
O soluço
do dragão
Um crescimento de 9% seria o sonho de qualquer
país. Para a China, ele é um primeiro sinal de
esgotamento do modelo econômico

José Fucs

esde que a atual crise global come-
çou a se aprofundar, em setembro
do ano passado, com a quebra de

grandes bancos internacionais, a China pas-
sou a representar a principal esperança dos
economistas mundo afora. Não é para me-
nos. Com uma taxa média de crescimento
de 10% ao ano, o país tornou-se a grande
locomotiva mundial nas últimas décadas.
Há duas semanas, a informação de que a
China havia passado a Alemanha e se tor-
nado a terceira maior economia do planeta,
atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão,
parecia reforçar a percepção de que o país
estava destinado a ser
a grande âncora do
mundo contra a crise.
Mas os novos núme-
ros sobre o desem-
penho da economia
chinesa, anunciados
na semana passada,
são preocupantes.
Eles mostram que a China dificilmente terá
a força que se esperava para aliviar o estra-
go causado pela crise em todo o planeta.

Segundo os dados mais recentes divul-
gados pelo Instituto Nacional de Estatís-
ticas da China, o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) no ano passado ficou
em "apenas" 9%, o pior resultado em sete
anos e 30% menor que os 13% registrados
em 2007. É certo que ainda se trata de um
crescimento invejável para o atual cenário
internacional, em que os principais países
desenvolvidos vivem uma recessão. É tam-

Em 2009, o crescimento do
PIB poderá cair para 6%. Isso
coloca em risco 24 milhões

de empregos no pais

bém um retrato da rápida transformação
pela qual a China passou nos últimos 30
anos, desde que o então primeiro-minis-
tro, Deng Xiaoping, decidiu incentivar a
abertura econômica.

O problema é que esse crescimento não
reflete mais o que está acontecendo na
China hoje. Ele se deve principalmente ao
desempenho da economia nos primeiros
trimestres de 2008. No último trimestre, as
estatísticas revelam que o PIB chinês cres-
ceu 6,8% em relação ao mesmo período
de 2007, o pior resultado desde 1990. Só
que, naquele ano, quando o crescimento

foi de 3,8%, a China
sofria um boicote
econômico interna-
cional por causa do
massacre de estu-
dantes que exigiam
democracia, na Pra-
ça da Paz Celestial,
em Pequim. Agora,

não. O desempenho da economia é, basi-
camente, resultado das forças do mercado
e mostra que a crise global está tendo um
efeito muito maior do que se imaginava
na economia chinesa. Isso poderá dificul-
tar ainda mais a recuperação da economia
internacional. "Uma desaceleração para
6% ou menos na taxa de crescimento da
China terá um impacto significativo na já
abatida economia global", afirmou Sheana
Tambourgi, coordenadora da rede de riscos
globais do Fórum Econômico Mundial, no
documento Riscos Globais 2009, divulgado

FOCO NA EXPOTAÇÃO
Rua , um dos
centros comerciais mais
movimentados de Pequim.
O nível elevado de poupança
na China dificulta o crescimento
do mercado interno

há duas semanas. Para 2009, as previsões
oficiais ainda apontam um crescimento de
8%, apenas um ponto porcentual a menos
que no ano passado. Mas alguns analistas
falam em 6%, ou até menos. Se essa previ-
são se confirmar, provavelmente não será
o suficiente para permitir o fim da onda
de falências e de demissões registrada nos
últimos meses nem para puxar a retoma-
da da economia global. Com um modelo
econômico centrado na produção indus-
trial para exportação, a China está sendo
afetada pela queda na demanda global, em
particular nos Estados Unidos. Segundo o
financista Michael Pettis, professor da es-
cola de administração da Universidade de



Pequim e ex-executivo de grandes bancos
internacionais de investimento, a crise está
provocando uma mudança significativa na
equação econômica mundial. Até pouco
tempo atrás, diz Pettis, a superprodução
chinesa puxava o consumo nos Estados
Unidos e estimulava o crescimento econô-
mico americano. Agora, a crise americana
está puxando o freio da economia chinesa.
"A forma como a China vai se ajustar à que-
da do consumo americano será a questão
mais importante de 2009", diz Pettis.

Em dezembro, as estatísticas apontaram
também uma queda de 2,8% nas exporta-
ções, em relação ao mesmo mês de 2007,
a maior em dez anos. As importações
despencaram 21,8% no mesmo período.
Os investimentos estrangeiros também
caíram. O desemprego já está levando de
volta ao campo milhões de trabalhadores
que haviam migrado para as cidades. De
acordo com cálculos oficiais, cada ponto
percentual de queda no PIB significa a per-

da de cerca de 8 milhões de empregos. Um
aumento do PIB na casa dos 6% compro-
meteria, então, 24 milhões de empregos. "O
que eu vou fazer quando chegar em casa?"
diz o operário Zhang Dingli, de 36 anos,
que perdeu seu emprego numa fábrica de
brinquedos fechada em novembro.

Numa tentativa de amenizar o
problema, o governo reduziu os juros e
anunciou um pacote de US$ 586 bilhões
para estimular a economia nos próximos
dois anos, principalmente na área de in-
fraestrutura, que emprega grande volume
de mão de obra, O pacote poderá até aju-
dar a reduzir o impacto negativo da crise
no país no curto prazo. Mas, no longo
prazo, o governo sabe que não basta. O
que parece estar em xeque hoje é o pró-
prio modelo chinês, voltado para o mer-
cado externo. A redução da dependência
que o país tern das exportações depende
do crescimento do consumo interno. É

pouco provável que isso aconteça. Como
quase não existem políticas sociais no
país, os chineses guardam em média 25%
do que ganham - uma das taxas de pou-
pança mais altas do mundo - para garan-
tir a sobrevivência em tempos de crise.

Para resolver o impasse, o governo pre-
tende lançar medidas de estímulo ao setor
de serviços, hoje responsável por menos
de 40% do PIB chinês (a média mundial
é de 70%). Embora tenha uma popula-
ção de 1,3 bilhão de pessoas, a maior do
mundo, a China tem apenas 5 milhões de
trabalhadores na área de saúde e 4 milhões
no setor bancário e de seguros. O governo
pretende ampliar a participação do setor de
serviços para 43% do PIB até 2010 e para
50% do PIB em 2019. Como disse à revista
Time o executivo Michael Tseng, da BenQ,
uma empresa de Taiwan que administra
um hospital em Nanquim: "A China foi a
fábrica do mundo nos últimos anos, mas
a indústria agora representa o passado".
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