
Mercado imobiliário esfria na China e ameaça os bancos 
Simon Rabinovitch  
 
O número de transações nos mercados imobiliários nas maiores cidades chinesas caiu para 
níveis perigosamente baixos, segundo documentos de agências reguladoras obtidos pelo jornal 
britânico "Financial Times". 
 
Segundo os documentos, no início deste ano a Comissão Reguladora para o Setor Bancário da 
China ordenou aos bancos domésticos que avaliassem o impacto de uma queda de 30% nas 
transações imobiliárias, em "testes de estresse", com o objetivo de verificar a saúde do 
sistema financeiro chinês. 
 
Embora o governo venha tentando conter os altíssimos preços dos imóveis, um 
desaquecimento no mercado imobiliário chinês produziria um substancial efeito cascata na 
economia mundial. A construção civil foi responsável por mais de 13% da atividade econômica 
chinesa no ano passado. 
 
Em abril, a CRSBC instruiu os bancos para que simulassem o impacto, nas suas carteiras de 
empréstimos, de uma queda de 50% nos preços (dos imóveis) e também de uma queda de 
30% no volume de transações. 
 
Mas em outubro as transações com imóveis caíram 39%, em relação a 2010, nas 15 maiores 
cidades chinesas, segundo dados governamentais. Em todo o país, as transações caíram 
11,6%, numa aceleração iniciada com uma queda de 7% em setembro. 
 
A queda nas transações afetou os fluxos de caixa das incorporadoras imobiliárias e, em alguns 
casos, também a capacidade delas de quitar empréstimos bancários. Uma crescente 
inadimplência, após a onda de concessões de empréstimos em 2009 e 2010, grande parte dos 
quais acabou alocada no setor imobiliário, foi citada pelo Fundo Monetário Internacional, neste 
mês, como um dos maiores riscos para o setor financeiro chinês. 
 
A CRSBC não divulgou os resultados dos testes de estresse e recusou-se a comentá-los. Mas 
um analista que avaliou os documentos disse que eles não levaram em conta o impacto que 
menos transações e diminuição dos preços das propriedades teriam sobre as garantias 
oferecidas aos bancos. 
 
"Se as incorporadoras não conseguirem vender propriedades e os governos locais não 
conseguirem vender terrenos, é difícil ver por que os bancos estariam em melhor situação para 
desempenhar quaisquer duas tarefas sob tais condições", disse o analista. 
 
Reservadamente, as autoridades fiscalizadoras chinesas admitem que os testes precisam ser 
aperfeiçoados. Um alto funcionário disse que os bancos muitas vezes desconhecem que 
empréstimos concedidos a empresas estatais foram canalizados para subsidiárias atuantes no 
setor imobiliário e reconheceu que o impacto sobre as garantias dos empréstimos não foram 
integralmente levados em conta. 
 
Os pontos fracos nos cenários chineses lembram os problemas com os testes de estresse 
realizados na União Europeia, quando as autoridades reguladoras subestimaram o possível 
impacto de uma crise de dívida soberana. 
 
O temor é que o impacto do estouro de uma bolha imobiliária chinesa poderia produzir uma 
crise tão dramática quanto a que está em evolução na Europa. 
 
Um esfriamento no mercado imobiliário é exatamente o que Pequim desejava quando lançou 
uma campanha de contenção para segurar a disparada dos preços. Mas a preocupação é que o 
governo tenha subestimado o impacto produzido por suas medidas. 
 
As medidas, inclusive a exigência de pagamento de entradas maiores, levaram quase dois 
anos para se fazerem sentir. Mas há o temor de que o governo terá problemas para mudar de 
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marcha rapidamente se for necessário reagir. A sensível queda no número de compradores 
também está pesando sobre o setor de construção, o que poderia representar um golpe 
desfavorável sobre a economia. 
 
Os efeitos secundários mal foram analisados nos testes de estresse. Os bancos foram 
instruídos a catalogar uma série de empréstimos relacionados ao setor imobiliário: 
empréstimos a construtoras, financiadoras imobiliárias e a indústrias que suprem o setor - de 
fornecedoras de cimento a fabricantes de móveis. Mas a metodologia pressupõe que, embora 
os preços das casas caiam, o crescimento econômico em geral permanecerá mais ou menos 
intacto. 
 
"Antes que os preços dos imóveis caiam 30%, é preciso considerar a queda nas vendas e, mais 
importante, a queda na atividade de construção. Isso não apenas impactará a siderurgia e a 
fabricação de cimento, como também significaria uma queda na produção industrial, no 
investimento e no emprego", disse um analista ao "Financial Times". 
 
Outro analista disse que os testes de estresse não deram conta de analisar de que maneira 
uma queda repercutiria através do sistema bancário por resultar em queda nas vendas de 
terrenos e em seus preços e no valor das garantias bancárias. Mas as garantias oferecidas ao 
sistema bancário chinês são terrenos ou imóveis, e portanto uma queda poderia forçar baixas 
contábeis generalizadas. 
 
Reservadamente, autoridades reguladoras chinesas admitem que os testes de estresse 
precisam  ser melhorado e que não se sabe a verdadeira escala da exposição dos bancos a 
uma queda no setor imobiliário. 
 

 
 
OMC pede avanços em resposta à "pior crise" desde a Segunda Guerra 
Assis Moreira  
 
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, escreveu aos 
ministros de Comércio dos 153 países-membros conclamando-os a tomar decisões para reagir 
à "pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial", quando se reunirem de 15 a 17 de 
dezembro em Genebra. 
 
No relatório de 12 páginas aos ministros, ao qual o Valor teve acesso, Lamy argumenta que os 
tempos "não são ordinários" e a conferência ministerial da OMC "não será 'business as usual' 
[rotineira]", quando a economia mundial enfrenta sua pior crise dos últimos 60 anos. 
 
Ele destaca a situação dos países desenvolvidos, com "produção decepcionante, desemprego e 
turbulência nos mercados financeiros que tem contribuído para deteriorar a confiança dos 
empresários e consumidores". 
 
Com relação aos países em desenvolvimento, diz que apesar de melhores perspectivas e fortes 
fundamentos também "estão sob tensão enquanto a economia global continua a mostrar sinais 
de fragilidade". 
 
"As economias não estão descoladas", martela Lamy, rejeitando a teoria de que os emergentes 
podem se isolar da deterioração das economias desenvolvidas. 
 
"Enquanto o crescimento continuar fraco e o desemprego em nível inaceitavelmente elevado, 
os riscos de reviravolta continuarão em alta", diz ele. 
 
Para Lamy, nos tempos de incerteza econômica global, o papel da OMC é ainda mais 
importante, tanto como garantia contra protecionismo, mas também como um instrumento de 
cooperaçâo internacional. 
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Depois de reiterar a existência do enorme impasse na Rodada Doha, que atribui a divergências 
sobre acesso para produtos industriais, o diretor da OMC constata que os países sequer 
conseguiram avançar num pequeno pacote de medidas para beneficiar as nações mais pobres, 
que deveria ser aprovado na conferência ministerial. 
 
Nesse cenário, considera que a reunião ministerial de dezembro servirá para "verificar" que 
todos os membros permanecem comprometidos com a Rodada Doha, e com a própria OMC, na 
abertura de comércio, atualização das regras comerciais e integração de nações mais pobres 
na economia mundial. 
 
Ele diz haver um sentimento coletivo sobre a necessidade de se explorar outras maneiras de 
negociar, para alcançar resultados antes que toda a Rodada Doha um dia seja concluída. 
 
Dá ênfase a dois acordos plurilaterais, o Acordo Tecnologia da Informação (ITA, na sigla em 
inglês) e o Acordo de Compras Governamentais (GPA), dos quais participa quem quer. 
 
Para Lamy, a questão é se o ITA, que elimina tarifas de importação nos produtos de 
informática entre seus participantes, pode servir como exemplo para outros setores. 
 
No caso do GPA, um novo pacote de liberalização está sendo negociado, podendo ampliar as 
oportunidades para seus participantes em até US$ 100 bilhões. "Isso assegura boa governança 
e boa gestão dos recursos públicos", diz Lamy sobre o acordo. O Brasil não é membro desse 
acordo. 
 
Para a conferência ministerial, Lamy anuncia a entrada de quatro novos membros na OMC: 
Rússia (a última grande economia que estava fora do sistema multilateral de comércio), 
Montenegro, Vanuatu e Samoa. 
 

 
 
Pequim prevê estagnação global longa e prepara gastos de US$ 1,7 trilhão 
 
O governo chinês prevê que o mundo enfrentará um período de estagnação econômica 
prolongada e, como forma de prevenção, prepara medidas de estímulo para a sua economia. A 
análise e as ações de incentivo, que chegariam a US$ 1,7 trilhão, foram reveladas pelo vice 
premiê  chinês e responsável pelas finanças do país, Wang Qishan. 
 
"A situação da economia global é extremamente grave e, numa época de incertezas, a única 
coisa da qual podemos estar certos é que a retração econômica global causada pela crise 
internacional vai demorar bastante tempo", disse Wang no sábado, de acordo com relatos 
publicados pela imprensa chinesa. 
 
Ontem, Wang voltou a tocar no tema, afirmando que um "progresso desequilibrado" pode ser 
a melhor opção para lidar com o estado de fraqueza crônico da economia mundial. Ele sugeriu 
que Pequim vai priorizar a sua própria economia, antes de se preocupar com as assimetrias 
globais que causam atritos comerciais com os EUA. "Assegurar a saúde econômica é 
responsabilidade de todas as nações. Progresso desequilibrado é melhor do que declínio 
equilibrado", afirmou Wang em intervalo das reuniões bilaterais de dois dias com 
representantes comerciais americanos na cidade de Chengdu, sudoeste do país asiático. 
 
O secretário do Comércio dos Estados Unidos, John Bryson, disse aos jornalistas que 
acompanham o encontro semestral da Comissão Conjunta de Comércio EUA-China que Pequim 
confirmou estar planejando fazer um gasto de US$ 1,7 trilhão em setores estratégicos nos 
próximos cinco anos. 
De acordo com declarações anteriores do governo chinês, essas áreas prioritárias incluem 
energia alternativa, biotecnologia, tecnologia da informação e produção de equipamentos 
avançados - o que evidencia um objetivo de transferir a base de crescimento da segunda 
maior economia do mundo para setores menos poluentes e de alta tecnologia. Esse US$ 1,7 
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trilhão (10 trilhões de yuans) é mais que o dobro do pacote de estímulo de 4 trilhões de yuans 
lançado durante a crise financeira global iniciada em 2008. 
 
Após promover um aperto na política monetária para combater a ameaça de inflação, o banco 
central chinês decidiu afrouxar as restrições ao crédito bancário, para estimular as pequenas 
empresas, e alertou que poderia fazer pequenos ajustes caso o crescimento desse sinais de 
grande desaceleração. "Está claro agora que Pequim está pronta [para esses pequenos 
ajustes], num momento em que a situação geral doméstica e exterior não é otimista", disse 
Hua Zhongwei, economista do Huachuang Securities, em Pequim. 
 

 
 
FMI vê retração global e reavalia previsão otimista 
Dow Jones Newswires 
 
As perspectivas econômicas mundiais apontam firmemente para a retração, disse o vice-
diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Zhu Min. 
 
"Toda a economia mundial está desacelerando significativamente", disse Zhu num simpósio 
sobre integração econômica. 
 
Ele afirmou que as previsões originais do FMI para este ano se mostraram "otimistas demais". 
 
A mais recente edição do Panorama Econômico Mundial prevê crescimento de 4% do Produto 
Interno Bruto (PIB) tanto em 2011 quanto em 2012, já abaixo em relação aos 4,3% e aos 
4,5%, respectivamente, apontados pelo FMI em sua primeira avaliação do ano, divulgada em 
março. No caso das economias desenvolvidas, o documento prevê uma expansão de apenas 
1,6% para este ano e de 1,9% para o ano que vem, enquanto para as economias emergentes 
o prognóstico é de um crescimento de 6,4% e 6,1%, respectivamente. 
 
Em outros pontos de seu pronunciamento, Zhu reiterou seu ponto de vista de que a economia 
chinesa se encaminha para um 'pouso suave', apesar dos sinais evidentes de 
superaquecimento em setores da economia. Ele chamou a atenção para o crescimento 
excessivo do crédito e para uma possível bolha dos preços dos imóveis, em total descompasso 
com a atual desaceleração da demanda externa pelos produtos chineses. 
 
O crescimento econômico da China é tradicionalmente dependente dos mercados de 
exportação desenvolvidos. 
 
Zhu disse que o FMI ficou mais tranquilo com recentes sinais de que a taxa de inflação dos 
preços ao consumidor na China tinha alcançado seu pico, em resposta ao aperto da política 
fiscal e monetária promovido alguns meses atrás. "Até agora, tudo bem", afirmou. 
 
No entanto, ele advertiu que a China terá de mudar seu modelo econômico de forma a contar 
mais com o consumo interno, devido, em grande medida, à crise da econômica dos países 
desenvolvidos, principalmente os europeus. Ele disse que os investimentos, de mais de 47% 
do PIB, "obviamente não são sustentáveis", e argumentou que o setor de serviços precisa se 
expandir de modo a absorver maior parcela da numerosa população economicamente ativa da 
China. 
 
Com relação à Europa, Zhu reclamou que o crescimento da economia da região está "baixo 
demais [e] irregular demais". 
 
Embora tenha dito que a expansão do norte europeu está "sólida", Zhu afirmou que o sul da 
Europa enfrenta um problema crônico de produtividade e competitividade da mão de obra. 
 

 
 
Exportações chinesas devem crescer bem menos 
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O crescimento das exportações da China poderá cair pela metade, de 20% para 9%, no ano 
que vem no rastro da desaceleração da economia mundial, na avaliação de analistas. 
 
Maior exportador mundial de mercadorias, a China está mais exposta à deterioração global 
agora do que antes do colapso do comércio mundial em 2008, diz o analista Qinwei Wang, em 
Londres. O crescimento médio dos salários na indústria chega a 50% desde então, e o yuan 
está 8% mais forte em relação ao dólar americano. 
 
Se a demanda global desacelerar dramaticamente, mesmo as companhias mais competitivas 
serão atingidas. E, se a crise da zona do euro se propagar, a queda das exportações chinesas 
pode ser maior - em 2009, a contração foi de 16%. Em todo caso, as companhias chinesas se 
encontram em melhor situação competitiva do que a maioria dos outros países, acreditam 
especialistas. 
 
As importações chinesas continuam em bom nível, num sinal de que a demanda doméstica 
permanece firme. Mas parte do crescimento das compras reflete a alta dos estoques de 
commodities, com os chineses aproveitando a queda de preços. 
 
Por sua vez, a Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgou ontem à noite relatório 
confirmando que as trocas globais vêm crescendo menos. Em linha com a deterioração 
econômica, a entidade agora mantém a projeção de 5,8% do crescimento das exportações 
mundiais neste ano, comparado à estimativa anterior de 6,5%. As exportações das economias 
desenvolvidas deverão crescer 3,7% e as dos países em desenvolvimento, cerca de 8,5%. 
 
A OMC nota que, na situação atual, o emprego não deve voltar ao seu nível de 2008 antes de 
2015 nas grandes economias. O número de desempregados é estimado em mais de 200 
milhões globalmente. 
 
Nesse cenário, a tendência protecionista aumenta. Neste ano, a OMC registrou 339 novas 
medidas restritivas ao comércio, 53% a mais do que no ano passado. 
 
Também ontem, o Centro Holandês de Análise Econômica (CPB) divulgou queda de 1% no 
comércio mundial em volume em setembro em relação ao mês anterior, quando o crescimento 
tinha sido de 1,4%. As exportações dos emergentes caíram 1,2%, mas as importações ficaram 
estáveis. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A11. 
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