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Com Xangai e Pequim na liderança mundial da valorização imobiliária, cresce desigualdade de 
moradia entre chineses  
 
Mercado aquecido gera a criação de "apartamentos-formiga" mas também de prédios de luxo 
com pista de esqui indoor e ilha artificial 
 
No bairro de Liulangzhuang, norte de Pequim, o mais novo empreendimento imobiliário está 
longe de se parecer com um dos recém-inagurados arranha-céus da cidade: trata-se de um 
minicomplexo de oito "apartamentos-formiga", com apenas 2 m2 cada um. 
 
Não é só o espaço exíguo que chama atenção. Quem ali mora são recém-formados que, 
mesmo empregados, são incapazes de acessar o superaquecido mercado imobiliário chinês. 
 
Todos os cubículos foram alugados pouco depois de estarem prontos, em meados do mês 
passado. Um dos inquilinos é o animador gráfico Jia Tan Sheng Jin, 24. Recém-chegado da 
Província de Jiangsu (leste), ele pagou mil yuans (R$ 252) por três meses, o equivalente a 
cerca de 10% de sua renda nesse período. 
 
O cubículo de Jia e outros dois estão montados dentro de um quarto de um edifício de três 
andares, numa rua de terra. Ali, cabe apenas uma cama de solteiro e uma escrivaninha. Há 
duchas no prédio, mas o banheiro, público, é na rua ao lado - possui apenas latrinas e tem um 
odor insuportável. 
 
"Eu não tenho a mínima possibilidade de comprar um apartamento em Pequim", diz Jia. "Essa 
é a minha melhor opção. Se conseguir uma namorada, buscarei um lugar maior." 
 
A escalada dos preços nas principais cidades chinesas corrobora o pessimismo de Jia. Segundo 
o ranking anual da consultoria britânica Knight Frank, as cidades que mais tiveram incremento 
dos preços no ano passado são Xangai (52%), Pequim (42%) e Hong Kong (40,5%), de um 
total de 56 pesquisadas. São Paulo aparece em 11º (5,6%). 
Os gastos crescentes para financiar um apartamento se transformaram na principal 
preocupação da classe média chinesa. Segundo levantamento da Universidade Tsinghua, mais 
de 60% afirmaram que sua maior preocupação é conseguir pagar a moradia. 
 
Os excessos do mercado imobiliário chinês também são visíveis nos empreendimentos de luxo. 
Na cidade de Tianjin, a cerca de 100 quilômetros de Pequim, um condomínio orçado em US$ 3 
bilhões terá o formato do mapa-múndi, ilhas artificiais e a maior pista de esqui indoor do 
mundo. 
 
A crescente distância entre o preço dos imóveis e a renda média tem causado um intenso 
debate sobre os riscos de uma bolha imobiliária que poderia estourar num curto prazo, 
interrompendo o crescimento econômico do país. 
 
"A bolha já está formada e aumenta a distância entre ricos e pobres", disse, em entrevista à 
Folha, o economista Yi Xianrong, da Academia Chinesa de Ciências Sociais, pertencente ao 
governo nacional. "Os preços estão muito mais altos do que a realidade." 
 
Yi afirma que os principais culpados pela escalada dos preços são investidores de Províncias 
ricas do interior, que compram imóveis nas grandes cidades para especulação. Um segundo 
motivo, afirma, é a extrema facilidade para contrair empréstimos bancários. 
 
Outro importante componente dos altos preços, de acordo com relatório do banco Standard 
Chartered, é a extrema dependência financeira dos governos locais da especulação imobiliária. 
"O problema real é curar os governos locais de seu vício em adquirir terra rural e convertê-la 
em área urbana, vendendo as construtoras com um preço elevado. Atualmente, é a única 
forma que eles têm de construir suas cidades." 



A crescente insatisfação com o mercado imobiliário e o temor de uma bolha têm feito com que 
o governo chinês anuncie uma série de medidas para conter os preços ao longo das últimas 
semanas. 
 
Uma das principais foi aumentar o custo do financiamento na compra do segundo imóvel na 
mesma cidade. O governo também implementará neste ano, pela primeira vez, impostos 
anuais de propriedade em quatro cidades -Pequim e Xangai inclusas. Além de aumentar o 
custo para quem tem apartamentos vazios, o objetivo é criar uma fonte de renda aos 
municípios alternativa à comercialização de terrenos. 
 
Nesta quarta, Pequim deverá se tornar a primeira cidade chinesa a ter uma política específica 
para conter a especulação imobiliária. Segundo o jornal "Shanghai Securities News", a nova 
legislação, entre outras medidas, limitará o número de casas que uma mesma pessoa pode 
comprar na cidade. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 maio 2010, Dinheiro, p. B6. 


