
A China se recupera: quanto o consumidor ganha com isso?  

Depois de um período difícil durante o Ano do Boi, é fácil perceber porque a China espera com 
ansiedade o início do Ano do Tigre em fevereiro. Graças em grande parte à capacidade do 
governo de manter a terceira maior economia do mundo em movimento nos últimos 12 meses 
por meio de um programa generoso de estímulos ao longo de dois anos no valor de 4 trilhões 
de renminbis (US$ 585 bilhões), a maior parte dos analistas espera um crescimento pujante 
para este ano. 

O governo reagiu rapidamente à crise econômica global com o lançamento de um programa de 
estímulo em novembro de 2008. Agora, está colhendo os resultados. “O pacote produziu um 
impacto maior do que o esperado. Com isso, o crescimento estipulado para o PIB, que parecia 
difícil de alcançar no início de 2009, agora está garantido”, observou Louis Kuijs do Banco 
Mundial em um blog pouco depois de o governo anunciar que o crescimento real do PIB havia 
subido para 8,9% ao ano no terceiro trimestre.   

O que não se sabe ainda é para onde o país vai depois disso. É verdade que os analistas 
preveem um crescimento anual fantástico para o PIB de 9,6% em 2010, ante 8,5% ao longo 
de 2009. Não será, porém, uma façanha simples, sobretudo na medida em que o pacote de 
estímulo passar a contribuir cada vez menos para esse crescimento. Na verdade, o 
crescimento sustentável pode agora ser ainda mais difícil de conseguir do que o dinamismo 
conquistado durante a crise. O segredo, de acordo com especialistas do Banco Mundial, da 
Wharton e de outras instituições, consiste em a China dar uma pausa nas políticas passadas de 
expansão reequilibrando a economia de uma forma tal que reduza a confiança excessiva do 
país nas exportações e na produção priorizando, ao mesmo tempo, o consumo privado.  

Qual consumidor? 

No caso da China, o passado mostra que fazer o consumidor gastar é coisa mais fácil de falar 
do que de fazer. Conforme dados em dólares da empresa de pesquisa Euromonitor 
International, o mercado de consumo chinês está atrás do americano, do japonês e de boa 
parte dos países da Europa, situando-se pouco acima de um terço do PIB em 2008. A China 
também é um país de poupadores: a família típica chinesa economizou 31,6% da renda 
disponível em 2008 — cerca de dez vezes a taxa de poupança de 3,4% das famílias 
americanas. Isso, porém, está mudando, informa a Euromonitor: o gasto do consumidor 
passou de US$ 1,6 trilhão, em 2008, para US$ 1,7 trilhão em 2009 e deverá chegar a US$ 1,9 
trilhão em 2010. 

Sem dúvida é bom o fato de que a confiança do consumidor na China hoje é mais forte do que 
no passado. Uma pesquisa da Nielsen revelou que a confiança do consumidor chinês atingiu, 
no terceiro trimestre de 2009, seu nível mais alto desde meados de 2007, principalmente entre 
indivíduos que moram em cidades de segunda grandeza. Cerca de 60% dos consumidores 
chineses entrevistados referiram-se às perspectivas locais de emprego como “boas” ou 
“excelentes” nos próximos 12 meses, o que corresponde a 14% a mais do que no trimestre 
anterior. Outra pesquisa recente — feita pelo Market Research Group (CMR) de Xangai — 
constatou que 80% dos consumidores acredita que a economia vai acelerar o ritmo de 
crescimento nos próximos três anos. 

Até mesmo a população chinesa da zona rural — fortemente afetada pelo fechamento de 
fábricas em 2009 e relegada a segundo plano em relação ao desenvolvimento urbano do país 
— está se sentindo mais confiante, segundo Shaun Rein, presidente do CMR.  

 



Isto se deve em boa parte, diz ele, ao fato de que o programa de estímulo beneficiou 
diretamente, de certa forma, esse segmento, com descontos e subsídios sobre produtos de 
linha branca, como lava-louças e aparelhos de ar condicionado. Além disso, o governo reduziu 
os impostos sobre as vendas de carros de pequeno porte.  

Estes últimos, de acordo com o Banco Mundial, ajudaram o setor automotivo a crescer um 
terço nos primeiros nove meses de 2009 em comparação com o ano anterior. 

A forte demanda doméstica sustentou as importações. O atual superávit em conta corrente 
poderá cair de 10%, em 2008, para 5,5% do PIB em 2009 e para 4% em 2010, mesmo se 
houver queda acentuada nos preços das importações, informa o Banco Mundial. Além disso, a 
produção chinesa cresceu rapidamente nos 20 meses encerrados em dezembro de 2009, 
conforme relatório da Bloomberg que faz referência a um índice de fabricação publicado 
regularmente pelo Escritório Nacional de Estatísticas de Pequim e pela Federação de Logística 
e de Compras. De igual modo, um relatório publicado em fins de 2009 pelo Barclays Capital 
estima que a produção de manufaturados na China tenha crescido mais de 30% desde janeiro 
de 2008, enquanto no Japão, Europa e EUA houve um declínio de mais de 10%. 

Empresas estrangeiras também estão se beneficiando do novo fôlego da economia doméstica e 
da confiança crescente do consumidor. Não é preciso muito para constatar isso, basta assistir 
à TV. Embora o programa de estímulo rural encorajando o consumidor a comprar aparelhos 
antigos de TV de raios catódicos tenha fracassado devido ao fraco apelo da proposta, as 
vendas de aparelhos de tela plana — produzidos no país ou no exterior — crescem a cada dia. 
A Samsung Electronics, companhia sul-coreana com forte presença na China, registrou um 
aumento recorde de 29% nas vendas do terceiro trimestre de 2009. Seus executivos atribuem 
isso, em parte, ao crescente mercado de aparelhos eletrônicos da China. A concorrente LG, 
que também produz TVs de tela plana e outros eletrodomésticos, teve um crescimento de 
15%. Até 2012, o mercado de TVs de LCD deverá crescer chegando a 40 milhões de unidades 
ao ano, ultrapassando a capacidade de mercado dos EUA. “A empresa que não for bem-
sucedida no mercado chinês, não será bem-sucedida em parte alguma”, disse Keun-Hee Park, 
presidente da Samsung China, a repórteres em Chengdu no fim do ano passado. 

Não importa qual seja o produto, aparelhos de TV ou bens de luxo, o fato é que o mercado de 
consumo, tanto nacional quanto estrangeiro, vai continuar visando fortemente a geração de 
jovens do país. De acordo com o escritório nacional do censo da China, há cerca de 200 
milhões de jovens no país na faixa dos 15 aos 24 anos — aproximadamente dois terços de 
toda a população dos EUA. Embora as gerações mais antigas economizem até 60% de sua 
renda, um levantamento do CMR com 5.000 consumidores de 18 a 32 anos mostrou que 
poucos poupam. “Eles são muito otimistas em relação ao futuro”, diz Rein. 

Tal otimismo talvez esteja mesmo garantido. Com a retomada do crescimento do país, o PIB 
per capita deverá ser de US$ 4.000 ao ano, ante US$ 3.000 em 2008 e apenas US$ 800 há 
dez anos, de acordo com estatísticas do governo. Isso, porém, é só parte da história, avaliam 
os analistas, uma vez que as estatísticas são baseadas na renda esperada — um número que é 
quase sempre consideravelmente menor do que aquilo que as pessoas realmente recebem. 
Isto porque os números do governo não levam em conta benefícios como carros das empresas 
e ganhos não contabilizados. 

Fechando a carteira 

Contudo, mesmo entre o público mais jovem e gastador da China, diversos fatores podem 
levar ao esfriamento do consumo em 2010. Um deles é o desemprego entre a população 
jovem, principalmente jovens com curso superior — 16% dos quais estavam desempregados 
no mês passado, de acordo com estatísticas do governo. 



No plano social, a maior preocupação do governo é gerar mais empregos, conforme explica 
Marshall Meyer, professor de administração da Wharton.  

O serviço de imprensa chinês Xinhua informou recentemente que o Exército de Libertação 
Popular planeja convocar 130.000 jovens com curso superior neste inverno com base na 
promessa de que o governo pagaria o empréstimo que eles contraíram para financiar seus 
estudos e lhes daria preferência na contratação de empregos no governo depois de dois anos 
de serviço. 

Os desempregados da zona rural são outro grupo que preocupa o governo. A taxa oficial de 
desemprego urbano tende a ficar em torno de 4%, conforme o anuário Estatístico do Trabalho 
da China de 2008. Contudo, esse número não inclui os migrantes rurais. Uma pesquisa feita 
pelo Centro de Análise e Monitoramento Econômico da China, em fevereiro de 2009, constatou 
que 20 milhões de trabalhadores — ou 15,3% dos trabalhadores migrantes — haviam 
retornado à zona rural por falta de emprego em 2008. “O governo planeja inundar o país de 
dinheiro com o objetivo de criar e preservar empregos, uma vez que tanto os cidadãos da área 
urbana quanto rural podem causar muitos problemas”, diz Meyer. “Mao não disse que o campo 
circunda a cidade?” 

Outro fator que poderia pesar no consumo doméstico é a inflação. Durante boa parte de 2009, 
as famílias se beneficiaram da inflação negativa, que aumentou seu poder aquisitivo. Isso 
provavelmente vai mudar no ano que vem, uma vez que a expectativa é de que a inflação 
fique novamente positiva, conforme dados do Banco Mundial. 

Embora a inflação possa ser desprezível em 2010, há apenas três anos o governo corria o risco 
de hiperinflação provocada por aumentos expressivos nos preços do alimento. (A hiperinflação 
ocorre quando a inflação supera os 30% ao ano durante três anos consecutivos em que a 
moeda perde valor rapidamente, geralmente por causa de um aumento significativo na oferta 
de dinheiro). Via de regra, os preços ao consumidor subiram 6,9%, de acordo com números do 
governo, impulsionados pelo aumento drástico de artigos de consumo como a carne de porco 
(mais de 55% ao ano) e óleo de cozinha (mais de 35%). 

Na imprensa e em outros órgãos, cresce a preocupação de que esse cenário possa se repetir. 
Hu Shuli, jornalista investigativo muito conhecido e editor do Century Weekly, publicou 
recentemente uma reportagem de capa em que questiona se a inflação seria mais alta do que 
o indicado pelos números do índice de preço ao consumidor. “A hiperinflação colocaria a classe 
média emergente em perigo”, diz Meyer. “A economia que essa gente fez para estudar, para 
cuidar da saúde e para a aposentadoria é quase toda em dinheiro — às vezes depositado no 
banco, às vezes escondido debaixo do colchão. Essa poupança seria devastada se houvesse 
uma inflação de dois dígitos.” 

Contudo, outros analistas minimizam essa ameaça. Franklin Allen, professor de finanças da 
Wharton, calcula que a probabilidade de a inflação chegar a 10% ou 20% é de cerca de uma 
em cinco. “Eu ficaria muito surpreso se ela superasse os 30%”, disse. Analistas do Morgan 
Stanley, banco de corretagem e de investimentos globais, prevê agora um aumento de 2,5% 
no índice de preço ao consumidor contra 10% de crescimento do PIB — é o que a instituição 
chama de “cenário venturoso” de crescimento elevado e inflação baixa. 

Bolha imobiliária? 

Um terceiro fator que pode deixar ansioso o consumidor é o segmento imobiliário. Muitos 
acreditam que o setor é uma bolha prestes a estourar. (Ver: “Desconstruindo o mercado de 
propriedade chinês: o que há por trás das bolhas?”) ["Deconstructing China's Property Market: 
What's Behind the Bubbles?"].  



Nos dez primeiros meses de 2009, de acordo com o Escritório Estatal de Estatísticas, o volume 
de vendas de todos os tipos de propriedade foi cerca de 80% maior do que as vendas 
realizadas no mesmo período do ano anterior. 

Com relação aos imóveis comerciais, um relatório da empresa de serviços imobiliários Jones 
Lang LaSalle observa que os aluguéis e capitais na maior parte dos mercados de grandes 
escritórios estão “agora próximos dos seus níveis de longo prazo”, e vão ultrapassá-los em fins 
de 2010 se já não o tiverem feito. Os aluguéis de escritório em Xangai, por exemplo, parecem 
ter chegado ao fundo do poço depois de caírem 45% em 2008, de acordo com Michael 
Klibaner, diretor nacional e chefe de pesquisas da Jones Lang LaSalle em Xangai. “Quando 
olhamos para fora da janela, vemos uma porção de prédios em construção [...] porém boa 
parte desse espaço já está comprometido.” Um dos principais impulsionadores dessa situação, 
na opinião de Klibaner, são os bancos regionais. O Banco de Pequim e o Banco de Ningbo, por 
exemplo, estão se mudando para Xangai em resposta ao recente anúncio de Pequim de que 
pretende fazer de Xangai uma capital financeira mundial. 

No plano residencial, os investidores estrangeiros foram responsáveis por mais da metade das 
vendas das casas mais caras do país faz alguns anos. Hoje, os novos ricos locais respondem 
por boa parte das transações com casas de luxo. Os cortes nas taxas de juros e o relaxamento 
das exigências de depósito foram algumas das medidas introduzidas pelo governo no ano 
passado para estimular o mercado nacional de propriedades.  

A facilidade excessiva na concessão de crédito tem muito a ver com o crescimento do setor. O 
financiamento total para as construtoras cresceu cerca de 43% nos primeiros 10 meses do 
ano, saltando para RMB 4,4 trilhões. A concessão de empréstimos para hipotecas pulou para 
incríveis 120%, ou mais de RMB 616 bilhões. O empréstimo para as construtoras subiu 50% 
ultrapassando RMB 911 bilhões. Agora, Klibaner diz que o governo quer desacelerar o 
crescimento por meio de novos limites à concessão de empréstimos e pela promulgação de leis 
que limitem o estímulo à aquisição da propriedade residencial. 

Saúde x rodovias 

Apesar dos esforços para reequilibrar a economia interna, é preciso fazer mais: por exemplo, 
permitir que o renminbi se valorize em relação ao dólar e controlar melhor o consumo de 
energia, dizem os especialistas. 

Os programas sociais também precisam de mais atenção. O Banco Mundial ressalta que o alto 
custo da saúde, educação e pensões continuará a corroer a renda disponível até que medidas 
do governo entrem em vigor — como os planos anunciados no ano passado de proporcionar 
seguro médico básico a uma fatia maior da população. Nos últimos 12 meses, porém, o 
governo se dedicou muito mais a criar novos empregos por meio de projetos de infraestrutura 
que estimulassem a economia. Menos de 4% do pacote de estímulo irá para a educação, e 
10% para áreas de bem-estar social, ante 38% destinados à infraestrutura pública. 

“Os cofres do governo foram abertos, mas boa parte do dinheiro foi canalizado para o 
investimento em ativos [como infraestrutura e imóveis]. Os guindastes e as betoneiras estão 
trabalhando em ritmo de hora extra”, diz Meyer. 

Ele acrescenta que a política de um filho só acelerou o envelhecimento da população chinesa. 
Para continuar avançando, diz Meyer, esse vasto país de gente de cabelo grisalho — cujos 
cidadãos de 60 anos ou mais respondem por 10% da população de 1,3 bilhão — precisa 
investir mais em pessoas e em infraestrutura. Infelizmente, esses investimentos de longo 
prazo podem levar uma década ou mais para repercutir sobre o crescimento econômico 
nacional, além de ser politicamente difícil de orquestrar.  



“Tais reformas no país seriam de uma magnitude mais complexa do que a reforma da saúde 
nos EUA dada a existência de interesses diversos.” 

John Zhang, professor de marketing da Wharton, diz que o governo sabe que precisa criar 
uma economia voltada para o consumidor que permita aos agricultores e aos trabalhadores de 
colarinho azul compartilhar os ganhos econômicos com o restante da economia. “Por esse 
motivo, haverá nos próximos anos numerosos projetos e políticas novas no setor de 
construção das cidades, investimentos em infraestrutura, reformas no imposto de renda, 
investimentos em redes de segurança social e, o que é mais importante, mecanismos de 
aumento de salários. Uma economia estimulada pela demanda só funcionará se a maior parte 
dos consumidores chineses tiver uma boa renda.” 

Fonte: Wharton/Universia Knowledge. [Portal]. Disponível em:                 
<http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 1 fev. 2010. 


