
Economia chinesa dá novos sinais de expansão acelerada 
 
A produção industrial da China teve em outubro o maior crescimento em 19 meses, num sinal 
de que a terceira maior economia do mundo deixou para trás a fase mais aguda da crise 
internacional. As exportações continuaram a cair, mas o ritmo da queda em outubro foi o 
menor deste ano. 
 
Essas notícias coincidiram com dados que mostram queda nos investimentos e na oferta de 
crédito, à medida que o governo chinês tenta coibir excessos em seu pacote de estímulo de 
US$ 585 bilhões. 
 
A produção das indústrias cresceu 16,1% em outubro, em relação ao mesmo mês de 2008, 
segundo informou ontem o escritório de estatísticas de Pequim. Foi o maior aumento desde 
março de 2008. 
 
Os dados foram divulgados às vésperas da reunião da Cooperação Econômica da Ásia e do 
Pacífico (Apec) em Cingapura e da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a 
Pequim, onde ele planeja discutir a questão da moeda chinesa - alvo de críticas nos EUA, 
Europa e Japão por ser mantida desvalorizada. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, vem 
resistindo à pressão para relaxar o controle sobre o yuan, esperando uma recuperação mais 
firme nas exportações, com o objetivo de garantir a estabilidade social e o aumento do 
emprego no país. 
 
O dado sobre o ritmo das fábricas é crucial para economia chinesa: o setor é responsável por 
cerca de 43% do Produto Interno Bruto (PIB), fatia maior que a dos serviços. Setores 
importantes da indústria mostraram fôlego renovado: a geração de energia, por exemplo, teve 
alta de 17,1%, a maior em 19 meses; a produção de aço cresceu 22%; a produção de cobre e 
alumínio bateu recorde pelo segundo mês; e a produção de petróleo subiu 10,4%. 
 
As vendas do varejo também cresceram em 12 meses, 16,2% - embora esse dado não seja 
muito confiável para medir nível o de consumo das famílias, pois na China os números do 
varejo incluem itens enviados ao governo e empresas. A alta do varejo foi a maior desde 
dezembro, se excluírem as distorções sazonais. 
 
A alta da produção e das vendas reforçou projeções de que a China vai crescer mais de 10% 
este trimestre. Nesse ritmo, o país pode se tornar a segunda maior economia do mundo já no 
ano que vem, ultrapassando o Japão. 
 
"A demanda doméstica como um todo está melhorando de modo sustentável", disse Chris 
Leung, economista do DBS Bank em Hong Kong. "A China ancora a estabilidade na Ásia e as 
expectativas de estabilidade econômica na região."  
 
Mas enquanto os dados sobre a indústria foram positivos, os do comércio exterior ficaram 
ligeiramente abaixo do esperado. As exportações em outubro recuaram 13,8% em relação ao 
mesmo mês de 2008. A expectativa era de recuo de 13,2%. Ainda assim, o resultado foi 
melhor que o de setembro, quando houve queda de 15,2%. As importações caíram 6,4%, mais 
que a queda de 1% esperada por economistas e acima do recuo de 3,5% de setembro. Com 
isso, o superávit comercial mensal quase dobrou, indo a US$ 24 bilhões. 
 
Economistas dizem que a China seguramente cumprirá a meta de crescimento de 8% deste 
ano. 
 
Além do ritmo da indústria, a economia chinesa também conta com o impulso de grandes 
projetos de investimentos públicos ainda no papel, uma recuperação acentuada do setor 
imobiliário e o enorme volume de empréstimos liberados este ano virtualmente garantem um 
crescimento acelerado do PIB em 2010. 
 
O fato de economia chinesa estar andando de novo com passadas mais firmes, os mercados se 
perguntam quando Pequim começará a cortar suas medidas de estímulo. Autoridades já 



determinaram aos bancos adotar medidas para conter um pouco a concessão de empréstimos. 
"Não haverá nenhuma mudança imediata de política, mas há tendência é de medidas mais 
restritivas à medida que a economia está crescendo rapidamente", prevê Gao Shanwen, 
economista-chefe do Essence Securities em Pequim. 
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