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Freada nas construções
chinesas afetaria Brasil
Economista diz que China terá de investir menos no setor, o que levará
ao fim do ciclo de commodities que turbinou as exportações brasileiras

ENNY NURAHENI/REUTERS–29/4/2011

O COLUNISTA ALBERTO TAMER

ESTÁ EM FÉRIAS.

A COLUNA VOLTA EM ABRIL

Destino. Em 2011, 9,4% do PIB chinês foi para construção

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE /PEQUIM

O investimento chinês no se-
tor de construção terá que de-
sacelerar de maneira significa-
tiva se o país estiver disposto a
reequilibrar sua economia, o
que levará ao fim do super ci-
clo de commodities que turbi-
nou as exportações brasilei-
ras nos últimos cinco anos,
afirmou ontem o economista
norte-americano Nicholas
Lardy, autor do recém lança-
do Sustaining China’s Econo-
mic Growth After the Global
Financial Crisis (Sustentando
o Crescimento Chinês depois
da Crise Financeira Global).

Em sua opinião, grandes ex-
portadores de minério de ferro,
como o Brasil e a Austrália, terão
um período difícil com a inevitá-
vel perda de fôlego da China,

agravada pela a mudança de mo-
delo de desenvolvimento, com
redução dos investimentos e au-
mento do consumo.

A construção residencial está
no centro do ajuste. Para Lardy,
o setor foi o principal motor de
crescimento em anos recentes,
mas o volume de investimentos
que recebe chegou a patamares
insustentáveis, que tendem a se
reduzir a partir de agora.

No ano passado, a quantidade
de recursos destinada à constru-
ção de casas atingiu 9,4% do PIB,
índice semelhante aos 9,5% regis-
trados pela Espanha no pico de
sua bolha imobiliária em 2007 e
superior ao máximo observado
nos EUA (6% em 2005) ou Tai-
wan (4,3% em 1980).

Em palestra a jornalistas es-
trangeiros em Pequim, Lardy
apontou outros limites para a ex-
pansão do setor. A parcela da ri-

queza das famílias aplicada em
propriedades imobiliárias do-
brou entre 1997 e 2010, quando
chegou a 40%. “Esse porcentual
não vai dobrar de novo na próxi-
ma década”, disse. Nos EUA, o
pico foi de pouco mais de 30%
em 2005, antes da crise global. O
indicador está agora em 25%.

Além disso, o endividamento
das famílias aumentou de manei-
ra acelerada entre 2008 e 2011,
quando saltou de 31% para 54%
da renda disponível, um pata-
mar “extremamente elevado”
para países com semelhante está-
gio de desenvolvimento.

“É pouco provável que o setor
de construção residencial conti-
nue a ser o principal motor de
crescimento da China”, disse
Lardy. Como há várias linhas de
transmissão entre o investimen-
to em casas e outros setores da
economia, isso deverá provocar

uma substancial desaceleração
da expansão do PIB, previu.

Distorções. Analistas do banco
UBS estimam que 40% da de-
manda chinesa de aço está rela-
cionada à atividade de constru-
ção residencial, que também in-
fluencia o consumo de outros in-
sumos como cimento e cobre.

Até a compra de carros sofre
reflexo do investimento, uma
vez que muitos empreendimen-
tos são realizados na periferia
das cidades, o que exige locomo-
ção dos moradores.

Lardy sustenta que o boom
que manteve guindastes ocupa-
dos em todo a China, alimentan-
do a demanda por aço – e por
tabela, a de minério de ferro – é
resultado de distorções financei-
ras que criaram uma demanda ar-
tificial por imóveis residenciais,
transformados na principal op-
ção de investimento das famílias
que acumularam cada vez mais
poupança a partir de 2003.

Segundo o economista, há di-
ferenças entre o padrão de cresci-
mento adotado entre 1997 a
2003 e de 2004 a 2011. O segundo
período viu o que ele chama de
“repressão financeira”, com ta-
xas negativas de juros sobre de-
pósitos, aumento da poupança,
redução do consumo e canaliza-
ção da poupança das famílias pa-
ra a compra de imóveis.

Silvio Guedes Crespo
ESTADAO.COM.BR

O governo do Reino Unido anun-
ciou a criação de uma taxa de 7%
sobre a venda de imóveis acima
de £ 2 milhões (R$ 5,8 milhões na
cotação atual). O dinheiro arreca-
dado será usado para cobrir par-
te da perda que o governo terá
com o corte de outros impostos,
observa a imprensa britânica.
“George Osborne (ministro das
Finanças) está usando o orça-
mento para rearranjar a forma co-
mo a riqueza é taxada”, avaliou o

Financial Times. O jornal The Ti-
mes relata que o governo faz
uma “mudança significativa” de
alvo “na direção dos ricos”.

O corte do imposto de renda
beneficiará a ponta dos mais po-
bres e a dos mais ricos. Primeiro,
aumentando o valor que uma
pessoa precisa ganhar por ano
para ficar isento de imposto de
renda. Esse limite subirá de £
8.105 anuais para £ 9.205 (R$
26,6 mil). O site do jornal Daily
Mail fez as contas e notou que
cada pessoa que se tornar isenta
(2 milhões no total) deixará de

repassar ao Estado £ 346 por ano
(R$ 1 mil).

Outro corte no imposto de ren-
da será na alíquota mais alta, que
atinge quem ganha mais de £ 150
mil por ano. A alíquota será redu-
zida de 50% para 45% inicialmen-
te e pode ser baixada para 40% no
futuro. As mudanças anunciadas
por Osborne vêm no momento
em que crescem, em vários paí-
ses, movimentos que pedem au-
mento de impostos sobre os mais
ricos para ajudar a reequilibrar as
contas nacionais.

Toda sexta
no Estadão.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B15.




