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Jamil Anderlini  
 
Relatório foi colocado no site do próprio banco e em seguida retirado  
 
Funcionários chineses corruptos contrabandearam aproximadamente 800 bilhões de yuans 
(US$ 123,6 bilhões) em ganhos ilícitos para fora do país nos últimos 15 anos, de acordo com 
um relatório divulgado pelo banco central da China. 
 
Cerca de 17 mil membros do Partido Comunista, policiais, membros do Judiciário e executivos 
de estatais fugiram do país entre meados dos anos 90 e 2008, informa o relatório de 67 
páginas. 
 
Os Estados Unidos foram o destino favorito das autoridades de alto escalão que lidavam com 
grandes quantias de dinheiro, mas também houve preferência por Canadá, Austrália e 
Holanda. Os que não conseguiam vistos para o Ocidente escolhiam ficar em pequenos países 
do Leste Europeu, América Latina e África, enquanto esperavam pela chance de ir para os 
destinos finais. 
 
Funcionários de baixo escalão em geral escapavam por países que faziam fronteira com a 
China, afirma o relatório. O território chinês de Hong Kong, com administração independente, 
também foi um popular ponto de trânsito. 
 
O relatório, identificado como "material interno, guardar com cuidado", produzido em junho de 
2008, foi publicado no site oficial da divisão antilavagem de dinheiro do banco central nesta 
semana. A divisão retirou o levantamento após ele gerar clamor público. 
 
Em um refrão que é constantemente repetido por líderes chineses de alto escalão, o relatório 
alerta que a corrupção desenfreada representa uma ameaça à hegemonia do Partido 
Comunista. 
 
Cassinos no exterior foram frequentemente utilizados para lavagem de dinheiro fora do país, 
em conluio com operadores do jogo, diz o documento. 
 
Muitos funcionários cruzaram a fronteira com grandes quantias de dinheiro ou transferiram 
valores para parentes, amantes ou pessoas de confiança fora do país, enquanto membros de 
alto escalão produziram falsos documentos comerciais e investimentos no exterior. Outros 
utilizaram cartões de crédito para comprar artigos de luxo no exterior, utilizando fundos ilícitos 
para pagar as despesas na China. 
 
As regras chinesas limitam as remessas individuais para fora do país em US$ 50 mil ao ano. 
 
Evidências sugerem que o número de funcionários fugindo com quantias roubadas está 
crescendo, em parte por conta da transição na liderança programada para o final do ano que 
vem. Muitos temem sair perdendo nas lutas de poder que devem acompanhar a transição. 
 
Classe média vai ao exterior para comprar imóveis 
Kelvin Wong, Nichola Saminather e Hui-yong Yu  
 
Os ricos e a classe média da China estão descobrindo os investimentos imobiliários e 
comprando segundas casas em todas as partes do mundo. Com isso, exportam um boom 
imobiliário que elevou os preços em 26% em Xangai e 28% em Pequim no ano passado. E 
estimulam os mercados em cidades com população chinesa estabelecida, como Sydney, 
Cingapura e San Francisco. 
 
Os investidores estão comprando de tudo, de apartamentos de US$ 68 mil que foram 
retomados judicialmente na Flórida a mansões de US$ 2 milhões de frente para a praia no 
Vietnã, numa onda de compras alimentada pelo aumento da riqueza na China. A procura por 
imóveis no mercado internacional acelerou nos últimos sete meses, depois que Hong Kong e 



Pequim impuseram limites às compras e aos financiamentos, medidas que começam a esfriar 
os mercados domésticos. 
 
Em 10 de junho Hong Kong intensificou seus esforços para conter os preços dos imóveis, 
passando a exigir dos compradores de moradias com preços superiores a 6 milhões de dólares 
de Hong Kong (US$ 770.000) o pagamento de adiantamentos maiores. Para os imóveis 
avaliados em 10 milhões de dólares de Hong Kong ou mais, a entrada será de 50%. 
 
Os compradores estrangeiros precisam depositar um adicional de 10%, mudança 
implementada por causa do aumento da demanda na China. Os tomadores de financiamentos 
cujas rendas vêm principalmente de fora de Hong Kong terão de dar um sinal maior, a menos 
que demonstrem uma "ligação próxima" com a cidade, como trabalhar para um empregador 
local ou ter família na cidade. 
 
Em novembro, o governo aumentou o "imposto de selo" sobre as moradias vendidas dentro de 
seis meses após a compra e passou a exigir entradas maiores sobre os imóveis com preços de 
8 milhões de dólares de Hong Kong ou mais. Hong Kong, que segundo a imobiliária Savills é o 
lugar mais caro do mundo para se comprar um apartamento, informou que o número de 
transações de venda de casas caiu pelo quinto mês consecutivo em maio, em meio à alta das 
taxas de empréstimos imobiliários. 
 
A China elevou a entrada mínima nas aquisições de segundas residências para 60%, antes os 
50% cobrados até janeiro, depois de 19 meses seguidos de aumentos nos preços. O governo 
também estabeleceu taxas de juros para segundos imóveis de não menos que 110% das taxas 
referenciais, ao mesmo tempo em que passou a exigir o pagamento total dos impostos de 
transação quando o imóvel for revendido em até cinco anos. 
 
Os preços das moradias chinesas aumentaram num ritmo menor nas grandes cidades em abril, 
mesmo tendo se acelerado nas cidades menores. No mês passado o governo disse que não vai 
aliviar as restrições sobres os imóveis e ordenou que os governos locais continuem 
implementando medidas de controle dos preços. O valor da venda de moradias subiu 16% de 
janeiro a maio, enquanto os investimentos em incorporação imobiliária cresceram 35%. 
 
Londres é cidade europeia preferida dos compradores de imóveis residenciais, segundo 
Yolande Barnes, diretora de análise da Savills, a maior imobiliária britânica de capital aberto do 
Reino Unido. 
 
Segundo a Savills, em 2008 nenhuma das transações internacionais envolvendo moradias já 
existentes nas áreas das Docklands e Cannary Wharf, em Londres, avaliadas em 82 milhões de 
libras, envolveu compradores chineses. No ano passado, eles responderam por 40% das 
propriedades adquiridas por investidores estrangeiros, em transações avaliadas em 100 
milhões de libras. 
 
Na Barrat Develoment, a maior construtora britânica em volume, 42% das unidades 
residenciais vendidas em Londres este ano, até maio, foram compradas por clientes 
estrangeiros, todos eles chineses, segundo Gary Patrick, diretor regional de vendas da 
companhia. 
 
Mesmo com o mercado londrino aquecido, alguns chineses e outros investidores estão olhando 
mais além na Europa, segundo Tim Murphy, fundador e presidente-executivo da IP Global, 
uma consultoria imobiliária baseada em Hong Kong. "Os investidores estão de olho em uma 
variedade de mercados que inclui a Alemanha, Itália, Espanha e Turquia." 
 
Na América do Norte, o clima moderado, as boas escolas e as comunidades chinesas 
estabelecidas estão atraindo compradores para cidades como Vancouver, que ficou em 2010 
em terceiro lugar entre as cidades de idioma inglês onde os preços dos imóveis são os mais 
caros do mundo, segundo o Centro de Fronteira para as Políticas Públicas do Canadá. Hong 
Kong e Sydney ocuparam a primeira e a segunda posições. 
 



As vendas de moradias separadas, casas geminadas e condomínios na área metropolitana de 
Vancouver cresceram 32% em março, em comparação ao mesmo período do ano passado. O 
preço médio de uma casa na grande Vancouver subiu 13% em 2010, para o recorde de 774 
mil dólares canadenses (US$ 792 mil), contra 685 mil no fim de 2009. 
 
Nos Estados Unidos, os compradores chineses estão ajudando a dar suporte às vendas de 
moradias e aos preços no Vale do Silício e no Havaí, ao mesmo tempo em que estão 
aumentando sua presença em Las Vegas e Nova York. Eles responderam por 9% das compras 
de residências nos EUA em março de 2010 e 2011, um crescimento de 5% sobre o mesmo 
período de 2009, segundo uma pesquisa divulgada em maio pela National Association of 
Realtors, a associação nacional dos corretores imobiliários com sede em Chicago. 
 
O Havaí está atraindo um número crescente de bilionários emergentes chineses, com seus 
campos de golfe e hotéis, além das luxuosas casas de férias, segundo afirma Patricia Choi, da 
Choi International de Honolulu. 
 
Em Waipahu, a nordeste de Honolulu, na ilha de Oahu, as vendas das residências separadas já 
existentes aumentaram 1,8% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do 
ano passado, e o preço médio subiu 5,7% para US$ 512.000, 12% abaixo do recorde 
estabelecido em 2007, segundo a DataQuick. 
 
Em Las Vegas, onde os preços caíram 58% em relação ao pico estabelecido em 2006, a 
corretora Betty Chan afirma estar vendo um grande aumento no número de compradores 
chineses. Os chineses geralmente têm pressa quando vão às compras, frequentemente 
comprando duas casas por visita, pagando à vista porque não têm tempo para conseguir 
rapidamente um empréstimo, diz Chan.  
 
Enquanto as compras pelos chineses estão proporcionando um estímulo oportuno às abaladas 
cidades americanas, um retrocesso está havendo na Austrália. O governo federal implementou 
regras em abril de 2010 que exigem que os residentes temporários tenham a aprovação para 
comprar propriedades já existentes, e para vender quando resolverem sair. Os compradores 
que vivem em outros países podem comprar apenas moradias recém-construídas. 
 
As mudanças, que reverteram um relaxamento, em 2008, das restrições aos investimentos 
estrangeiros no setor imobiliário, ocorreram depois que compradores locais e grupos 
imobiliários começaram a atribuir o inflacionamento dos preços à demanda de investidores 
estrangeiros, especialmente os chineses. Os preços subiram 5,8% em 2010, após uma alta de 
quase 14% no ano anterior. 
 
País vai manter competitividade, diz americano  
Chico Santos 
 
O economista americano Albert Keidel, especialista em China da Universidade de Georgetown, 
deu ontem, durante seminário promovido pela Fundação Alexandre de Gusmão (do Itamaraty), 
uma visão otimista do desenvolvimento chinês nos próximos cinco anos, marcados pelo recém-
aprovado Plano Quinquenal 2011-2015. Em entrevista após a palestra, ele disse que o país vai 
priorizar o consumo e o aumento da renda interna sem perder competitividade internacional 
porque o aumento da renda será sustentado pelo crescimento da produtividade industrial. 
 
Keidel afirmou que, na verdade, o sucesso da economia chinesa nas últimas três décadas 
nunca foi ancorado nas exportações, como ocorreu com Japão, Coreia do Sul, Taiwan e outros 
países asiáticos, embora elas sejam um dos canais pelos quais passa o crescimento econômico 
do país e muitos chineses achem que o país é dependente das exportações. Para corroborar 
isso, o economista lembrou que a China manteve o crescimento elevado em 2009 (8,7%), ano 
no qual a economia do seu maior comprador, os EUA, viveu o auge da crise provocada pela 
bolha imobiliária. 
 
"Não há uma correlação entre o crescimento chinês e o americano. Os ciclos de crescimento 
chineses são determinados pelos seus próprios esforços de investimento, seguidos da 



necessidade de combater a inflação. O comércio é usado para a aquisição de tecnologia, mas a 
demanda macroeconômica não é puxada pelas exportações." 
 
Segundo Keidel, a inflação chinesa medida pelo deflator do Produto Interno Bruto (PIB), que 
ele considera mais consistente do que o índice de preços ao consumidor, está rodando a 7,6%, 
uma taxa que ele considera ainda baixa e que permite prever um "pouso suave" do processo 
de combate à alta dos preços, sem necessidade de "freada brusca" no crescimento. 
 
Para o economista americano, o processo inflacionário ainda tem um viés positivo no campo 
doméstico. Como, segundo Keidel, a alta é puxada pelos alimentos produzidos internamente, 
representa uma transferência de renda da cidade industrializada para o campo. "A inflação na 
China é bastante moderada. É provocado pelos preços dos alimentos que não são importados e 
isso representa um aumento de renda para a população rural pobre e também uma mudança 
razoável nos preços relativos entre comida e produtos industriais." 
 
Keidel disse também que, durante o próximo plano quinquenal, centrado na produtividade e na 
inovação, a economia chinesa vai passar por uma transformação, passando a priorizar a 
fabricação de produtos mais sofisticados. "A produtividade dos trabalhadores chineses vai 
crescer de acordo com o aumento dos salários, e isso significa que trabalhos que não 
requerem aumento da produtividade não mais vão interessar". 
 
O economista acha que o problema do câmbio chinês é, antes de mais nada, um problema de 
política interna americana. Para ele, qualquer congressista dos EUA sabe que a China vem 
valorizando o yuan progressivamente e que ele não representa um problema econômico, mas, 
se disser isso publicamente, perde a eleição seguinte que disputar porque há uma tendência 
entre os americanos de considerar que a China é a fonte dos seus problemas econômicos. 
 
Keidel disse ainda que a experiência da China e de bancos de Hong Kong de fazer contratos 
comerciais em yuan não significa que a moeda chinesa se tornará livremente conversível no 
curto prazo, embora haja expectativas entre os chineses quanto a essa possibilidade. 
 
Em relação ao papel chinês na ordem internacional, o economista disse que os Estados Unidos 
são os maiores interessados em modificá-la agora, para torná-la mais igualitária. Para ele, 
após 2050, quando a China for a maior potência mundial, os americanos poderão se beneficiar 
da maior equidade desses organismos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


