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O
rosto de Xi Jinping passa a ser o
rosto da China. Em visita aos Esta-
dos Unidos, para encontros com
Barack Obama, outras autorida-

des e empresários, o atual vice-presidente e
provável futuro presidente fez sua aparição
inaugural como representante de Pequim.
Sua fisionomia, como se viu em mais de
uma ocasião, era a expressão da China que
ouve muito e fala pouco. “Poker face”, como
dizem os americanos, aquele impassível,
imperscrutável semblante do jogador que
não revela emoções. Um sorriso ou outro,
para as fotos de praxe. Em rápidos discur-
sos, a esperada retribuição a cobranças
americanas para conciliação de procedi-
mentos em assuntos econômicos, princi-
palmente, entre outras áreas em que o des-
conforto é quase só de Washington. A quei-
xa do yuan sobrevalorizado se sobrepõe a
qualquer outra, como se sabe. Não seria di-
ferente agora — como também o contra-
ponto vago, em estilo “poker face”.

Com Xi, que, ao que tudo indica, será
ungido mandatário supremo no 18o Con -
gresso Nacional do Partido Comunista Chi-

nês no próximo outono, em substituição a
Hu Jintao, a China inicia um novo período
de sua história, que o mundo acompanha-
rá sempre muito interessado, mas frequen-
temente compreendendo só em parte o
que acontece nesse país de experiências
políticas muito peculiares — as mesmas
que regem a gestão de sua economia, com
reflexos nunca modestos sobre todo o pro-
cesso de globalização.

A busca de reequilíbrio econômico, esfor-
ço a que a China se dedica desde a erupção
da crise de 2008-2009, é assunto que tomará
boa parte da agenda de Xi, do também pro-
vável novo primeiro-ministro Li Keqiang,
hoje vice-primeiro-ministro executivo, e dos
outros sete membros do futuro Comitê Per-
manente do Politburo (CPP) do Partido Co-
munista, órgão máximo da cúpula governa-
mental, a ser renovado no mesmo 18o con -
gresso. A composição do CPP terá profundas
implicações para o tratamento que se dará
às prioridades econômicas do país, a estabi-
lidade social, a trajetória política e as rela-
ções externas, observa Cheng Li, diretor de
pesquisas e “senior fellow” do John L. Thorn-

ton China Center na Brookings Institution,
no artigo “The battle for China’s top nine lea-
dership posts”, publicado na edição mais re-
cente de “The Washington Quarterly”.

As confabulações entre esses líderes má-
ximos serão permeadas pelos atributos pró-
prios da geração que chega ao poder (a
quinta, depois de Mao Tsé-Tung), as idios-
sincrasias individuais e, sobretudo, o equilí-
brio de poder entre as duas facções domi-
nantes: os “elitistas”, entre os quais Xi fez
carreira, uma coalizão geralmente simpáti-
ca aos interesses do empresariado chinês, e
os “populistas”, grupo ao qual Li Keqiang
pertence, sensível a questões que envolvam
grupos sociais vulneráveis, como lavrado-
res, migrantes, os pobres das cidades. A
maioria dos líderes da coalizão elitista pro-
vém de famílias de revolucionários vetera-
nos e funcionários de alto escalão, inclusive
militares. Fizeram carreira em cidades cos-
teiras ricas, desenvolvidas (Xi é de Xiamen e
Fuzhou). São os chamados “jovens prínci-
pes”. A maioria das principais figuras da
coalizão populista vem de famílias menos
privilegiadas e geralmente fizeram carreira

CA PA

Em complexo jogo de divisão de poder para mudança de
governo, a China cuida de problemas que são seus e
também do mundo. Por Cyro Andrade, de São Paulo

nova direção
Pequim sob
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Xi Jinping e Barack
Obama na Casa
Branca: o provável
futuro presidente
chinês, um “j ove m
príncipe” em seu país,
concede um sorriso
protocolar, como
manda a praxe

“Provave l m e n te ,
mesmo analistas
chineses jamais
conhecerão a história
detalhada de como
cada membro do
Politburo é escolhido”

em províncias do interior menos desenvol-
vido. São os “tuanpai” (algo como “facção
da liga), por associação com sua origem na
Liga da Juventude Comunista.

Decisões cruciais para a conformação de
futuras políticas já são tomadas, porém, no
transcorrer da seleção, pelo atual CPP, dos
nomes que integrarão o futuro Comitê —
“um processo de negociações extraordina-
riamente complicado e multifacetado”, diz
Cheng, em tal medida que “analistas ociden-
tais e mesmo chineses provavelmente ja-
mais conhecerão a história detalhada de co-
mo cada membro acaba sendo escolhido”.

O sistema político chinês e os processos de-
cisórios “são opacos e envoltos em segredos”,
lê-se em relatório preparado por especialistas
em Ásia para o Serviço de Pesquisa do Con-
gresso americano. Aos mistérios somam-se as
peculiaridades da organização do poder. Em
princípio, a China é um Estado de partido úni-
co, conduzido pelo Partido Comunista desde
1949. “Mas, ao invés de ser rigidamente hie-
rárquico e autoritário, como frequentemente
se supõe, o poder político na China é difuso,
complexo e às vezes altamente competitivo.”

O Partido e seus líderes principais (os inte-
grantes do Politburo e seu Comitê Perma-
nente) nem sempre dão a palavra final em
decisões referentes a políticas, como faziam
até anos atrás. “Em vez disso”, diz o relatório,
“o atual processo político chinês está aberto
à participação de outros agentes, que in-
fluenciam e às vezes determinam políticas.”
Três outros atores de ponta coexistem com o
Partido no topo do sistema político. “O prin-

cipal é a musculosa burocracia governa-
mental, cujas estruturas funcionam em es-
treito paralelismo com o Partido, operando
de modo separado, mas interconectado, pa-
ra implementar e administrar os negócios
do Estado”. Outra instituição-chave é o Exér-
cito de Libertação Popular, que, embora te-
nha área funcional própria, “opera com tê-
nue distinção entre lideranças civis, milita-
res e do Partido”. Completando a cúpula de
instituições políticas vem o Congresso Na-
cional do Povo, constitucionalmente o mais
elevado órgão de poder do Estado, mas que,
na prática é o menos relevante.

Isso, lá no alto. Outros atores políticos na
China são os funcionários e chefes locais e
provinciais; um corpo crescente de grupos
de pesquisa e “think tanks”, oficiais e pa-
ra-oficiais; grupos de interesse, inclusive
do próprio setor estatal; uma vigorosa co-
munidade acadêmica e universitária; os
meios de comunicação; e segmentos da
própria população, que se manifestam de
diversas maneiras — apesar do risco sem-
pre presente de repressão.

Mantém-se preservada, porém, “a impor-
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tância crucial do CPP”, diz Cheng. O princi-
pal líder chinês, secretário-geral do Partido
e presidente Hu Jintao é hoje (como será Xi
Jinping) “o primeiro entre iguais” nesse or-
ganismo decisório supremo, representação
de uma “liderança coletiva”, que o comuni-
cado do congresso do Partido de 2007 defi-
niu como “um sistema com divisão de res-
ponsabilidades entre líderes individuais,
num empenho para impedir que um único
líder máximo tome decisões arbitrárias”.

A passagem de bastão para a “quinta ge-
r a ç ã o” se dá num momento particular-
mente difícil, em que também se transfe-
rem pendências não resolvidas a respeito
de problemas que já vinham se agravando
desde antes da crise de 2008-2009. Nos úl-
timos dois, três anos, disse ao Va l o r Mi -
chael Pettis, professor das Universidades
de Pequim e Columbia, disseminou-se en-
tre economistas chineses o reconhecimen-
to da urgência e da dificuldade de se ree-
quilibrar a economia com redução da de-
pendência dos investimento maciços, típi-
cos da política estimuladora dos extraordi-
nários saltos do PIB com que a China esno-
ba o mundo, mesmo enquanto se acomoda
aos efeitos da crise (médias reais de 10%
nas últimas três décadas).

Pettis conta que almoçou dias atrás com
seis economistas chineses e com o presiden-
te da União Europeia, Herman Van Rompuy,
ocasião em que apenas um deles não se de-
clarou “profundamente pessimista” a res-
peito da armadilha do investimento exces-
sivo. “Alguns mostraram-se mais pessimis-
tas do que eu, uma mudança significativa
em relação a poucos anos atrás.” A percep-
ção na China, disse, é de que sérios obstácu-

los políticos impedem o ajustamento, fre-
quentemente identificados como “interes -
ses estabelecidos”. Não está claro como essa
oposição poderá ser superada.

Em livro que acaba de publicar (“Demys -
tifying the Chinese Economy”), o econo-
mista-chefe do Banco Mundial, Justin Yifu
Lin, também se refere ao “investimento ex-
cessivo e consumo insuficiente”, que discu-
te juntamente com a “excessiva oferta de
moeda e crédito” e o  “excessivo superávit
comercial” como a tríade de problemas ho-
je pendentes na China. “A questão central
subjacente a esses três excessos é a crescen-
te desigualdade de renda”, disse Lin ao Va -
lor. “Grupos de renda mais baixa, por
exemplo, consomem uma parte maior de
sua renda do que os grupos de renda mais
alta, mas não têm muito o que consumir.
Como um indicador do problema, a China
tem hoje a maior diferença de renda entre
populações urbanas e rurais, no mundo.”
Mais adiante, “a China precisa completar a

transição para uma economia de mercado
de plena eficiência, em linha com sua van-
tagem comparativa, que se encontra em in-
dústrias intensivas em mão de obra”. Desse
modo, seria possível buscar, ao mesmo
tempo, objetivos de equidade e eficiência.

Os três excessos a que Lin se refere são
consequência de escolhas que a China fez no
princípio de seu grande ciclo de expansão.
No fim dos anos 1970, o país iniciou uma sé-
rie de reformas que acabaram pavimentan-
do o caminho para o crescimento excepcio-
nal. Essas reformas estimularam a entrada
de empresas privadas, “joint ventures” e in-
vestimento estrangeiro em indústrias inten-
sivas em mão de obra. Ao mesmo tempo, o
Estado continuou a dar proteção a empresas
sem viabilidade própria, intensivas em capi-
tal, com o objetivo de assegurar estabilidade
na transição para uma economia de merca-
do. Nessa abordagem de mão dupla, “a pro-
teção temporária a empresas ajudou a ga-
rantir a estabilidade, mas o crescimento da
China só deslanchou porque empresas no-
vas e financeiramente viáveis entraram no
mercado e aumentaram a concorrência”.

Os “três excessos” resultantes dessa polí-
tica precisam agora ser absorvidos numa
equação que dissolva incongruências do
modelo anterior. Pode demorar. Para fins
imediatos, o atual governo instruiu os ban-
cos, dias atrás, a fazer uma rolagem gigan-
tesca de empréstimos concedidos a gover-
nos locais, em grande parte em operações
associadas a investimentos realizados em
resposta à crise financeira global, que inun-
daram províncias e cidades com 10,7 tri-
lhões de yuans (cerca de US$ 1,7 trilhão).
Aliviam-se as cargas financeiras e políticas

Fonte: “The battle for China’s top nine leadership posts” (Cheng Li, em “The Washington Quarterly”)

Prioridades de políticas e preferências dos principais candidatos ao Comitê Permanente do Politburo

Coalizão elitista

Xi Jinping

Wang Qishan

Zhang Dejiang

Yu Zhengsheng

Bo Xilai

Zhang Gaoli

Meng Jianzhu

Desenvolvimento do setor privado, liberalização do mercado para o investimento 

estrangeiro, papel de Shanghai como centro financeiro e portuário internacional

Liberalização do sistema financeiro, altas taxas de aumento do PIB, reformas fiscais

Desenvolvimento de empresas estatais, promoção da estratégia de 

globalização da China, inovação própria

Promoção do setor privado e desenvolvimento urbano, altas taxas de crescimento 

do PIB, aperfeiçoamento da legislação e prevalência dos direitos estabelecidos em lei

Urbanização rápida, medidas radicais para reduzir as disparidades econômicas, 

competição política aberta, ultranacionalismo em política externa

Liberalização do mercado para o investimento estrangeiro, eficiência econômica, 

altas taxas de crescimento econômico

Estabilidade sociopolítica, promoção do papel de Shanghai como centro 

financeiro e portuário internacional

Coalizão populista

Nome Prioridades e preferências Nome Prioridades e preferências

Li Keqiang

Li Yuanchao

Liu Yuanshan

Liu Yandong

Wang Yang

Ling Jihua

Hu Chunhua

Acesso à moradia, programa básico de saúde e bem-estar social, 

promoção de energia limpa

Reformas políticas (especialmente, democracia intrapartidária), medidas mais severas 

de combate à corrupção, estímulo ao retorno de chineses educados no exterior

Controle mais efetivo da mídia e da internet, promoção do “soft power” 

da China no exterior

Maior participação política de grupos de interesse e organizações não governamentais 

no processo político, promoção do intercâmbio cultural da China com outros países

Mudança do modelo de crescimento econômico, promoção da democracia 

intrapartidária, transparência da mídia, reformas políticas mais incisivas

Continuação das políticas socioeconômicas de Hu Jintao

Promoção de justiça social e equidade econômica, responsabilização 

governamental, medidas mais severas de combate à corrupção

“Ao invés de
hierárquico e
autoritário, o poder
político na China é
difuso, complexo e às
vezes altamenmte
c o m p et i t i vo”
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“Há sérios
obstáculos políticos
que impedem o
ajustamento, e não
está claro como essa
oposição poderá ser
s u p e ra d a ”, diz Pettis

dos manda-chuvas locais — e do governo
central, que adia o enfrentamento da mon-
tanha de dívidas que obscurece os horizon-
tes da economia chinesa.

“O problema com esse modelo, como o
Brasil aprendeu nos anos 1970”, observa
Pettis, “é que, depois de vários anos de rá-
pido crescimento do investimento com
poucos limites para gastos, o investimento
se torna um grande desperdício. Quando
isso acontece, o endividamento aumenta
muito mais rapidamente que os recursos
disponíveis para pagamento.” Como os dé-
bitos são para com os bancos, e não há a
intenção de deixá-los falir, a China, no en-
tender de Pettis, está indo ao encontro da
solução “j a p o n e s a”, de repassar para o ba-
lanço do governo as dívidas que não serão
pagas. “A rolagem de empréstimos de go-
vernos locais é simplesmente parte desse
processo. Vamos ver mais histórias como
essas ainda este ano e no próximo.”

O crescimento da economia perdeu força
apenas temporariamente, com a crise, gra-
ças à pronta reação do governo, que respon-
deu “com um extraordinário aumento de
investimentos rápidos e talvez pobremente
planejados”, diz Petty, sempre muito crítico:
“Pode-se ter crescimento gastando dinhei-
ro, mas a questão é se o dinheiro criou ou
destruiu riqueza. É o que se verá na China
nos próximos anos.”

Foram medidas emergenciais. Mas não se
pode protelar o ajuste indefinidamente. En-
tão, Pequim precisará decidir sobre o modo
mais eficaz e menos perturbador de rever-
ter as políticas socorristas. Parece certo que
nenhuma opção poderá excluir a redução
do investimento. “Há como fazer isso, e sou

mais otimista do que alguns de meus cole-
gas chineses”, comenta Petty. Em qualquer
hipótese, uma ponderação lhe parece de
óbvia naturalidade: “Essa é mais uma ques-
tão política do que econômica”.

Questão que é política não apenas por-
que será preciso operar a transição com fino
senso de suas consequências sociais. A
questão é política também porque será pre-
ciso fazer opções que estarão pondo à prova
a sustentabilidade da modelagem de de-
senvolvimento inscrita no 12o Plano Quin-
quenal, que cobre o período 2011-2015.

Em suma, estará em jogo a credibilidade,
aos olhos dos próprios chineses e do mundo,
do paradigma de “reforma e abertura” que
veio orientando a expansão da economia
chinesa na rota do crescimento acelerado. A
possibilidade de essa jornada sofrer pertur-
bações que fujam a um limite já esperado —
e presumivelmente controlável, dentro das
margens de confiabilidade de uma econo-
mia ainda com elevado potencial de cresci-

mento — certamente não faz parte das aspi-
rações da atual cúpula governamental chi-
nesa nem da próxima, cujos pilares de apoio
poderiam ser seriamente abalados.

Lin explica que “a base do êxito chinês
contemporâneo está no fato de que os for-
muladores de políticas estimularam a eco-
nomia a evoluir na direção de sua vanta-
gem comparativa dinâmica”. A China foi
capaz, então, até agora, de extrair benefí-
cios de sua condição de retardatária no de-
senvolvimento, ao utilizar-se de tecnolo-
gias já disponíveis. Em uma nova etapa,
porém, “será preciso dar passos decisivos
para evitar que o país caia na ‘armadilha
da renda média’, à medida que se aproxi-
ma da fronteira tecnológica e começa a in-
vestir mais em pesquisa e desenvolvimen-
t o”. A degradação ambiental e questões re-
lativas às mudanças climáticas são proble-
mas que Lin também lista como de primei-
ra importância, além da eliminação das
distorções remanescentes do modelo de
“mão dupla”, tudo numa desejável moldu-
ra de economia de mercado eficiente.

A “armadilha da renda média” é uma si-
tuação, como a que hoje ronda a China, em
que o país procura manter-se competitivo
como produtor de grandes quantidades e
baixo custo, num ambiente de salários em
elevação, mas ainda não pode estruturar
seu sistema produtivo de modo a participar
amplamente de mercados de bens e servi-
ços com alta agregação de conhecimento e
inovação, em rápida expansão. Os salários
já começam a mover-se para cima, na China,
empurrados pela redução da mão de obra
barata proveniente das zonas rurais.

Esse não é um fenômeno imprevisível. É o

Fonte: “The battle for China’s top nine leadership posts” (Cheng Li, em “The Washington Quarterly”). Notas: PCC = Partido Comunista Chinês; CMC = Comissão Militar Central; RPC = República Popular da China; CPP - Comitê Permanente do Politburo. * Grupo informal de burocratas do Partido Comunista 
que ganharam proeminência nas relações com a administração municipal de Shangai sob o ex-secretário geral e presidente Jiang Zemin.

Identidade dos principais candidatos ao Comitê Permanente do Politburo

Coalizão elitista

Xi Jinping

Wang Qishan

Zhang Dejiang

Yu Zhengsheng

Bo Xilai 

Zhang Gaoli

Meng Jianzhu

1953

1948

1946

1945

1949

1946

1947

Jovem príncipe

Jovem príncipe

Jovem príncipe

Jovem príncipe

Jovem príncipe

Protegido de 

Jiang Zemin

Grupo de Shanghai*

Membro do CPP, vice-presidente 

da CMC, vice-presidente da RPC

Membro do Politburo, 

vice-premiê

Membro do Politburo, 

vice-premiê

Membro do Politburo, chefe do 

Partido em Shanghai

Membro do Politburo, chefe do 

Partido em Chongqing

Membro do Politburo, chefe do 

Partido em Tianjin

Conselheiro de Estado, ministro de 

Segurança Pública

Coalizão populista

Nome Ano de nascimento Posição atual Origem Nome Ano de nascimento Posição atual Origem

Li Keqiang

Li Yuanchao

Liu Yuanshan

Liu Yandong

Wang Yang

Ling Jihua

Hu Chunhua

1955

1950

1947

1945

1955

1956

1963

Juventude Comunista

Juventude Comunista 

(Jovem príncipe)

Juventude Comunista

Juventude Comunista 

(Jovem  príncipe)

Juventude Comunista

Juventude Comunista

Juventude Comunista

Membro do CPP, 

vice-premiê executivo

Membro do Politburo,  chefe do 

departamento de organização do PCC

Membro do Politburo, chefe do 

departamento de propaganda do PCC

Membro do Politburo, 

conselheiro de Estado

Membro do Politburo, chefe do 

Partido em Guangdong

Membro do Secretariado, chefe da 

administração  geral do PCC

Chefe do Partido na 

Mongólia Interior
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“Lewis turning point”, algo como “o ponto
de virada de Lewis”, por alusão ao econo-
mista americano William Arthur Lewis, que
desenvolveu o conceito nos anos 1950. Basi-
camente, Lewis demonstrou que, à medida
que o setor moderno de um país de baixa
renda se expande, a oferta rural de mão de
obra termina por desaparecer. A transição
de uma economia de superávit de mão de
obra para uma de escassez é o “momento da
v i r a d a”, que frequentemente assinala o co-
meço de um aumento mais rápido de salá-
rios e, portanto, tem importantes implica-
ções para o crescimento econômico e a pró-
pria estrutura da economia. [É esclarecedor,
a esse respeito, o artigo “What does Lewis
turning point mean for China?”, de Huang
Yiping e Jiang Tingsong, publicado pelo
China Center for Economic Research.]

Está, então, tudo muito claro: os proble-
mas econômicos chineses são de um figuri-
no nada surpreendente, abertos a interpre-
tações usuais que incluem até mesmo um
esperado “Lewis turning point” concebido
há 60 anos nos Estados Unidos. “O modelo
chinês de crescimento não é misterioso,
nem particularmente ‘oriental’ ou ‘confu -
c i a n o’ ”, diz Pettis. “É um modelo que tem
uma longa história na Europa, na América
Latina e na Ásia, perfeitamente compreensí-
vel”. Evidentemente, há diferenças cultu-

Em dezembro,
m a n i fe st a n te s
tomaram as ruas de
Wukan, em protesto
contra a política de
ocupação de terras
para urbanização: no
fundo, uma questão
de mão de obra que
vai ficando escassa

rais, mas, segundo Pettis, nada que chegue
ao ponto de estabelecer diferenças entre
alunos com os quais se relaciona, na Univer-
sidade de Pequim ou em Columbia.

Lin sugere que se dê atenção à possibili-
dade de um fato econômico chinês ser dife-
rente de um fato americano. Por exemplo,
em 1998-2002, a China viveu uma deflação
depois da crise financeira da Ásia. O consu-
mo de energia caiu por três anos consecuti-
vos. No entanto, as estatísticas chinesas
mostraram um crescimento médio anual
do PIB da ordem de 8% no período. “Essa
combinação de elevado crescimento e de-
flação seria implausível, segundo as teorias

Lin, do Banco
Mundial, mostra que
a desigualdade de
renda é a questão
central associada a
excessos, como o de
i nve st i m e n to s

c o r r e n t e s .” Entretanto, como Lin diz em seu
livro, a deflação chinesa tinha sido desenca-
deada pelo excesso de investimento indus-
trial no período anterior. “Não houve nem
estouro de um bolha imobiliária, nem efei-
to-riqueza, e o consumo continuou a cres-
cer. Num país de baixa renda, o excesso de
capacidade nas indústrias existentes, que
desencadeou a deflação, não inibiu o inves-
timento maior e levou a uma ‘expansão de-
f l a c i o n á r i a’”. A queda no consumo de ener-
gia pode ser explicada por uma mudança
no modo de produção, que passou de em-
presas altamente ineficientes, grandes con-
sumidoras de energia, típicas da época em
que a escassez dominava a economia chine-
sa, para empresas privadas mais eficientes e
“joint-ventures”. Lin adverte que “estamos
acostumados a interpretar a correlação en-
tre números com base em experiências e
modelos teóricos de economias avançadas,
mas o desempenho econômico pode dar-se
de formas bastante diferentes no contexto
de países em desenvolvimento, onde o pri-
meiro ou mesmo o segundo paradigmas
não se aplicam necessariamente”.

A China tem revisto seus paradigmas po-
líticos, como atesta a conformação de uma
liderança governamental agora comparti-
lhada num regime de “um partido, duas
coalizões” — por cima de uma rede densa de
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outros atores, variedade de interinfluências
que também reflete a escolha de um novo
princípio organizador. Mas restam cami-
nhos a percorrer. Os arranjos entre os líde-
res principais e o jogo de trocas entre uns
poucos políticos fazem o conteúdo de uma
“caixa preta” que, observa Cheng Li, da Bro-
okings Institution, será fustigada de modo
crescente, mesmo no interior do “establish -
ment ” político. “Numa perspectiva mais
ampla, é difícil imaginar como a provável
agenda da nova liderança, de crescimento
orientado pela inovação, poderá ser cum-
prida em ambiente de maior liberdade e
abertura. A sucessão política, e a competi-
ção entre ‘princelings’ e ‘tuanpais’, trata,
portanto, de muito mais do que simples po-
der político. O futuro político da China e
sua orientação econômica poderão depen-
der de como seus líderes, particularmente
os mais poderosos, que constituirão o novo
Comitê Permanente do Politburo, serão
bem-sucedidos ou não na busca de um sis-
tema político seguro, sólido, sustentável.”

No intervalo entre o hoje e o amanhã, es-
crevem-se livros e mais livros, além dos “pa -
pers” acadêmicos, sobre a China do futuro.
“The Fat Years”, de Chan Koonchung, faz um
tipo de ficção intrigante. A China do livro vi-
ve anos anos de bonança como nunca se viu,
em dimensões que deixam para trás qual-
quer das mais ambiciosas referências oci-
dentais. A China passou incólume pela crise
de 2008, coisa única no mundo. É agora a su-
perpotência incontrastável de uma época
“p ó s - o c i d e n t a l i s m o” e “p ó s - u n i v e r s a l i s m o”.
A felicidade tornou-se um bem corriqueiro.
Não há do que reclamar. A harmonia social é
plena. Nem todo mundo, porém, se entrega
passivamente ao auto-engano. Há quem
perceba que, procure-se quanto se queira,
não se encontrará o menor vestígio de infor-
mação sobre o passado, ou sobre como se
deu a passagem para esta oficialmente pro-
clamada “Era dourada de prosperidade”.

A verdade dos fatos, nos anos de socialis-
mo, era sistematicamente suprimida. Nos
dias que correm como tempo atual na nar-
rativa, a verdade continua sendo suprimi-
da, embora haja uma profusão de livros em
todo lugar. Um cenário montado para que
as pessoas se deixem levar pela ilusão de
que leem conforme suas preferências e es-
colhem livremente o que leem. Mas não é
assim. Simplesmente, vivem um processo
de apagamento geral da memória. Não há
por que pensar sobre si mesmo como sujei-
to da história, conhecer o passado, imagi-
nar um futuro. Sobretudo, não há por que
discutir formas e práticas de poder.

O livro de Chan não circula na China.

O pouso pode ser do
tipo lento e demorado
Nicholas Lardy vê
nos juros e no câmbio os
grandes nós a serem
desatados para a
economia chinesa entrar
em reequilíbrio. Por A l ex
R i b e i ro , de Washington

investimentos no mercado imobiliário. Al-
guns dos capítulos do seu livro, “Sustai -
ning China’s Economic Growth After the
Global Economic Crisis”, podem ser baixa-
dos gratuitamente no website do Peterson
Institute for Internacional Economics, cen-
tro de estudos de Washington do qual Lar-
dy é pesquisador sênior.

Valor: A economia chinesa vai sofrer um pou-
so forçado?

Nicholas Lardy: O maior risco não é um
pouso forçado. É uma desaceleração que se
prolongue por muitos anos. Não gosto da ex-
pressão “pouso forçado” porque implica, de
um lado, uma queda forte do crescimento e,
de outro, também sugere a volta ao que era
antes. Não descartaria, mas estou preocupa-
do com uma prolongada desaceleração da
economia chinesa.

Valor: O que causaria essa desaceleração?
L a rd y : Nos últimos cinco ou seis anos, o se-

tor imobiliário virou o grande motor do cres-
cimento chinês. Os imóveis residenciais nas
áreas urbanas agora respondem por 10% do
produto interno bruto (PIB). Grandes parce-
las da população compraram imóveis como
investimento, com a expectativa de que os
preços continuarão a subir. Quando as expec-
tativas mudarem, a demanda por investi-
mento em imóveis vai cair e provocar gran-
des consequências macroeconômicas.

Valor: O programa de estímulo feito pela Chi-
na durante a crise financeira de 2008 criou no-
vos desequilíbrios na economia?

L a rd y : O programa de estímulo teve carac-
terísticas positivas, mas também fragilidades
e desvantagens. É preciso reconhecer que,
sem ele, o crescimento chinês poderia ter caí-
do muito. O crescimento já estava se desace-
lerando no terceiro trimestre de 2008 e, sem
o programa de estímulo, a China teria vários
trimestres de baixo crescimento, talvez ao re-
dor de 4% ou 5%. O pacote não foi perfeito,
mas, ainda assim, foi muito melhor do que a
alternativa de deixar a economia desacelerar.

Valor: Mas o estímulo não contribuiu para
criar uma bolha no mercado imobiliário?

L a rd y : Uma das grandes lições do Ociden-
te, nos últimos anos, especialmente nos Esta-
dos Unidos, é que, se você tiver uma distorção
financeira, há uma tendência para acumular
posições insustentáveis no lado dos ativos. O

O
crescimento da China corre o risco
de sofrer uma lenta e prolongada
desaceleração, alerta o pesquisa-
dor Nicholas Lardy, um dos maio-

res especialistas na economia chinesa do
Ocidente. As taxas de expansão, hoje na ca-
sa dos 9% ou 10% ao ano, podem cair à meta-
de, com severas consequências para várias
partes do mundo, incluindo o Brasil.

“Os setores imobiliário e industrial se
tornaram inflados, e em algum momento
haverá uma correção”, afirmou Lardy, em
entrevista ao Va l o r . “Não diria que neces-
sariamente será o estouro de uma bolha,
mas pode ser uma correção que levará
muitos anos.”

Lardy é conhecido como “o guru dos gu-
rus” em economia chinesa, por sua vasta
pesquisa sobre o tema. Em seu livro mais re-
cente, lançado há algumas semanas em
concorrido evento, em Washington, ele tra-
ta das condições de sustentabilidade do
crescimento chinês.

Com muitos dados, Lardy disseca o pro-
grama de estímulo econômico adotado pe-
la China na crise financeira internacional de
2008 e os principais desequilíbrios macroe-
conômicos do país, incluindo o baixo con-
sumo, alta poupança, taxas excessivas de in-
vestimento, forte expansão do setor imobi-
liário e setor industrial grande demais.

Na entrevista a seguir, Lardy pondera
que uma das maiores distorções da econo-
mia chinesa são os juros negativos pagos
nos depósitos bancários, o que amplia a ta-
xa de poupança e empurra as famílias para
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problema é que, em muitos casos, as tarifas
cobradas por esses projetos de infraestrutu-
ra são muito baixas. Os sistemas de metrô
estão perdendo dinheiro, assim como os ser-
viços de saneamento básico. É preciso refor-
mar o sistema de tarifas, para refletirem os
verdadeiros custos e para serem subsidiadas
pelo orçamento dos governos.

Valor: Projetos gigantescos, como a rede de
trens de alta velocidade, são sustentáveis?

L a rd y : O sistema de trens de alta velocida-
de será muito bom para a China no longo
prazo. Mas o retorno desses projetos deve
aparecer daqui a pelo menos uma década,
quando uma parte maior do sistema ferro-
viário estiver construída. Esse é mais um
projeto que tem retorno de longo prazo,
mas o prazo médio do seu financiamento é
de cerca de dois anos.

Valor: A China teve vários surtos de inflação
nos últimos anos. Há algo de errado no modo de
a China fazer política monetária?

L a rd y : No geral, a condução da política
monetária é muito boa. Apesar de a inflação
ter subido várias vezes nos últimos dez anos,
o Banco Central foi capaz de reduzir a taxa
de crescimento do dinheiro em circulação e
moderar a inflação. Comparando com ou-
tros países emergentes, como Índia, eles fo-
ram mais bem-sucedidos. Mas há um pro-
blema estrutural. Os juros têm sido muito
baixos, e a demanda por financiamentos,
muito alta. Isso, em tese, produz uma forte
expansão do crédito, que tende a acelerar a
inflação, demandando períodos de aperto
monetário. A China poderá ser mais bem-
sucedida em controlar a inflação se adotar
taxas de juros determinadas pelos merca-
dos. Mas eles têm usado mais controles mo-
netários e políticas de crédito.

Valor: Por que os chineses poupam tanto?
L a rd y : A taxa de poupança tem sido alta

por décadas, mas aumentou ainda mais a
partir de 2004, quando os juros em depósi-
tos bancários se tornaram negativos. Os chi-

mesmo princípio se aplica na China. Os juros
reais dos depósitos bancários têm sido, na
média, negativos nos últimos oito anos. A ta-
xa de câmbio se mantém subvalorizada, me-
nos agora do que quatro anos atrás, mas ain-
da assim subvalorizada. Essas são as duas
maiores distorções na China. Elas levaram a
investimentos em excesso na indústria, já
que a taxa de câmbio subvalorizada torna as
manufaturas mais lucrativas, às custas dos
serviços. Os juros negativos nos depósitos le-
varam as famílias a investir grande parte de
suas economias em imóveis. Os setores imo-
biliário e industrial se tornaram inflados. Em
algum momento haverá uma correção. Não
diria que necessariamente será o estouro de
uma bolha, mas pode ser uma correção que
levará muitos anos.

Valor: Poderia haver problemas com os ban-
cos?

L a rd y : Não acho. A fatia dos empréstimos
que vão para pessoas físicas foi extremamente

alta entre 2009 e 2010, porque as famílias es-
tavam tomando empréstimos para comprar
imóveis. A dívida das famílias mais do que do-
brou entre o fim de 2008 e o fim do ano passa-
do, comparado-se com a renda disponível. É
muito improvável que o endividamento con-
tinue a crescer num ritmo tão forte.

Valor: Governos locais tomaram grandes em-
préstimos para investir em infraestrutura. Pode-
rá haver uma crise fiscal?

L a rd y : O uso de companhias de investi-
mento dos governos locais criou um proble-
ma, mas não creio em crise fiscal. O retorno
econômico de muitos desses projetos de in-
vestimento deverá ser razoavelmente alto. O
problema é que foram financiados com di-
nheiro de curto prazo, e muitos terão retor-
no financeiro apenas no longo prazo. Esses
projetos deveriam ser financiados por em-
préstimos de longo prazo ou pelo orçamen-
to. Agora, o governo está dizendo para os
bancos rolarem esses empréstimos. Outro

“As famílias
investiram em
imóveis e agora
são as grandes
perdedoras, mas não
têm representação
no sistema político”

Nicholas Lardy: “Não
gosto da expressão
“pouso forçado”
porque implica, de
um lado, uma queda
forte do crescimento
e, de outro, também
sugere a volta ao
que era antes”

B LO O M B E RG
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A indústria
imobiliária ganhou
enorme importância
na economia chinesa:
em algum momento,
as expectativas
podem mudar, com
i n ev i t á ve i s
consequências
m a c ro e c o n ô m i c a s

“O retorno de muitos
projetos deverá ser
razoavelmente alto.
O problema é que
foram financiados
com dinheiro de
curto prazo”

B LO O M B E RG

neses não têm sistemas adequados de segu-
ro-saúde e social. Por isso, tendem a poupar
para terem um auto-seguro. Conforme as ta-
xas de juros se tornaram negativas, os chine-
ses intensificaram essa tendência. Essa é
também uma das razões por que o consumo
na China é tão baixo.

Valor: Por que os juros caíram ao território ne-
gativo?

L a rd y : A China não tinha taxas de juros tão
baixas antes de 2003. O governo adotou a es-
tratégia de subvalorizar o câmbio, e o Banco
Central teve que se engajar em intervenções
maciças no mercado de câmbio. Para manter
a inflação sob controle, foi preciso fazer ope-
rações de esterilização. Eles mantiveram os
juros baixos como forma de minimizar os
custos dessas operações de esterilização. Ou-
tra preocupação é evitar que, com os juros al-
tos, fluxos de capitais sejam atraídos. Eles
têm controles de capitais, mas controles não
são perfeitos, e investidores querem colocar
dinheiro na China por causa da expectativa
de apreciação cambial. Há ainda a preocupa-
ção de manter o sistema bancário lucrativo,
para absorver a inadimplência nos emprésti-
mos. Em 2002 e 2003, o governo teve que re-
capitalizar os maiores bancos estatais, in-
cluindo o uso maciço de dinheiro público pa-
ra se livrar de empréstimos inadimplentes. O
governo decidiu manter uma grande mar-
gem entre os custos de captação dos bancos e
os juros cobrados nos empréstimos, e por is-
so criaram um sistema com um teto para os
juros pagos nos depósitos bancários e um pi-
so nos juros dos empréstimos.

Valor: O superávit em conta corrente da China
diminuiu em 2011, e a taxa de câmbio vem se
apreciando. A China está finalmente reequili-
brando seu setor externo?

L a rd y : O superávit em conta corrente foi de
2,8% do PIB no ano passado, uma redução
bastante substancial em relação ao pico de
2007, quando chegou a 10,8% do PIB. A taxa
de câmbio ponderada pelas trocas comer-
ciais vem se apreciando de forma significati-
va desde 2005. Além disso, o crescimento de
muitos dos parceiros comerciais da China se
desacelerou bastante. O crescimento da Chi-
na se desacelerou um pouco, mas a diferença
entre o crescimento da China e de seus maio-
res parceiros comerciais se tornou maior. Isso
reduziu a demanda por produtos exportados
pela China, em comparação com a demanda
por produtos importados.

Valor: Algumas empresas estão saindo da
China para o México. O que isso diz sobre a perda
de competitividade das exportações chinesas?

L a rd y : É possível achar exemplos de com-
panhias que deslocaram sua produção da
China para o México. Mas acho que a queda

da competitividade da China em termos glo-
bais é ainda bastante modesta, porque as ex-
portações, apesar da desaceleração, ainda
crescem a uma taxa mais alta do que o comér-
cio mundial. Mesmo com a desaceleração da
economia mundial, a participação da China
no comércio mundial continuou a crescer.

Valor: Parece haver algum consenso sobre o
que fazer para reequilibrar a economia chinesa.
Mas há vontade política para tanto?

L a rd y : Os obstáculos de política econômi-
ca são substanciais. A taxa de câmbio perma-
nece subvalorizada há pelo menos oito anos.

Ela beneficiou o setor manufatureiro, tor-
nando-o mais lucrativo. Os juros negativos
nos depósitos deram um tremendo empur-
rão no setor imobiliário, que se tornou muito
maior e mais poderoso. O tipo de distorção
que surgiu na economia chinesa gerou bene-
fícios para algumas regiões geográficas e se-
tores econômicos às custas de outros. Os seto-
res que ganharam estão bem representados
no governo e vão se opor a mudanças. As fa-
mílias são as grandes perdedoras, porque o
rendimento que receberam do setor finan-
ceiro é bem mais baixo do que deveria ser.
Mas elas não têm representação no sistema
político e não estão organizadas. Então, as re-
formas devem levar um longo tempo para ser
implementadas.

Valor: O que a provável ascensão de um novo
líder na China, Xi Jinping, muda nessa equação
política?

L a rd y : Não sabemos. Xi Jinping não disse
o que pensa sobre muitas dessas políticas, e
isso é típico às vésperas de uma mudança de
líderes. Os novos líderes não dizem nada so-
bre suas visões de política econômica. As
pessoas especulam sobre como ele talvez vá
mudar as coisas, ou talvez não vá mudar.
Mas não existe quase nenhuma base factual
nessas especulações. �
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 590, p. 18-25, 24, 25 e 26 fev. 2012.




