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OM U N D O depende da economia 
chinesa. Após 2008, a China tem 

sido a locomotiva que puxa toda a eco
nomia mundial . No entanto, devido a 
desequilíbrios estruturais, como infla
ção, possível bolha no mercado imobi
liário e excesso de capacidade instalada 
no setor industrial e de infraestrutura, 
a economia chinesa precisa reduzir seu 
r i tmo e corrigir essas distorções. Esses 
ajustes não podem ser feitos de forma 
muito intensa, pois a China tem sido a 
principal tábua de salvação da economia 
mundial . Também, porém, não podem 
ser feitos de forma muito tímida a ponto 
de manter os desequilíbrios ativos por 
muito mais tempo. O equilíbrio não é 
trivial, e todos os países, por diferentes 
motivos, acompanham atentamente o 
que acontece por lá. 

Todos dependem da China 
O ponto é que a China é importante 

para todos os países; há pouquíssimas 
exceções. De um lado, os países cen
trais precisam do mercado consumidor 
chinês para incrementar suas exporta
ções, tanto de produtos finais quanto, e 
principalmente, de insumos industriais 
(máquinas, equipamentos, peças e com
ponentes). É importante lembrar os es
forços que esses países estão realizando 
para reativar suas economias e reduzir 
as respectivas taxas de desemprego. Para 
tanto, seus setores industriais exercem 
uma função estratégica. 

Os países emergentes dependem da 
economia chinesa diretamente como 
destino para suas exportações, princi
palmente de bens primários, e indireta
mente, porque o r i tmo de crescimento 
da economia chinesa é o principal fator a 

manter os preços das commoditi tes agrí
colas e minerais em patamares bastante 
elevados, o que gera renda para os países 
não desenvolvidos. 

Apesar de todos dependerem da China, 
ela também depende fortemente do res
to do mundo, tanto do lado da produção 
quanto do consumo. Além das exporta
ções exercerem um papel central na eco
nomia chinesa, ninguém pode esquecer 
que se trata de um país que concentra 20% 
da população mundial, mas apenas 8% da 
área de terras cultiváveis e 5% do volume 
total de água potável do mundo. Com 
uma renda crescente, a China aumentou 
em 315% e 761% suas importações de soja 
e de carne suína nos últimos 12 anos. 

Como a China conseguiu crescer du
rante a crise? 

Até 2008, o crescimento chinês foi 
sustentado pelas exportações, princi
palmente para os países centrais (EUA 
e membros da União Européia), e pelas 
elevadas taxas de investimento, manti
das por meio de baixas taxas de juros e 

forte entrada de investimento direto ex
terno. No entanto, quando a crise che
gou aos países centrais e mostrou que as 
dívidas das famílias (principalmente nos 
EUA) e dos governos (principalmente na 
Europa) eram insustentáveis, a demanda 
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nestes países contraiu, afetando os em
barques dos produtos chineses. 

Além da contração da demanda, as 
exportações chinesas também perderam 
dinamismo devido às políticas de defesa 
comercial e de promoção de exportações 
adotadas pelos EUA e pela Europa. Tais 
políticas têm como objetivo proteger os 

setores industriais, estimular as econo
mias e reduzir as elevadas taxas de de
semprego. Diante disso, a China teve de 
procurar alternativas internas e externas 
para compensar estas perdas. 

Externamente, os chineses passaram 
a ter uma postura muito mais agressiva 
para ampliar sua participação nos merca

dos consumidores dos países emergentes, 
dentre os quais o mercado doméstico bra
sileiro teve (e ainda tem) especial desta
que - ou como diria o economista Delfim 
Netto, o Brasil é o último peru disponível 
na prateleira do mercado mundial. 

Todavia, é justamente nas soluções bus
cadas internamente que estão os maiores 
desafios para a economia chinesa. Para 
manter as elevadas taxas de investimen
to, os chineses reduziram ainda mais suas 
taxas de juros. Por um lado, isso manteve 
o crescimento industrial e a expansão do 
setor imobiliário mesmo em um momen
to de crise. Por outro lado, isso causou 
fortes distorções, cujos desdobramentos 
e possíveis soluções não são nada triviais. 

Distorções da economia chinesa 
A manutenção da taxa de juros em pa

tamares muito baixos por um longo pe
ríodo tem exercido um papel central na 
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política econômica chinesa, atendendo a 
dois objetivos: 

• Reduzir o custo de carregamento das 
reservas chinesas, que vinham se acu
mulando rapidamente devido à manu
tenção do câmbio subvalorizado; 

• Captar a poupança das famílias tam
bém a um custo muito baixo para finan
ciar os setores industriais e promover a 
expansão já mencionada. 

Como, combinada com a baixa taxa de 
juros, também há uma inflação ligeira
mente alta, no final das contas, o gover
no chinês tem mantido a economia ope
rando com taxas de juros reais negativas 
já por um longo período. Esta política 
afetou decisivamente as famílias e os se
tores industriais. 

Do lado mais familiar, isso favoreceu o 
contínuo aumento dos preços dos imó
veis. A sociedade chinesa é caracterizada 
por poupar parcelas significativas da sua 
renda, frações bem maiores que aquelas 
observadas nos países ocidentais. Como 
a China ainda não tem um mercado de 
capitais bem desenvolvido, as famílias 
não têm acesso a aplicações financeiras 
atraentes para investir sua poupança. 
Como a taxa de juros é muito baixa, de
pósitos bancários deixam de ser alter
nativas rentáveis. Neste caso, comprar 
imóveis passou a ser a melhor opção de 
investimento. 

Tal política tem um efeito positivo, 
pois mantém aquecido um setor que é 
fundamental para estimular o mercado 
interno, seja pela contratação de mão de 
obra e consequente geração de renda, 
seja por estimular setores industriais que 
produzem insumos (cimento, ferro, aço, 
máquinas etc.) demandados pela cons
trução civil. 

O problema é que cedo ou tarde esta 
distorção precisa ser corrigida, e os pre
ços dos imóveis terão de parar de crescer, 
antes que os agentes passem a questioná-
los e isso gere sérias perdas para o setor 
bancário. No entanto, porque imóveis 

não são simples bens de consumo, mas 
ativos utilizados para preservar a rique
za das famílias, uma redução brusca nos 
preços dos imóveis significará perda de 
renda para as famílias e terá impactos so
bre o consumo e no crescimento chinês. 

Do lado industrial, as persistentes ta
xas de juros reais negativas sustentaram 
elevadas taxas de investimento que am
pliaram ainda mais a fração ociosa da 
capacidade instalada da indústria. Este 
fenômeno não se restringe apenas aos se
tores produtores de manufaturas e insu
mos industriais; o setor de infraestrutura 
também apresenta capacidade instalada 
acima da demanda projetada até mesmo 
para a próxima década. Como sustentar 
elevadas taxas de investimento com ta
manha capacidade ociosa? 

Ao mesmo tempo em que todos depen
dem da China, é consenso que ela não 
tem como sustentar o ritmo de cresci
mento observado nos últimos anos com 
o restante do mundo andando mais de
vagar. Por outro lado, uma desaceleração 
muito forte pode prejudicar a frágil situa
ção das economias centrais e interromper 
o crescimento dos emergentes. A torcida 
é para que as autoridades chinesas con
sigam desacelerar a economia de uma 
forma tranquila. No entanto, corrigir as 
distorções criadas não é uma tarefa a ser 
concluída no curto prazo; este processo 
de ajuste consumirá alguns anos. 
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Text Box
Fonte: Agroanalysis, Rio de Janeiro, v. 32, n. 05, p. 13-15, maio 2012.
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