
A roda de hamster
Quanto mais a China gasta, mais ela economiza

QUÃO QUENTE é Hohhot? Uma cidade
de 1,5 milhão e crescendo, Hohhot é a

capital da Mongólia Interior, a região que mais
cresce na China. Arranha-céus enfileiram-se
através das planícies e shopping centers ele-
gantes brotam por toda parte, oferecendo su-
cessos globais (sorvetes HäagenDazs) e locais
(vinho Genghis Khan). Perto do monastério
Xilituzhao do século XVI, lar de monges bu-
distas por mais de 400 anos, uma rua parece
intocada. Mas, por trás das fachadas de tijolos
das lojas, as casas foram demolidas para dar
lugar a prédios de flats. Até mesmo o monge
budista adolescente saudando os visitantes do
monastério tem um celular com tela sensível
ao toque que ele comprou em Shenzhen.

Isso é como o "reequilíbrio" deveria pare-
cer. As atividades econômicas migram da costa
para as regiões do centro, como a Mongólia In-
terior. Os investidores lançam casas em vez de
fábricas e a economia depende menos do gasto
de investimento e mais da demanda dos con-
sumidores. Mas, apesar dos melhores esforços
dos clientes de Hohhot, a demanda chinesa
ainda está muito abaixo da oferta. O superávit
de conta corrente do país pode ser de 297 bi-
lhões de dólares neste ano, de acordo com a
Economist Intelligence Unit (EIU). Seria me-
tade do superávit da Ásia e 30% do global.

As contrapartidas desses superávits são os
déficits em lugares como a Grã-Bretanha, Es-
panha e, mais notável, nos Estados Unidos.
Mas, desde que a crise se instalou, o giroscó-
pio macroeconômico começou a se estabili-
zar dramaticamente. O déficit externo dos Es-
tados Unidos caiu para a metade de 804 bi-
lhões de dólares em 2006, o equivalente a 6%
do PIB, para 395 bilhões de dólares (taxa
anual) no segundo trimestre de 2009, de 2,8%
do PIB. E o superávit da China, embora con-
siderável, não é mais tão grande quanto antes.

Em sua maior parte, é o tipo errado de
reequilíbrio. Os países estão se estabilizando
para baixo e não para cima. Em vez de aumen-
tar as exportações e equilibrar suas importa-
ções, os EUA seguram suas compras externas.

Entre o quarto trimestre de 2007 e o se-
gundo trimestre de 2009, as suas exporta-
ções caíram 215 bilhões de dólares (em dó-
lares de 2005, taxa anual) e as importações
caíram 440 bilhões de dólares.

Nos anos de boom, os EUA gastaram mais
do que o suficiente para se manter com pleno
emprego. Desde então, seus cortes de gastos
têm caído mais pesadamente sobre a produ-
ção externa que sobre a doméstica. Os estran-
geiros sofreram cerca de 30% do impacto.

Para se ajustarem para cima, os países com
superávit precisariam expandir seus gastos
para preencher o vácuo deixado pelos consu-
midores e construtores americanos, mas isso
não parece muito provável. Para que os expor-
tadores chineses preenchessem essa lacuna, o
seu superávit de 297 bilhões de dólares teria
de passar para um déficit de 463 bilhões de dó-
lares. Isso demandaria uma queda dramática
na taxa de poupança, que foi de metade do PIB
em 2008. Gastar mais e economizar menos
não é o pior imperativo macroeconômico que
um país pode enfrentar. Mas o hábito de pou-
par na China está bem entranhado.

Os domicílios fazem a maior contribuição
(tabela 3). De acordo com Eswar Prasad da
Universidade Cornell e Marcos Chamon do
FMI, os que mais poupam são os jovens e os
velhos. Os domicílios urbanos com chefes de
família com 25 anos poupam quase 30% da sua
renda disponível, assim como aqueles com
chefes de 60 anos. Esse padrão é muito diferen-
te do da maioria dos países, onde os jovens em-
prestam contra a renda futura e os mais velhos
se sustentam com as economias que acumula-
ram na meia-idade com rendimentos maiores.

Uma das razões por que os chineses pou-
pam é por terem de pagar por coisas como
educação e serviços de saúde que, em outros
países, são fornecidos pelo Estado. "Não é pou-
pança; é autotaxação", diz Paul French da Ac-
cess Asia, empresa de pesquisas de consumo
de Xangai. O governo prometeu gastar 850 bi-
lhões de yuans (125 bilhões de dólares) até
2011 para aumentar a cobertura de seguros de
saúde e melhorar as clínicas e hospitais públi-
cos. Também reforma o sistema de pensões,
que hoje deixa de fora mais da metade dos tra-
balhadores urbanos e 90% dos rurais.

Uma outra razão por que os chineses pou-
pam é pela dificuldade de conseguir emprésti-
mos. Apenas uma pequena proporção (11%
dos domicílios mais jovens) tem hipoteca, e
aqueles que têm apertam o cinto e economi-
zam para tentar pagá-la em cinco anos. French

foi convidado para jantar em comemoração ao
pagamento da última prestação de um casal.

Ele tem outra teoria, mais nova, para ex-
plicar o hábito de economizar da juventude.
Em um país onde os homens jovens são em
número consideravelmente maior que o das
mulheres jovens, um solteiro precisa ter um
carro e um apartamento antes que uma ga-
rota se interesse em, ao menos, olhar para ele,
diz French. Em Xangai, a primeira questão
para um pretendente é "quantos metros qua-
drados tem o seu apartamento?"

Há evidências acadêmicas para sustentar
o palpite de French. De acordo com Shangjin
Wei, da Universidade Columbia, e Xiaobo
Zhang, do Instituto Internacional de Pesquisa
sobre Política Alimentar, os domicílios com fi-
lhos homens acumulam ativos, especialmente
casas, para competir no mercado de casamen-
tos. Isso aumenta o preço dos ativos para to-
dos os outros, forçando-os a poupar mais tam-
bém. Os dois autores avaliam que a competi-
ção responda por cerca de metade do aumen-
to nas taxas de poupança entre 1990 e 2007.

Uma longa fila de carretas carregadas com
carvão está esperando para passar pelo pedá-
gio para entrar em Zhuo Zi Shan, uma cidade
não muito distante de Hohhot. "Todo dia é
desse jeito", diz o atendente do pedágio. Uma
placa na estrada diz para os motoristas não ex-
cederem o limite de carga permitido. Ela mos-
tra uma carreta entortando sob um elefante.

A indústria da China é mais pesada do que
deveria. Energia e capital são, ambos, artificial-
mente baratos. O combustível é subsidiado ex-
plicitamente; o capital implicitamente, por um i
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• reprimido sistema bancário que remunera
muito pouco os poupadores. Por usar e abu-
sar dessas facilidades, a indústria chinesa em-
prega menos do que poderia. Apesar da repu-
tação do país como a oficina do mundo, o em-
prego cresceu apenas 1% ao ano nos últimos
anos, mesmo com o crescimento do PIB do
país a taxa de dois dígitos no período.

Assim, a participação dos salários e outras
rendas dos domicílios no PIB caiu de 72% em
1992 para 55% em 2007. Talvez seja a princi-
pal razão pela qual o consumo da China res-
ponda por apenas 35% do PIB. Não é por os
domicílios pouparem tanto (embora façam
isso), mas porque a renda das famílias respon-
de por uma fatia pequena do bolo nacional.

O outro lado dessa equação é a grande fa-
tia da renda nacional que flui para o capital,
sob a forma de lucros. Os lucros corporativos
somaram 22% do PIB em 2007. Esses ganhos
permanecem, em sua maioria, com as compa-
nhias que os produziram. Quase 45% das
companhias listadas não pagaram dividendos
em 2008, de acordo com Wind Info, uma em-
presa de informações financeiras. As empresas
de propriedade estatal da China hoje repassam
um valor modesto para o governo, mas até o
ano passado não pagavam nada.

As grandes corporações da China podem
segurar os seus lucros porque os acionistas in-
satisfeitos têm pouca influência sobre elas. As
pequenas empresas chinesas retêm os lucros

porque precisam deles. Elas são negligenciadas
pelos bancos chineses, que preferem fazer gran-
des empréstimos para grandes companhias.
Isso força as pequenas empresas sem acesso ao
crédito a contar apenas com suas próprias eco-
nomias para financiar seus investimentos.

É a poupança das empresas, não das famí-
lias, que responde pela maior parte do aumen-
to da poupança chinesa. Elas descarregam suas
economias de volta com investimentos, o que
mantém os lucros como uma proporção alta
da renda nacional, com isso somando ainda
mais para a poupança corporativa. A econo-
mia galopa como em uma roda de hamster de
alto investimento e alta poupança.

O pacote de estímulos do governo anun-
ciado em novembro de 2008 resgatou a China
da recessão global. Ele incluiu alguns gastos
bem-vindos em infraestrutura social, de pos-
tos de saúde a trens de passageiros. Mas não li-
berou a China do seu ciclo de investimento.
Na primeira metade deste ano, o investimento
respondeu por 87% do crescimento da China,
de acordo com o Standard Chartered Bank.

O ciclo desequilibra a economia da China,
mas por que deveria desequilibrar a economia
mundial? Pois, apesar de tudo, o gasto do capi-
tal se soma à demanda doméstica. Se o investi-
mento for suficientemente forte, ele vai puxar
importações e estreitar o superávit de conta
corrente chinês. Outros países podem fornecer
o carvão para encher as carretas chinesas e ar-

quitetos para projetar suas cidades futurísticas.
Ainda assim, o investimento eventual-

mente dá frutos, aumenta a capacidade da eco-
nomia de produzir coisas que as companhias
chinesas lutam para vender internamente. Os
responsáveis pelas políticas chinesas resolvem
o problema mantendo o yuan competitivo e
vendendo seu excesso de oferta no mercado
mundial. O sobreinvestimento leva ao subcon-
sumo, que as autoridades chinesas resolvem
com a subvalorização da sua moeda.

Os exportadores que se beneficiam com o
yuan barato fornecem fatia desproporcional
dos empregos. Muitas são empresas pequenas
sem acesso aos empréstimos bancários, o que
as força a se apoiar mais no trabalho do que
no capital. Essas empresas gravitam em dire-
ção ao mercado exportador naturalmente,
pois suas rivais maiores freqüentemente têm o
lucrativo mercado doméstico sob controle.

O que aconteceria se o governo revogasse
os confortáveis monopólios e liberasse o mer-
cado de serviços? Em curto prazo, a reforma
poderia custar empregos, de acordo com Kai
Guo e Papa N'Diaye do FMI. Elas poderiam
tirar recursos de indústrias exportadoras com
uso intensivo de mão de obra corno a de ves-
tuário. Mas, depois de seis ou sete anos, o em-
prego mais do que se recuperaria.

Os autores avaliam que os serviços po-
deriam empregar de maneira útil outros 70
milhões de cidadãos. •
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