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É, em certo sentido, a economia mais "capitalista" já vista.  
 
"No caso da China, há uma falta de equilíbrio, coordenação e sustentabilidade em seu 
desenvolvimento econômico." 
 
Quem ousaria fazer uma avaliação tão pessimista da economia mais dinâmica do mundo antes 
de um encontro com influentes participantes estrangeiros no coração da própria China? A 
resposta: o primeiro-ministro do país, Wen Jiabao, no fórum conhecido como "Davos de 
verão", em Tianjin, na semana passada. Ele está certo. Quando quase todos consideram a 
China invulnerável, o que poderia sair errado? Como disse Andy Grove, da Intel: "Apenas o 
paranoico sobrevive". Wen é sensato e cauteloso. 
 
Como Wen também destacou, no entanto, "os últimos dois anos viram a China emergir como 
um dos primeiros países a alcançar a recuperação econômica e manter um desenvolvimento 
econômico constante e relativamente rápido sob circunstâncias extremamente difíceis e 
complexas." 
 
"Devemos nossos feitos à (...) adoção do pacote de estímulos", acrescentou. Como resultado, 
a economia expandiu 9,1% em 2009 e 11,1% no primeiro semestre de 2010. 
 
Esse sucesso seguiu-se a três décadas de crescimento econômico muito elevado. Pelo critério 
da paridade de poder de compra, o Produto Interno Bruto (PIB) quase decuplicou desde o 
início da "reforma e abertura" de Deng Xiaoping, em 1978. É um desempenho notável, mas 
não totalmente inédito. A taxa de "recuperação de terreno" da China em relação aos Estados 
Unidos não é muito diferente da registrada pelo Japão até meados dos anos 70 e pela Coreia 
do Sul entre o início dos 60 e a crise financeira de 1997. 
 
Para que o consumo cresça acima da expansão do PIB, a renda das famílias deve crescer 
também. Para isso acontecer, a renda do empresariado deve ser transferida. Isso implica em 
espremer os lucros com juros mais altos ou taxa de câmbio mais forte. 
A diferença é o tamanho do país e seu estado inicial de pobreza. O PIB per capita da China 
(pela paridade do poder de compra) era de meros 4% do que era verificado nos EUA em 1978. 
Mesmo agora, é inferior a 20%. Era a situação do Japão em 1950 e da Coreia do Sul em 1978. 
Se a China quiser alcançar o PIB per capita relativo do Japão antes de o crescimento ter forte 
desaceleração, precisaria de mais 25 anos de alta expansão econômica, com o que também se 
tornaria a maior economia do mundo. 
 
O que poderia interromper esse rolo compressor? Alguns dizem que poderia ser o rápido 
crescimento monetário, bolhas de crédito, preço exagerado de ativos e dívidas inadimplentes. 
Eu, entretanto, concordo com Jonathan Anderson, do UBS, um respeitado analista da 
economia chinesa, que essas preocupações são exageradas. A expansão do crédito já está se 
normalizando. Wen argumenta que o índice da Basileia e os créditos inadimplentes agora estão 
em 11,1% e 2,8%, respectivamente. Ambos em território seguro. Essencialmente, enquanto o 
governo continuar solvente e houver crescimento, o setor financeiro não seria capaz de criar 
uma crise incontrolável. Um país urbanizando-se rapidamente com a economia expandindo-se 
entre 8% e 10% ao ano crescerá livre de choques, até porque pode absorver o excesso de 
capacidade. 
 
A visão pessimista mais interessante é a de Michael Pettis, da Escola de Administração de 
Guanghua, da Universidade de Pequim*. A característica do crescimento chinês é ser 
"desequilibrado", como destaca Wen: é altamente dependente de investimentos como fonte de 
demanda e motor da oferta. É, em certo sentido, a economia mais "capitalista" já vista. 
 
Portanto, entre 1997 e 2009, o investimento bruto subiu de 32% para 46% do PIB, enquanto 
o consumo doméstico caiu de 45% do PIB para meros 36%. Deve ser a taxa mais baixa de 
consumo na história de qualquer economia importante. Em um país com centenas de milhões 



de pessoas pobres, isso é ainda mais chocante. Paralelamente, a taxa de investimentos em 
expansão vem sendo o principal motor do crescimento. No início dos anos 2000, o "fator de 
produtividade total" - aumentos na produção por unidade de insumo - também foi importante. 
Mas a contribuição do aumento de eficiência está em declínio. 
 
Isso, argumenta o professor Pettis, é uma "versão anabolizada" do modelo de 
desenvolvimento asiático visto no Japão e Coreia do Sul nas décadas anteriores. As 
características dessa abordagem voltada à produção são: transferências das famílias para a 
produção, por meio de baixas taxas de juros para a poupança, salários reprimidos e taxa de 
câmbio rebaixada; investimentos muito elevados; rápido crescimento das exportações; e altos 
superávits externos. A China é um "Japão plus": sua taxa de investimento é maior, seus 
superávits comerciais são maiores; sua taxa de consumo é menor; e sua intervenção na taxa 
de câmbio é maior. 
 
Na China, a taxa de investimento em expansão é necessária para manter uma taxa de 
crescimento econômico estabelecida. Em algum ponto, o investimento deixará de aumentar e 
o crescimento se desacelerará. A China, então, se deparará com o desafio do Japão: como 
sustentar a demanda, enquanto a taxa necessária de investimento desaba. 
 
Se, por exemplo, o investimento bruto para sustentar um crescimento de 10% é de 50% do 
PIB, então a taxa de investimento necessária para sustentar um crescimento de 6% pode ser 
de apenas 30% do PIB. Com sua dependência maciça em relação aos investimentos como 
fonte de demanda, qualquer declínio no crescimento previsto ameaça provocar uma grande 
recessão. 
 
Uma solução seria conseguir outro aumento nos investimentos guiado pelo governo, 
independente de quão baixos possam ser os retornos. A solução mais atraente seria ter um 
maior crescimento do consumo. Há evidências disso nos últimos dois anos. Mas, como assinala 
o professor Pettis, para que o consumo cresça consistentemente acima da expansão do PIB, 
também é necessário que ocorra o mesmo com a renda disponível das famílias. Para que isso 
ocorra, contudo, a renda do setor empresarial precisa ser transferida. Isso implica em 
espremer os lucros, por meio de taxas de juros mais altas, salários reais maiores ou taxa de 
câmbio mais forte. Isso, porém, aumenta o risco de um colapso nos investimentos, com 
consequências terríveis para a demanda. Como argumenta o professor Pettis, na China o 
"crescimento é elevado (...) porque o consumo é baixo". Reequilibrar a economia em direção 
ao consumo das famílias poderia minar a capacidade de sustentar o próprio crescimento. 
Nesse caso, a China está em uma espécie de esteira mecânica movida a investimentos. 
 
A China é a economia "recuperando terreno" mais impressionante na história. Isso, em parte, 
por ser tão desequilibrada. Quando mais o reequilíbrio for adiado, mais doloroso será o ajuste. 
A economia chinesa daqui a 20 anos terá de ser vastamente menos impulsionada pelos 
investimentos do que a atual. Com que tranquilidade e que velocidade chegará lá? Essas são 
questões gigantescas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A13. 


