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Charging Bull, a célebre está-
tua de 3 toneladas de um touro
de bronze nas proximidades de
Wall Street, em Nova York, foi

colocado ali em 1989 para lembrar a
todos algumas das características do
mercado financeiro americano, como
força e agressividade. Do outro lado do
planeta, na cidade chinesa de Xangai,
algumas autoridades planejam agora
fazer uma réplica da escultura — com
o dobro do tamanho. O monumento de-
verá ser inaugurado em fevereiro de
2010 nas imediações da Bolsa de Valo-
res de Xangai. Poderia haver símbolo
mais eloqüente e provocativo das pre-
tensões chinesas no turbulento mercado
financeiro mundial? Eles querem tomar
o lugar de uma Wall Street abalada pela
última crise financeira e estão confiantes
de que podem desbancar a aristocrática
Londres e a emergente Dubai.

A imagem gigantesca do touro em
posição de ataque é apenas uma alegoria
da força alcançada por Xangai. A soma
atual do valor de mercado das 860 em-
presas listadas na bolsa supera 2 trilhões

de dólares, valor 15% superior ao do
final de setembro de 2008. Enquanto
isso, a Nyse, principal pregão america-
no, teve queda de 20% no mesmo perío-
do. O volume de negócios, que nos pri-
meiros nove meses deste ano já superou
os valores de 2008 (veja quadro), posi-
ciona a Bolsa de Valores de Xangai en-
tre as cinco maiores do mundo.

Agora, uma decisão do governo chi-
nês pode representar o impulso decisi-
vo para o salto de Xangai ao posto de
centro financeiro internacional. As au-
toridades de Pequim liberaram a aber-
tura de capital de empresas estrangeiras
na Shanghai Stocks Exchange. "Em

Otimista, Xangai irá
inaugurar uma réplica
do touro de Wall Street.
Só que duas vezes
maior que o original

breve serão dezenas de companhias
estrangeiras listadas em Xangai, mas
começaremos em caráter experimental,
com apenas uma ou duas empresas no
ano que vem", afirma Fang Xinghai,
diretor-geral do órgão do governo chi-
nês que regula o mercado de capitais,
equivalente à CVM brasileira. O anún-
cio da abertura do mercado está geran-
do uma corrida de grandes empresas
rumo a Xangai, liderada pelo banco
inglês HSBC. Segundo o jornal ameri-
cano The Wall Street Journal, o HSBC
já se prepara para uma oferta pública
inicial que levantaria entre 3 bilhões e
5 bilhões de dólares em 2010. Seus
executivos prevêem que o mercado chi-
nês será o principal motor de seu cres-
cimento pelos próximos 25 a 50 anos.
"É uma oportunidade única de aumen-
tar nossa base de acionistas", afirmou
a EXAME Sandy Flockhart, presiden-
te do HSBC na China. O HSBC, que já
tem ações emitidas nas bolsas de Lon-
dres, Hong Kong, Nova York e Bermu-
das, é o maior banco internacional
presente na China e 30% de seu lucro
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vem da. Ásia. Além do HSBC, outras
empresas globais estariam interessadas
em conquistar os investidores chineses,
sobretudo o grupo formado por pessoas
físicas. A lista incluiria nomes como os
da montadora alemã Volkswagen e da
mineradora brasileira Vale. Procurada
pela reportagem de EXAME, a Vale
não comentou a informação.

O potencial de crescimento do mer-
cado de capitais chinês com a possível
entrada de algumas das maiores corpo-
rações do mundo pode ser suficiente
para Xangai desbancar Wall Street?

da é uma incógnita para o mercado
saber até onde o crescimento de Xangai
poderá chegar, mas eu não descartaria
uma grande surpresa", diz William
Landers, gerente de portfólio da Bla-
ckRock. uma das maiores gestoras de
recursos do mundo. A inabalável pros-
peridade da economia chinesa — que
neste ano deverá crescer 7.5%. segundo
o Fundo Monetário Internacional -
sopra a favor de Xangai. "A cidade
deve se tornar mais significante nos
próximos anos porque tem a força eco-
nômica necessária para isso, com suas

"Mudanças desse tipo só foram
vistas duas vezes, da Holanda
para Londres no século 18. e
de Londres para Nova York na
década de 1920", disse a
EXAME Aldo Musacchio, pro-
fessor de economia internacio-
nal da Harvard Business Scho-
ol. "No momento, acho difícil
que Nova York perca essa liderança."
A lógica da iniciativa de Xangai é que
novas empresas atrairão novos investi-
dores, o que aumentaria o volume de
ações negociadas, que por sua vez in-
centivaria novas listagens, criando um
ciclo virtuoso de enriquecimento. "'Ain-

empresas e bancos com enor-
mes quantidades de dinheiro
em caixa para emprestar ou
investir", afirma Michael Mai-
nelli, diretor da consultoria
britânica Z/Yen. Mostra disso
foi o IPO da construtora estatal
China State Construction En-
gineering, que captou 7,3 bi-

lhões de dólares no final de julho, o
maior do mundo desde o início da cri-
se financeira global até então — o títu-
lo só foi perdido em outubro para o IPO
do banco Santander na Bovespa, que
alcançou a cifra de 8 bilhões de dólares

.

A bolsa de Xangai começou a fun-
cionar em 1891 e atravessou um século
de muitas turbulências históricas — foi
fechada devido à invasão japonesa de
1941 a 1946, quando voltou a funcionar
durante apenas três anos, para então ser
novamente interrompida pela Revolu-
ção Comunista de Mao Tsé-tung, em
1949. Como é conhecida hoje. a bolsa
de Xangai é relativamente nova — tem
menos de duas décadas de funciona-
mento. Agora, ela corre para estar pre-
parada quando chegar o momento de
abrir as portas para o resto do mundo.
O setor financeiro de Xangai, por exem-
plo, tem apenas l00 000 profissionais,
em comparação com 400 000 em Wall
Street e mais de 250 000 em Londres.
Apenas em julho o site da bolsa ganhou
uma versão em língua inglesa e neste
ano também foi iniciado um intercâm-
bio com a Nyse para treinar os operado-
res chineses. As empresas estrangeiras
que migrarem para lá terão de fazer in-
vestimentos para se adaptar, a começar
pela contratação de profissionais fluen-
tes para fazer apresentações em manda-
rim, o idioma oficial do pregão.

A pretensão de transformar Xangai
no maior centro financeiro global esbar-
ra ainda em outras dificuldades e limi-
tações do mercado chinês. Uma das
principais é o grau maior de instabilida-
de, uma das mais fortes caracterisücas
das bolsas chinesas. Nos pregões do
país, quedas de 40% do valor de ações
de uma determinada empresa são co-
muns, sem que isso seja justificado por
algum fator extremo, como um pedido
de falência. Por trás desse nervosismo
está o fato de que mais da metade dos
participantes do mercado de capitais chi-
nês é composta de pequenos investido-
res. Isso torna a bolsa mais vulnerável a
oscilações inusitadas, sem relação direta
com a economia. "É comum uma peque-
na queda nas vésperas de feriados, por
exemplo, porque as pessoas fazem ou-
tros planos para o dinheiro'", diz Landers,
da BlackRock. Apesar dessa gangorra
irracional, o touro de Xangai não tem
assustado as grandes empresas do exte-
rior. Talvez o seu colega de Wall Street
é que tenha realmente motivos para per-
der o sono. num futuro próximo. •
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