamente, de 
movimentos especulativos”, embora admita que tais movimentos “sinalizem o avanço saudável 
da economia do país”. “Os responsáveis pela valorização do mercado chinês foram, sobretudo, 
os investidores locais, impressionados diante da rentabilidade da renda variável.  
 
O problema é que os investidores estão se endividando para investir e, se perdem na bolsa, 
não têm como pagar o crédito contratado, o que pode estender as complicações para o setor 
financeiro”, adverte.  
 
O estouro de uma bolha normalmente significa problemas para boa parte da economia. Foi o 
que se viu nos EUA quando as ações de tecnologia despencaram em 2000. A história mostra 
que eventos dessa natureza não se aplicam ao caso da China. Entre 2001 e fins de 2005, o 
índice de referência na época, o Xangai Composite, caiu pela metade, e mesmo assim o PIB 
cresceu 46%. Embora seja a quarta economia do mundo, o mercado chinês representa apenas 
cerca de 4% da economia mundial.  
 
O governo chinês deu mostras de partilhar da mesma opinião e dos mesmos receios que 
Greenspan no momento em que decidiu triplicar o imposto sobre transações de ações na 
tentativa de esfriar o superaquecimento do mercado local. No mesmo dia em que anunciou a 
medida, o índice CSI 300, composto pelas ações das principais empresas do país cotadas em 



iuanes e negociadas nas bolsas de Xangai e de Xenzhen, caiu 6,8%. Apesar da tranqüilidade 
observada nos últimos pregões, os investidores ainda receiam que o governo possa voltar a 
impor novas medidas para impedir o aquecimento do mercado.  
 
De acordo com Martínez, o aumento dos impostos e o receio de que possa haver novas 
medidas “provocaram uma certa vertigem no mercado culminando com a saída de capital”. O 
professor do IE diz que “ainda é cedo para saber se as últimas medidas das autoridades 
chinesas serão eficazes, mas o que importa é que o governo está decidido a frear a 
especulação”. 
 
Antes de majorar o imposto sobre compra e venda de ações de 0,1% para 0,3% em 18 de 
maio passado, as autoridades chinesas subiram as taxas de juros e o coeficiente de encaixe 
dos bancos, além de desatrelar a moeda do país ao dólar em um esforço para esfriar o 
mercado e fazer frente à excessiva liquidez de sua economia. Todavia, as medidas não tiveram 
grande repercussão na bolsa, que prosseguiu em uma sucessão de altas.  
 
Os analistas do Citi explicam em um relatório para clientes que “o objetivo das autoridades 
agora consiste em moderar a subida das taxas de juros e evitar que o mercado despenque. A 
medida faz parte da dinâmica atual de combate ao crescimento da liquidez, aumentando 
progressivamente a flexibilidade do mercado. Tem também o propósito de reduzir a 
especulação em outros mercados, como o imobiliário”.  
 
Desconfiança na China 
 
A corretora espanhola Renta 4 acredita que a atual situação dos mercados chineses “não é de 
pânico e nem de desconfiança na Ásia”, embora reconheça que “a situação é de cautela”. Para 
Rafael Pampillón, professor de Economia e de Análise de Países do Instituto de Empresa, a 
maior ameaça à bolsa chinesa é o esfriamento da economia americana, um de seus principais 
sócios comerciais, o que influiria negativamente no desenvolvimento de suas empresas. “A 
bolsa chinesa está de tal forma valorizada atualmente que qualquer coisa pode derrubá-la”, 
observa.  
 
Por enquanto, os investidores internacionais continuam reduzindo sua exposição ao mercado 
chinês. Durante a primeira semana de junho, sacaram mais de 1,1 bilhão de dólares da bolsa. 
No conjunto das bolsas emergentes da Ásia, esse valor foi de 1,4 bilhão de dólares, 
configurando a terceira maior saída de capital nos últimos anos. 
 
Uma situação exatamente oposta a essa ocorre do outro lado do mundo, na América Latina, 
onde os principais pregões desfrutam de um bom ano e vão ganhando à força a confiança dos 
investidores do mundo todo. As bolsas que atraem maior volume de capital são as duas mais 
importantes da região: a bolsa do Brasil e a do México.  
 
Os números falam por si. O índice Bovespa da bolsa brasileira teve uma valorização de mais de 
15% este ano. O principal indicador da bolsa mexicana cresceu 17% e o elitista IPSA, que 
reúne as 40 ações mais valorizadas da Bolsa de Comércio de Santiago do Chile, cresceu mais 
de 20%. O MSCI, do Morgan Stanley, teve uma alta de 20% até junho. 
 
A importância desse nível de rentabilidade fica claro se for levada em conta a evolução das 
principais bolsas mundiais. O Dow Jones de Nova York teve uma alta no atual exercício de 
mais de 7%. No velho continente, o Ftse, de Londres, cresceu pouco mais de 4%; o Cac 40, de 
Paris, 6,5%, enquanto que o melhor desempenho ficou por conta do Dax, de Frankfurt, com 
uma alta superior a 15%. Na Ásia, o índice Nikkei, do Japão, teve uma rentabilidade exígua de 
3,20%. 
 
Investimentos na América Latina: um sucesso 
 
Não é de estranhar que os fundos que investem na América Latina sejam os mais rentáveis 
dos últimos três anos. Segundo dados da Morningstar, seu rendimento médio chega a 
194,33%, e há fundos que chegam a ganhar mais de 250%. É o caso do Crédit Agricole Funds 



Latin America Equities S, que se valorizou 266,67% desde 2004. “Creio que a América Latina é 
uma aposta rentável e segura, e ainda que a alta taxa de juros comporte mais riscos, é boa a 
expectativa de desempenho  das economias da região”, observa César Betancur Cañola, 
professor do Programa de Engenharia Financeira da Universidade de Medellín, na Colômbia.  
 
Uma pesquisa da Merril Lynch entre gestores de fundos que investem em mercados de países 
emergentes mostrou que para 81% deles o país preferido para seus investimentos era o Brasil, 
cujo mercado de valores tornou-se, em princípios de junho, o primeiro da América Latina a 
superar a marca de um bilhão de dólares.  
 
A bolsa brasileira foi favorecida pelo aumento dos preços dos metais, o que contribuiu para 
duplicar o lucro das empresas. Ao mesmo tempo, a força da moeda brasileira, o real (que se 
valorizou 19% ante o dólar no ano passado, foi a divisa de melhor rendimento entre as 16 
mais negociadas). Além disso, as taxas de juros surpreendentemente baixas atraíram o 
investimento internacional.  
 
O valor total das ações brasileiras saltou para 1,020 bilhão de dólares em 1º. de junho depois 
de o índice Bovespa atingir 2,2%. O indicador subiu 45% no ano passado e quadruplicou de 
tamanho desde 2002.  
 
Os investidores estrangeiros estão apostando no país em face das boas perspectivas de 
crescimento econômico. O capital internacional representa 34% das ações negociadas este 
ano, ou 22% a mais do que em 2000, de acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo. “O 
Brasil oferece oportunidades de crescimento que os investidores já puderam experimentar em 
outros mercados, e eles estão acreditando nisso”, observa à Bloomberg Fabio Spínola, gestor 
de 1,7 bilhão de reais em ativos da Quest Investiment.  
 
Boa situação econômica 
 
Algo semelhante ocorre nos demais países da região onde as perspectivas econômicas para os 
próximos anos são muito boas. “As bolsas latino-americanas refletem a situação favorável da 
economia da região ante os aumentos resultantes da especulação dos pregões chineses”, 
observa Martínez, para quem esses mercados “também estão sendo favorecidos pela alta 
liquidez mundial”.  
 
César Betancur aponta “os altos preços das matérias-primas, um excesso de liquidez em todo 
o mundo e uma forte demanda interna” como algumas das razões citadas pelos analistas para 
a manutenção do bom desempenho regional. E acrescenta: “Os fluxos de capital continuam 
chegando, o que permite a geração de emprego e a melhora do nível salarial com reflexos 
sobre o aumento da demanda interna e do crédito, o que por sua vez favorece o crescimento. 
O Brasil seguirá à frente dessa tendência, porque além de ter se beneficiado dos fluxos de 
capital, também é grande exportador.”  
 
Rafael Pampillón concorda e crê que as bolsas estão sendo favorecidas por um forte ingresso 
de dólares nos países da região, “resultando em uma valorização significativa de suas 
moedas”. Os dólares, diz ele, “chegam através das exportações num momento de grande 
demanda mundial pelos principais produtos latino-americanos, desde a soja, passando pelo 
café até o ferro, além do aço e têxteis; através dos investimentos estrangeiros diretos, que 
estão aumentando, e pela entrada diretamente nos mercados das bolsas de valores”, 
especifica.  
 
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a América Latina crescerá 4,9% este 
ano, sete décimos a mais do que o previsto inicialmente pelo órgão. Esse ritmo será inferior ao 
registrado em 2006, quando o Produto Interno Bruto (PIB) real — ajustado pela inflação — 
chegou a 5,5%. Contudo, o FMI ressalta que “a situação dos fundamentos econômicos é boa, 
de modo geral, uma vez que a maior parte dos países continuam a criar políticas 
macroeconômicas confiáveis e souberam reduzir as vulnerabilidades de suas balanças”. 
 



O economista chefe do BBVA para a América Latina e Mercados Emergentes, Giovanni Di 
Plácido, destacou que a região registra um crescimento sustentado há 18 meses, o que 
qualificou de “ciclo mais importante das últimas décadas”.  
 
De acordo com o economista venezuelano, em 2007 o crescimento dos países da região será, 
em média, de 4,7%, ao passo que em 2008 deve ficar em torno de 4,2%. “O mais importante 
é que estamos assistindo a um crescimento em quase todos os países”, observou, conforme 
informou a agência EFE de notícias. Ele ressaltou ainda que esse crescimento ocorre em uma 
conjuntura financeira mundial   bastante favorável, com taxas de juros baixas e um cenário 
“particularmente tranqüilo” em termos de liquidez nos mercados internacionais.  
 
Riscos 
 
Entre os riscos que podem prejudicar o bom ritmo dos pregões sul-americanos, os 
especialistas destacam as altas taxas de juros dos EUA, atualmente em 5,25%. Juan Carlos 
Martínez explica que se os títulos do Federal Reserve apresentarem uma boa rentabilidade, os 
investidores norte-americanos, responsáveis pela introdução do maior volume de capital nas 
bolsas latino-americanas, podem acabar optando por eles em vez de aplicar seu dinheiro na 
renda variável da América Latina, muito mais arriscada.  
 
“Creio que a evolução das bolsas latino-americanas continua ainda muito dependente do 
comportamento das bolsas internacionais, sobretudo das bolsas dos EUA e da China”, observa 
César Betancur, sintetizando assim  os riscos próprios das bolsas da região. E acrescenta: “A 
visão que se tem das bolsas latino-americanas é que são muito pequenas, que podem ser 
afetadas por variáveis macros internacionais e que, atualmente, os fenômenos da inflação e da 
apreciação das moedas locais pressionam para baixo seus indicadores de crescimento.” 
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