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Um ano e meio após o colapso do ban-
co Lehman Brothers dar início a uma 
onda de pânico mundial, a China res-
surgiu como o país menos afetado pelo 
colapso financeiro. Enquanto diversos 
países desenvolvidos amargavam uma 
dura recessão, a China cresceu robus-
tos 8,7%, em 2009, registrando 10,7% 
apenas no último trimestre do ano pas-
sado. No início da crise, o governo foi 
capaz de mobilizar uma enorme massa 
de recursos com o objetivo de estimu-
lar a economia, a maior parte destes 

em crédito concedido por bancos es-
tatais, fazendo com que o volume de 
novos empréstimos mais que dobrasse 
no ano passado. Neste início de 2010, 
o ímpeto da economia continua forte, 
na medida em que economias ao redor 
do mundo começam a se recuperar, as 
exportações chinesas voltam a crescer 
e o investimento em infraestrutura se 
mantém forte. Há, no entanto, um 
fator que poderia rapidamente minar 
a recuperação da economia chinesa: a 
alta da inflação. 

CHINA
o temor da inflação
Angelica Wiederhecker, de Beijing, China
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Ao longo das últimas duas décadas, 
a China obteve sucesso invejável ao 
combinar a rápida expansão de sua eco-
nomia com modestas taxas de inflação. 
Entretanto, alguns economistas temem 
que esse processo possa estar chegando 
ao fim. O aumento significativo da 
oferta de moeda no ano passado po-
deria alimentar a inflação, enquanto o 
processo de recuperação ainda está se 
solidificando, o que restringe o escopo 
de ação do governo. Além disso, mu-
danças nas condições do mercado de 
trabalho poderiam aumentar a pressão 
para que os salários subam. Se a esca-
lada da inflação de fato ocorrer, o país 
pode se deparar com a perspectiva de 
um crescimento menor. Por causa das 
possíveis repercussões de longo prazo 
para o modelo de desenvolvimento chi-
nês, o tema atualmente é alvo de intenso 
debate interno entre integrantes do alto 
escalão do governo. 

Percentuais
Os sinais de inflação já são visíveis. O 
IPC (Índice de Preços ao Consumidor) 
seguiu uma trajetória de deflação na 
maior parte de 2009, mas, em novem-
bro, a taxa cresceu 0,5% e foi seguida 
de um salto de 1,9% no mês seguinte 
— embora tenha recuado em janeiro, 
quando registrou alta de 1,5% — vol-
tando a subir em fevereiro para 2,7%. 
Apesar de a alta nos preços dos alimen-
tos ainda ser vista como a principal cau-
sa — subiram 3,7% no mês, após alta 
de 5,3%, em dezembro, os preços de 
produtos não-alimentares aumentaram 
em 0,5% — o IPP (Índice de Preços ao 
Produtor) também teve alta de 4,3% em 
janeiro e de 5,4% em fevereiro, seguindo 
elevação de 1,7% em dezembro e baixa 
de 2,1% no mês anterior.

Por trás do recente repique da 
inflação, há fatores sazonais, como 
o clima extremo do último inverno, 

Preços ao consumidor
Variaçãoo mensal (base = 100)
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quando nevascas prejudicaram a 
safra de vegetais e o transporte de 
produtos, reforçando a alta dos pre-
ços de alimentos. Adicionalmente, a 
inflação pode também ser resultado 
das medidas de estímulo à economia 
que resultaram em uma expansão 
na oferta de crédito da ordem de 
30%. Os bancos chineses ofereceram 
US$ 1,4 trilhão (RMB 9,6 trilhões) 
em novos empréstimos, em 2009, 
quase o dobro do total de 2008 e 
equivalente a mais de 25% do PIB. A 
previsão de empréstimos concedidos 
apenas em janeiro de 2010 gira em 
torno de RMB 1,3 trilhão. “A acelera-
ção do IPC, combinada com o rápido 
aumento de empréstimos bancários 
no início do ano provavelmente re-
forçará a expectativa de inflação”, 
disse Qu Hongbin, economista do 
HSBC. “Beijing terá de resolver essa 
questão com medidas de restrição de 
crédito, principalmente por meio de 
novas altas do compulsório bancário, 
operações de mercado aberto e orien-
tação aos bancos sobre quanto devem 
emprestar”, explicou Qu, acrescen-
tando que a expectativa é que Beijing 
ainda reduza o número de projetos 
de infraestrutura em andamento, 
outro instrumento eficaz de aperto 
macroeconômico.

Os números reforçam o debate 
entre economistas e integrantes do 
governo sobre a abordagem ideal do 
problema. Oficialmente, Beijing tem 
tentado minimizar o perigo da infla-
ção. Em sua última declaração sobre 
o assunto, no início de fevereiro, o 
presidente do Banco Central chinês, 
Zhou Xiaochuan, considerou que a 
taxa se encontrava em um patamar 
“relativamente baixo”, apesar de 

reconhecer que deveria ser observada 
“atentamente”. Apesar dos comen-
tários moderados por parte do alto 
escalão do governo, há vozes influen-
tes que têm indicado que o estado da 
economia desperta receio. “O pro-
blema da inflação e a pressão criada 
pela bolha de ativos está deixando 
integrantes do governo muito preocu-
pados”, disse Fan Gang, integrante do 
Copom chinês e diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisa Econômica da 
China, em entrevista recente. “Acre-
dito que a bolha de ativos é a princi-
pal preocupação para o país, é uma 
questão que temos de resolver”, em 
referência à especulação imobiliária 
que ocorre hoje, especialmente nas 
grandes cidades (leia boxe). 

A enorme massa de crédito dispo-
nibilizada pelo pacote de estímulo é 
razão de inquietação, ainda porque 
foi somada a uma economia que já 
vinha crescendo num ritmo acelerado 
há muitos anos. “Isso significa que 
a escala do crédito concedido no 
ano passado foi excepcionalmente 
ampla”, afirmou Zhang Weiying, pro-
fessor de Economia da Universidade 
de Beijing, ao frisar que a combinação 
de uma expansão excessiva do crédito 
com baixas taxas de juros serviu de 
gatilho para diversas crises financei-
ras no resto do mundo, resultando em 
inflação e ativos tóxicos. 

Um surto temporário de inflação 
seria um problema para a economia 
chinesa, mas a questão poderia ser 
administrada por meio de um aperto 
monetário e de queda na atividade 
por alguns meses. O problema maior 
que deve ser enfrentado pelo governo, 
no entanto, é que os fatores de curto 
prazo podem estar acompanhados 
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de mudanças estruturais que podem 
resultar em pressões no longo prazo. 
Antes da crise global, os salários já ha-
viam começado a subir rapidamente, 
o que está voltando a ocorrer, à medi-
da que a economia se recupera. “Esse 
não é apenas um fenômeno de curto 
prazo e o governo chinês deve se preo-
cupar seriamente a respeito”, disse o 
economista Arthur Kroeber, editor do 
China Economic Quarterly. 

Salários
O período compreendido entre 1996 e 
2005 correspondeu ao pico em termos 
do ingresso de trabalhadores entre 15 
e 20 anos no mercado de trabalho. Em 
2005, 125 milhões de chineses busca-
ram trabalho. Mas graças à política 
de controle de natalidade chinesa, que 
gradualmente passou a ser adotada em 
todo o país a partir do início dos anos 
1980, o número de novos trabalhado-
res está em queda, o que tem pressio-
nado o valor dos salários. Dados do 
banco UBS mostram que no início da 
década, os salários de trabalhadores 
migrantes vinham subindo cerca de 
3% por ano (em valores locais). A par-
tir de 2004, o ritmo mais que dobrou, 
o que colocou o aumento de salários 
na base do mercado de trabalho entre 
10% e 15% a cada ano.

Adicionalmente, a partir do início 
de 2008, entrou em vigor a nova 
legislação trabalhista do país. As 
novas regras estenderam direitos e 
benefícios já existentes para a maior 
parte dos trabalhadores urbanos a um 
contingente de mais de 100 milhões 
de trabalhadores migrantes, o que 
reforçou a expectativa de aumento do 
custo da mão-de-obra. No entanto, 

com a crise da economia global, a 
China passou por uma contração do 
mercado de trabalho no ano passado 
que deixou, pelo menos, 20 milhões 
de trabalhadores migrantes sem em-
prego — muitos sem meios de voltar 
às suas províncias de origem —, que 
passaram literalmente a morar nas 
ruas de grandes cidades, como Shan-
ghai e Beijing, antes de receber ajuda 
de governos locais para retornar as 
suas cidades de origem. Com isso, a 
alta dos salários foi contida, mas as 
condições do mercado estão voltando 
a ficar mais ajustadas. 

Os números da economia mostram 
que a procura por mão-de-obra já 
mostra recuperação, seguindo a 
retomada das exportações. “A ex-
pectativa é de que a pressão sobre os 
salários volte a crescer, encorajando 
a demanda interna e fortalecendo a 
pressão sobre os preços”, disse o eco-
nomista Liu Ligang, do banco ANZ. 
Ele menciona recente levantamento 
da instituição mostrando a elevação 
da demanda por trabalhadores em 
cidades ao redor do país, por parte 
de todos os principais setores da in-
dústria. A província de Jiangsu (uma 
das mais ricas do país, próxima a 
Shanghai), por exemplo, recentemen-
te elevou o salário mínimo local em 
13%, de forma a atrair fluxos de tra-
balhadores migrantes. “Acreditamos 
que outras províncias, especialmente 
as localizadas na região costeira, 
adotarão medidas semelhantes”, 
afirmou.

Mas nem todos vêem um futuro com 
inflação mais alta como inevitável. Isso 
porque se por um lado a China está 
enfrentando a alta dos salários, por 
outro a economia também apresenta 
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excesso de capacidade significativa, o 
que pode servir de contrapeso sobre 
a escalada dos preços. A capacidade 
excessiva, uma das características do 
modelo de desenvolvimento chinês, 
tem contrabalançado as pressões 
inflacionárias sofridas pelo país ao 
longo da última década. Com um 
projeto de desenvolvimento fundado 
em altas taxas de poupança interna e 
de investimento estatal, o progresso 
da China tem sido marcado pela far-
tura de crédito ofertada pelos bancos 
estatais. No ano passado, o total de 
investimentos em ativos fixos chegou 
a 47% do PIB, percentual elevado es-
pecialmente quando se considera que 
na maioria dos países desenvolvidos 
gira em torno de 20% do PIB. 

“O governo sabe muito bem que a 
economia está sofrendo com excesso 
de capacidade”, afirmou o econo-
mista Yu Yongding, ex-integrante 
do Copom chinês, que tem alertado 
para os desdobramentos negativos 
dos altos níveis de investimento no 
país. A taxa de investimento vem 
crescendo de forma acelerada desde 
2001, quando correspondia a 25% 
do PIB. O percentual praticamente 
dobrou como resultado do pacote 
de estímulo. “Isso significa que o 
excesso de capacidade se tornará 
mais sério no futuro”, disse Yu em 
palestra recente sobre a resposta da 
China à crise econômica. Além disso, 
a eficiência da alocação desses inves-
timentos tem caído ainda como resul-
tado do pacote. Embora o governo 
tenha tomado precauções em relação 
ao destino dos novos empréstimos 
— direcionando-os a projetos de in-
fraestrutura, em vez da construção de 
novas fábricas —, a relação capital-

produto incremental chegará a mais 
de seis. Yu chamou a atenção para 
o fato de a relação no Japão era de 
cerca de três na década de 1960 e a 
da China, entre 1991 e 2003, era de 
4.1. “A queda da eficiência do inves-
timento terá consequências negativas 
importantes para o crescimento da 
China no longo prazo.” 

No entanto, os economistas Hong 
Qiao e Yu Song, do Goldman Sachs, 
acreditam que o excesso de capaci-
dade está sendo superestimado, por 
isso o problema da inflação é maior 
do que muitos pensam. A premissa é 
que o notável aumento de demanda 
por eletricidade, carvão, transportes 
e metais no ano passado, indica que 
o risco de elevação da inflação é real. 
Mesmo levando-se em consideração 
medidas de aperto que devem ser ado-
tadas pelo governo, o banco ajustou 
sua previsão do IPC para 2010, de 
2,4% para 3,5%, prevendo um IPP 
de 5,5% para o ano.

Preocupações
As autoridades chinesas geralmente 
temem o repique da inflação, já que 
a alta dos preços frequentemente de-
ságua em tensões sociais. A escalada 
dos preços foi apontada como uma 
das causas por trás dos protestos na 
Praça da Paz Celestial, em 1989. Por 
isso, se a inflação de fato começar 
a decolar, haverá enorme pressão 
política pela adoção de medidas 
para se controlar os preços. Uma das 
mais prováveis seria um considerável 
aperto da economia, inclusive com 
taxas de juros mais altas e cotas de 
empréstimo mais justas. Se a inflação 
de fato for um desdobramento de 
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curto prazo — uma consequência do 
clima e dos excessos monetários de 
2009 —, o resultado será um cresci-
mento menor no curto prazo. Mas se 
a causa for mudanças estruturais no 
mercado de trabalho, os juros terão 
de se manter altos por mais tempo, 
o que aumentará o custo do capital 
e fará com que a economia cresça 
menos no longo prazo.

Outra implicação importante 
de uma inflação mais alta seria a 
apreciação da taxa real de câmbio, 
o que pode ocorrer se Beijing decidir 
elevar a taxa nominal de câmbio, com 
o objetivo de controlar os preços. 
Zhang Bin e Zhang Shugang, dois 
integrantes da Academia de Ciên-
cias Sociais Chinesa, um think tank 
estatal, recentemente propuseram 
uma apreciação da ordem de 10% 
com o objetivo de conter pressões 
inflacionárias. 

Ainda assim, alguns economistas 
acreditam que a inflação pode ter 
implicações benéficas, desde que 
mantida sob controle. Há anos a 
China vem tentando substituir as 
exportações como principal motor da 
economia. O plano de Beijing sempre 
foi estimular a demanda interna — es-
pecialmente o consumo — de forma 
que passasse a servir como principal 
combustível do crescimento, fazendo 
com que o país se tornasse menos 
vulnerável às oscilações do mercado 
internacional. Considerando-se que 
os consumidores chineses têm US$ 
2 trilhões em depósitos bancários — 
cujo retorno financeiro é baixíssimo 
por causa dos juros baixos —, juros 
mais altos ampliariam esses recursos, 
o que pode potencializar o consumo. 
Uma moeda mais forte pode também 

vir a elevar o poder aquisitivo e, no-
vamente, encorajar o consumo. 

Além disso, no âmbito do mercado 
de trabalho, a alta da inflação seria 
reflexo do crescimento da produti-
vidade da mão-de-obra. “Esse tipo 
de inflação (derivada do aumento 
de produtividade) deve ser vista de 
forma positiva, e não negativa”, ob-
serva Arthur Kroeber. “Ajustando a 
política macroeconômica ao redor 
de uma taxa de inflação mais alta, 
ajudará a transição de uma econo-
mia movida pelo investimento a uma 
economia movida pelo consumo, 
porque o custo do capital e o retorno 
relativo sobre o trabalho subirão.” As 
experiências do Japão e da Coréia do 
Sul indicam que o PIB pode manter 
crescimento na casa de 8% ao ano, 
combinado com uma taxa de inflação 
anual de cerca de 5% por pelo menos 
uma década. 

Se a China de fato passar a con-
siderar aceitável uma inflação mais 
elevada, isso mudará a forma como o 
país administra sua política econômi-
ca. No passado, Beijing concentrou-se 
em atingir metas de crescimento da 
economia. Em 2009, o Estado não 
mediu esforços para gerar um cresci-
mento de pelo menos 8%. Entretanto, 
num cenário de inflação mais alta, o 
governo necessitaria de instrumentos 
para conter expectativas inflacioná-
rias, de forma que os aumentos de 
preços não saiam do controle. Uma 
maneira seria seguir um modelo de 
metas de inflação, o que ajudaria 
a reduzir o risco de repiques infla-
cionários. Mas isso pode significar 
também que as taxas de crescimento 
chinesas podem passar a ser menos 
previsíveis. 
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O mercado imobiliário chinês 
registrou altas dramáticas no ano 
passado, o que ascendeu um alerta 
em Beijing para a possibilidade 
de uma bolha especulativa estar 
ocorrendo em grandes cidades. 
Em 2009, os preços de novos apar-
tamentos em Shenzhen, Shanghai 
e Beijing subiram 51%, 66% e 68%, 
respectivamente, de acordo com a 
imobiliária Knight Frank. A China é 
hoje um dos lugares mais caros no 
mundo para se morar, em termos 
da comparação entre preços e sa-
lários. Isso causa preocupação aos 
integrantes do governo, devido ao 
potencial de descontentamento 
gerado junto à população e às pos-
síveis repercussões para o sistema 
bancário, no caso de o mercado 
sofrer uma correção abrupta.

A aquisição de imóveis é vista 
por muitos chineses — a seme-
lhança de aplicações no mercado 
acionário —, como a mais atraente 
alternativa de investimento. Na 
verdade, o chinês não conta com 
muitas opções. As taxas de juros 
domésticas são baixíssimas, o que 
reduz o retorno sobre os depósitos 
bancários. Além disso, o governo 
exerce rígido controle sobre os 
fluxos de capital, inviabilizando 
grandes volumes de investimento 
no exterior. Soma-se a isso a alta 
taxa de poupança interna e os 
trilhões de yuan injetados na eco-
nomia pelo governo, como parte 
do pacote de estímulo, e cria-se um 
ambiente caracterizado por liqui-
dez excessiva e demanda reprimida 
por alternativas de investimento.

A especulação tem sido ainda 
mais intensa na aquisição de 
terrenos por empreendedores 
imobiliários. Relatório do Standard 
Chartered mostra que o preço mé-

dio de um terreno chegou a RMB 
1.923 por metro quadrado ao final 
de 2009, a partir de RMB 933 por 
metro quadrado no ano anterior 
— aumento de 106%. Os números 
incluem terrenos vendidos para uso 
residencial, comercial e industrial. 
Embora a média nacional tenha 
registrado uma alta de porte se-
melhante em 2007, a elevação vista 
recentemente em grandes centros 
como Beijing e Shanghai excedem 
qualquer precedente. Para Stephen 
Green, economista-chefe para a 
China do Standard Chartered, “em 
pelo menos sete cidades, o preço 
dos terrenos triplicaram, em 2009, 
mostrando claramente que há 
uma bolha em formação e que se 
nada for feito, os preços irão gra-
dualmente se tornar mais altos para 
apartamentos residenciais”.

Em entrevista recente à re-
vista China Business, Zhang Xin, 
presidente da SOHO China, uma 
das maiores empresas do setor 
imobiliário do país, alertou para as 
consequências negativas do supe-
raquecimento do mercado e disse 
que o enorme volume de recursos 
que vem sendo injetado na eco-

nomia pelo governo é a principal 
razão por trás desse processo. Ela 
menciona o impacto que o com-
portamento de empresas estatais, 
inundadas por recursos do pacote 
de estímulo, tem sobre o mercado. 
“Estatais podem ser irracionais, pois 
seus presidentes ficam à frente de 
empresas por períodos curtos e 
frequentemente suas decisões se 
concentram no curto prazo, (...) e 
o objetivo é maximizar resultados”, 
afirma Zhang. E acrescenta “Com is-
so, se o resultado é a compra de um 
terreno pelo preço mais alto, não 
importa, porque o projeto só será 
finalizado mais adiante, quando vo-
cê já tiver partido, por isso estamos 
preocupados (com o mercado).” Ela 
revela que atualmente, se a SOHO 
vier a participar de um processo 
de compra de um terreno também 
disputado por empresas estatais, 
é improvável obter sucesso, pois 
a irracionalidade do processo tem 
feito com que os preços “atinjam a 
estratosfera”.

O governo já tentou implemen-
tar medidas para esfriar o mercado. 
O Banco Central instituiu regras 
mais duras para financiamentos 
imobiliários, inclusive a necessi-
dade de uma entrada equivalente 
a 40% do valor do imóvel, no caso 
da compra de um segundo imóvel. 
Em algumas regiões, empréstimos 
a empreendedores vêm sendo 
reduzidos e empresas do setor que 
acumulam terrenos desocupados 
são sujeitas a multas. Mas o receio 
do governo é que, caso medidas 
muito rígidas sejam adotadas, o 
mercado possa desabar. “O gover-
no central está tentando esvaziar 
essa bolha de maneira mais delica-
da, em vez de estourá-la”, observa 
Stephen Green. 

O medo de estourar a “bolha”
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