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Ibert Keidel integra a ala dos 
economistas desenvolvimentistas. 
Suas análises se voltam para a 
lógica da política econômica 
dos países, com ênfase ao 
papel do Estado como indutor e 

regulador de um crescimento baseado na produção 
industrial e no fortalecimento da infraestrutura, 
com consequente aumento do consumo. A ótica de 
Keidel e de muitos dos economistas de seu grupo 
é a do resultado - o que realmente importa, a 
curto ou longo prazo, é a efetividade da estratégia, 
que se converte em um objetivo específico de 
desenvolvimento. 

Quando essa análise desenvolvimentista tem como 
perspectiva a China, tudo se encaixa melhor ainda. 
Afinal, que outro país do mundo hoje trabalha 
melhor o que se pode chamar de uma política 
pragmática de resultados? 

Depois de anos de profundo conhecimento sobre 
os mercados asiáticos e de ter sido vice-diretor do 
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos no 
Leste da Ásia e economista-chefe do Escritório do 
Banco Mundial na China, a fluência de Keidel sobre 
a maior das economias emergentes é ímpar. 

Formado na Harvard University e atualmente 
professor do Instituto de Pesquisa de Políticas 
Públicas da Universidade de Georgetown, nos 
Estados Unidos, ele se mostra, lançando mão de 
referenciais teóricos clássicos da economia, um 
entusiasta da recente bem-sucedida experiência 
de desenvolvimento da China. 

Em entrevista à Mundo Corporativo, Keidel 
aborda aspectos diversos da complexa China dos 
nossos tempos. Do singular jeito local de conduzir 
a economia e a sociedade, até os impactos dos 
"tsunamis financeiros" globais - destacados 
recentemente pela presidente Dilma Rousseff -, 
é densa e panorâmica a análise de Keidel, que 
aponta fortemente a não dependência chinesa 
das exportações como a principal força motriz 
do desenvolvimento local. 

C o m o as recentes mudanças da e c o n o m i a 
global vão inf luenciar a Ch ina de agora em 
d ian te? E c o m o elas vão afetar os países 
que d e p e n d e m da manutenção de um rápido 
cresc imento chinês, a té en t ão for temente 
b a s e a d o em infraestrutura e na indústria 
da t ransformação? 

O mais importante é lembrar que a China tem 
tido um padrão cíclico de crescimento doméstico 
há mais de 30 anos. E esse padrão é gerado 
internamente. O crescimento da China não 
é baseado em exportação. Nunca foi. O país 
promove o crescimento com investimentos de 
larga escala em toda a economia e, quando há um 
superaquecimento, ele esfria os investimentos para 
diminuir a inflação. Quando esta fica sob controle, 
o país volta a promover o crescimento. A inflação 
também aparece quando o país introduz reformas 
que afetam a dinâmica dos preços. A mais 
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importante delas foi no início de 1990, quando 
o racionamento de alimentos foi eliminado. Na 
época, os grãos, em particular, aumentaram muito 
e os preços tiveram de encontrar seu caminho 
por meio da economia de mercado. Nos últimos 
dez anos, vimos também um superaquecimento 
econômico causado pela gripe aviária (ou SARS, 
em inglês) - uma doença altamente contagiosa 
que atingiu o país em 2003. Os chineses 
incentivaram a economia dramaticamente para 
tentar combater o efeito da epidemia, e o estímulo 
se tornou inflacionário. Depois disso, eles tiveram 
de esfriar a inflação. O fenômeno aconteceu de 
novo depois da crise financeira de 2008. Então 
se vê uma série de ciclos e o que a China está 
fazendo agora nada mais é do que esfriar a 
economia depois da inflação gerada pelo estímulo 
criado após a última grande crise mundial. É quase 
certo que, quando a inflação for considerada baixa 
o suficiente, o crescimento voltará a aumentar. 
Este ano é particularmente sensível devido à 
mudança na liderança do Partido Comunista, que 
ocorre no segundo semestre. O governo quer 
ter certeza de que a inflação não se torne um 
problema político que levante críticas contra os 
líderes atuais. Quando a inflação for considerada 
sob controle, a economia será estimulada de 
novo e já há sinais de que está sendo feito isso, 
tomando cuidado para não permitir que os 
preços dos alimentos e os de moradia subam 
rápido demais. Estas são as principais fontes de 
preocupação inflacionária, e não os produtos 
de consumo manufaturados. A China vai passar 
por vários desses ciclos na próxima década, que 
vão permitir que os preços dos alimentos subam 

gradualmente para tentar melhorar o padrão de 
vida da população rural. Portanto, a resposta 
mais objetiva é que a aparente desaceleração do 
segundo semestre de 2011 e do início do primeiro 
trimestre de 2012 não vai durar. No mínimo, o 
crescimento vai se estabilizar e, possivelmente, 
acelerar depois disso. Talvez haja mais um 
trimestre de desaceleração, especialmente em 
um período político sensível que se inicia a partir 
de junho. Mas a economia chinesa está em uma 
forma muito boa para continuar a crescer em 
níveis elevados em termos reais, durante 
muitos anos. 

O senhor acred i ta que o Brasil poder ia ter 
um novo papel d iante d e s s a s expecta t ivas de 
cresc imento do PIB e da inflação na C h i n a ? 
Se o crescimento chinês continuar em níveis 
elevados de um dígito - e possivelmente de até 
mais - e com a maior utilização internacional 
de sua moeda, a participação do Brasil depende 
fortemente do que o País decidir fazer. O Brasil 
pode continuar sendo um fornecedor de matérias-
primas, energia e produtos agrícolas básicos, ou 
pode tentar competir no mercado interno da 
China com equipamentos, máquinas e bens de 
consumo - isto é, com produtos manufaturados. 
Os chineses produzem uma grande quantidade 
desses produtos, mas há uma oportunidade 
enorme para comercialização local, dadas a 
variação da qualidade dos produtos e a natureza 
barata de muitas fábricas locais. O problema para 
o Brasil, como eu o entendo, é a supervalorização 
de sua moeda e a falta de entendimento dos 
executivos brasileiros sobre as oportunidades 
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existentes na China. Tenho acompanhado algumas 
das implicações internacionais da experiência 
do Brasil durante a crise financeira - na qual, 
aparentemente, o País sofreu um choque que é 
algo semelhante ao que se chama de "doença 
holandesa" (quando um país tem muitas vendas 
e fluxos de capital, que resultam em apreciações 
exageradamente rápidas de sua moeda). A 
única maneira de administrar isso corretamente 
é a forma como os chineses controlam sua 
moeda. Eles intervêm nos mercados de câmbio e 
acumulam reservas. Acho que o Brasil precisará 
ter, de alguma forma, uma taxa de câmbio que 
corresponda à qualidade e ao preço de seus 
produtos manufaturados vis-à-vis aos da China, 
para que seja competitivo. Dada a sua sofisticação 
industrial, ele certamente deve ser competitivo. 
A segunda questão a considerar é que muitos 
fabricantes brasileiros não estão familiarizados com 
o mercado chinês. O Brasil tem se orientado para 
a Europa e os Estados Unidos em seus esforços de 
marketing de produção. Na China, há o problema 
da língua e a distância. Essa falta de familiaridade 
com o mercado chinês e o acesso a seus mercados 
parece ser uma barreira real para os brasileiros. Por 
isso, gostaria de encorajar o Brasil não só a fazer 
algo sobre sua taxa de câmbio, mas também a 
promover maior entendimento e exposição sobre 
as oportunidades, os procedimentos e os contatos 
estabelecidos na própria China. 

Por que a Ch ina não tem sofr ido os impactos 
daqui lo que a presidente Dilma Roussef f 
recentemente chamou de "tsunami f inanceiro"? 

Essa é uma questão que a China tem sido capaz 
de gerir bem porque simplesmente não permite 
rápidas entradas e saídas de capital a curto prazo. 
Ela permite investimentos a longo prazo. Uma das 
grandes melhorias que a China tem feito é distinguir 
entre diferentes tipos de fluxos de capital. Por 
isso, não precisa de uma política de substituição 
de importações porque permite investimentos 
estrangeiros diretos para estabelecer fábricas 
modernas na China e deixa que os lucros fluam 
para fora. Ela tem uma conta corrente aberta de 
acordo com normas do FMI, mas não tem uma 

conta aberta de capital. A China usou os fluxos 
de capital muito bem, mas sua participação de 
capital fixo de investimento é muito pequena. 
Dependendo da fonte utilizada, o investimento 
estrangeiro na China em 2011, como porcentagem 
do investimento total em ativo fixo, ficou entre 
2% e 6% do total investido. A maior parte do 
investimento de capital fixo vem de lucros brutos 
domésticos retidos - ou seja, fundos de depreciação 
e contribuições de capital dos proprietários e de 
outros investidores. Isso corresponde a dois terços 
de todo o investimento de capital fixo na China. 
Os empréstimos bancários são apenas por volta 
de 15% do investimento total em capital fixo. Há 
então na China uma estrutura de financiamento 
de investimentos de origem fortemente doméstica, 
que é realmente o caso na maioria dos países em 
que os lucros retidos são o principal fator. E essa 
é uma razão pela qual a China foi capaz de um 
desempenho tão bom durante a crise financeira. 
Ela não foi devastada pelo tsunami de liquidez 
dos fluxos de capitais de curto prazo. 

Há u m a lição aqui para o Brasi l , onde 
há a f a m o s a falta de invest imento em 
infraestrutura pública? C o m o é que os 
grandes projetos de infraestrutura na Ch ina 
prepararam o terreno para o c resc imento 
da e c o n o m i a local? 

A China usou um sistema controvertido para 
financiar investimentos públicos. A questão para 
muitos economistas e especialistas financeiros é 
sobre qual seria a eficiência desse sistema? E a visão 
predominante é de que, se há liberdade financeira, o 
capital é capaz de encontrar o seu uso mais rentável 
e, portanto, tem-se o emprego mais eficiente 
de suas finanças. Segundo essa teoria, o sistema 
financeiro intervém na poupança de uma parte 
para o investimento eficiente de outras partes. O 
problema dessa sabedoria convencional amplamente 
aceita é que ela ignora os investimentos públicos -
que empresas com fins lucrativos e indivíduos não 
fazem. E eles têm muito a ver com infraestrutura, 
transporte, educação e telecomunicações. Se eles 
não são adequadamente financiados, atingem todos 
na economia. Os países pobres e as economias de 
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mercado emergentes têm orçamentos limitados e, 
dessa forma, uma capacidade limitada para sequer 
fazer empréstimos sem que a dívida seja vista como 
um problema sério. Os chineses têm restringido, ou 
reprimido, o seu sistema financeiro, de modo que 
os poupadores domésticos têm opções limitadas 
se não quiserem correr risco e investir na pequena 
empresa de um irmão ou no restaurante ou na loja 
de roupas da irmã. Tais investimentos têm taxas de 
retorno muito elevadas na China, mas eles também 
têm riscos que os investidores precisam considerar 
com cuidado. Se os investidores não querem 
se preocupar com isso, são obrigados a colocar 
seu dinheiro em bancos que têm rendimentos 
muito baixos, às vezes, até mais baixos do que a 
inflação. Assim, os baixos rendimentos bancários 
são impostos sobre os cidadãos. Mas trata-se de 

um imposto para o desenvolvimento nacional. O 
dinheiro é usado para projetos públicos e para 
investimentos estratégicos em setores que o 
governo pensa que são importantes a longo prazo. 
É preciso ter uma boa capacidade de liderança no 
nível do governo em países em desenvolvimento 
para ter certeza de que um número suficiente de 
investimentos públicos realmente crie espaço para 
empresas privadas expandirem rapidamente. Se não 
há transporte, telecomunicações, educação, força de 
trabalho treinada e assim por diante, o setor privado 
fica muito limitado por conta própria e não vai se 
dar bem. Os chineses têm seguido esse padrão, 
que também não é desconhecido na América 
Latina, que tem uma história de financiamento 
de seus próprios projetos públicos e de longo 
prazo por meio da "repressão de seu sistema 
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financeiro" (manutenção administrada de taxas 
de juros, com o direcionamento de crédito barato 
para certas empresas e setores, a fim de incentivar 
um crescimento acelerado). A grande questão é 
como fazer repressão financeira? Ela requer o uso 
de um banco de desenvolvimento em uma escala 
adequada? Estas seriam maneiras de investir a longo 
prazo em projetos públicos fora do orçamento e 
que não têm de fazer o seu país parecer altamente 
endividado e causar problemas políticos. É claro que, 
para fazer o sistema funcionar, os projetos têm de 
ser bem selecionados e bem monitorados. E isso é 
algo que os chineses fazem com muita habilidade e 
vale a pena estudar como eles o fizeram no passado. 

Qual é a direção de qua lquer desequil íbrio 
comerc ia l entre a Ch ina e o Brasi l , se houver? 
E entre o Brasil e os E s t a d o s Unidos? 

A diferença entre o saldo da balança comercial 
entre a China e o Brasil, de um lado, e entre os 
Estados Unidos e o Brasil, de outro lado, é que 
os norte-americanos são uma potência industrial 
muito mais sofisticada. Por isso, muitos dos produtos 
manufaturados brasileiros, que seriam competitivos 
na China, podem ter mais dificuldade para vender 
bem nos Estados Unidos. Se o Brasil quiser ter sua 
futura balança comercial com a China mais saudável, 
ela tem de ser diversificada. Se a China apenas vender 
produtos manufaturados para o Brasil e este vender 
somente produtos básicos para a China - na minha 
opinião de economista desenvolvimentista -, esta 
não parece ser uma relação saudável. Especialmente 
se reconhecermos que a China tem uma enorme 
necessidade de todos os tipos de produtos 
manufaturados e que o mercado consumidor 
chinês está interessado no gosto dos brasileiros. 

Os brasileiros têm um jeito maravilhoso para arte e 
beleza, assim como para funcionalidade e eficiência 
em seus produtos manufaturados. Em seminários 
no Brasil, sugeri que se estabeleça uma grande 
divulgação em toda a China sobre a cultura brasileira. 
Há certamente muito o que ganhar com uma 
iniciativa de mídia que envolva música brasileira, 
dança, cores, moda, arquitetura e design para 
estabelecer o Brasil como uma fonte de produtos. O 
mercado de manufaturados e o mercado consumidor 
chinês responderiam favoravelmente. Mas, para 
obter sucesso, é preciso que muitos executivos 
brasileiros estejam prontos para ir à China, definir os 
seus mercados, projetar seus produtos e produzir de 
forma customizada para o consumidor chinês ou para 
as demandas empresariais locais. As oportunidades 
são muito grandes, inclusive em serviços, como se vê 
pelo crescente turismo chinês em outros países. 
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No c a m p o das estratégias comerc ia is , quais 
foram as principais mudanças conduz idas pela 
e c o n o m i a ch inesa? 

A China tem há muito tempo uma estratégia 
comercial que eu chamo de "fuzil e espingarda de 
caça". A espingarda de caça são as exportações, a 
fim de ganhar divisas que até então eram escassas 
na China. O fuzil refere-se a um alvo escolhido com 
precisão - as importações de tecnologia, de certas 
matérias-primas e de energia, quando se tornavam 
necessárias. Portanto, havia uma atmosfera de 
divisas limitadas por muitas décadas e, como 
resultado, os chineses evoluíram com um aparato 
para a gestão do comércio que não depende 
fortemente de tarifas, isto é, de tributação da 
importação. As tarifas da China estão agora muito 
baixas, embora ainda haja algumas. Agora a China 
está trabalhando para relaxar essas barreiras, pois 
suas exportações de montagem portuárias estão 
bem sucedidas. Outro ponto é que não é porque 
a taxa de câmbio chinesa está subvalorizada que 
a China tem um grande superávit comercial. A 
verdadeira fonte de superávit comercial da China, 
desde 2005, tem sido o aumento na demanda 
dos Estados Unidos na bolha de crédito pré-crise, 
que realmente transferiu dinheiro para a China e 
outros países. Essa estrutura pré-crise atingiu uma 
maior extensão desde a crise devido ao colapso 
de crédito nos Estados Unidos, e vai demorar até 
que os padrões de comércio voltem à normalidade. 
Curiosamente, antes da crise, essa espécie de 
tsunami de liquidez não vinha pelo setor financeiro, 
e sim pelo comércio. Porém, nos Estados Unidos, 
é natural que os políticos critiquem a China pelo 
que vem acontecendo. Nenhum político 

norte-americano pode sobreviver a uma eleição se 
disser que a China não é um problema. A verdade, 
no entanto, é que a China está muito bem, e os 
norte-americanos precisam se concentrar nos 
problemas internos. 

Q u a n d o a Ch ina ultrapassará os E s t a d o s 
Unidos c o m o a maior e c o n o m i a do p laneta? 
Há muitos economistas que dizem que não se 
pode simplesmente projetar o futuro a partir das 
tendências do passado. Eu concordo com isso. 
É preciso fazer uma investigação mais séria. Por 
que a economia da China cresceu tão rápido? 
Essas condições vão continuar? Quais são os 
prováveis obstáculos que poderiam prejudicar 
ou interromper o seu crescimento? Quando se 
observa o que causou o sucesso da China, me 
parece que essas condições vão continuar por 
muito tempo. Por exemplo, ela não tem dependido 
de um crescimento baseado em exportações. 
Portanto, não podemos dizer "a China não pode 
continuar a contar com um crescimento baseado 
em exportações porque os mercados mundiais não 
vão apoiar suas exportações quando estiverem 
cada vez maiores". A China usou o comércio para 
adquirir tecnologias e outros insumos necessários, 
mas seu crescimento se deu por uma demanda 
gerada internamente. E isso vai continuar, porque 
os chineses têm uma estrutura organizacional 
que não permite grandes flutuações domésticas -
primeiro, para estimular o crescimento, em seguida, 
para controlar a inflação, depois, para incentivar a 
expansão econômica de novo, e assim por diante. 
Mas o sistema chinês não permite que essas 
flutuações se tornem graves em qualquer direção. 
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A China tem uma estrutura de liderança corporativa. 
Não é democrática no sentido de ter partidos 
que levem questões a um impasse. A liderança na 
China é útil, talvez, para um país pobre recuperar o 
atraso. É difícil dizer qual vai ser o melhor sistema 
político para a economia em 30 ou 40 anos, mas, 
agora, os chineses têm uma estrutura corporativa, 
com um comitê de gestão, o Conselho de Estado. 
E, assim, os ministros - da Defesa, da Fazenda, do 
Planejamento - não estão no gabinete. Eles estão 
subordinados ao Conselho de Estado, e eles se 
reportam a esse Comitê de Gestão. Como resultado, 
esse Comitê, com seus nove membros, toma todas 
as decisões importantes. Ele é nomeado pelo 
Partido Comunista, que representa a propriedade 
dessa estrutura corporativa. É um sistema eficiente 
para a tomada de decisões a longo e curto prazos 
e que serviu muito bem para o desenvolvimento. 
Sua eficácia depende criticamente, é claro, da 
qualidade do pessoal que gradualmente sobe 
para o topo. Nesse ponto, a tarefa básica de 
desenvolvimento da China é bastante simples. 
Quando se olha para essa estrutura, é muito 
fácil ver o que eles têm de fazer. A China tem de 
acumular capital de forma inteligente. Meu cálculo 
é que, em uma base per capita, a China tem capital 
social de cerca de um décimo dos Estados Unidos. 
O relatório recente do Banco Mundial chamado 
"China 2030" diz que o capital social da China 
é de 8% dos Estados Unidos. Assim, uma taxa 
elevada de investimento como proporção do PIB 
é muito saudável. Algumas pessoas pensam que 
esse é um problema, mas, se o investimento for 
feito sabiamente, esta é a melhor maneira para 
que a China cresça e aumente o consumo de suas 
famílias. Se considerarmos a estabilidade de seu 
financiamento em investimentos públicos, seu estilo 
de liderança, a necessidade de habitação e o grau 
em que a população rural ainda pode se mudar 
para áreas urbanas e se tornar mais produtiva, é 
fácil dizer que, sob essas condições, a China deve 
ser capaz de continuar a crescer rapidamente por 
muitos anos. Isso é especialmente verdade se 
a China e sua liderança evitarem a liberalização 
excessiva do setor financeiro. Se a China continuar 
com a abordagem atual, o que é altamente 

provável, ela pode continuar a crescer em níveis 
entre 7% e 10% por várias décadas. E essa é 
a taxa de câmbio comercial que importa para os 
negócios e pela qual a China vai superar os 
Estados Unidos no PIB total por volta de 2030. 
Pode ser antes, como em 2027, e ir até além disso. 
Mesmo se estimarmos para baixo o crescimento 
da China e darmos aos Estados Unidos o benefício 
da dúvida de recuperar um crescimento de 3% ou 
3,5% ao ano, a economia chinesa pode ser o 
dobro da economia norte-americana em 2050. 
Ainda assim, a não ser que haja algum tipo de 
terremoto na economia global, os Estados Unidos 
ainda serão muito mais sofisticados e tecnicamente 
mais avançados, enquanto a China só vai produzir 
mais valor total e terá mais poder de compra 
no mundo. Isso dará à China não só maior 
significado econômico, mas também diplomático 
e, possivelmente, militar. 

Dadas as relações re lat ivamente próximas 
do Brasil c o m a Ch ina , ser ia a ascensão 
ch inesa ao posto de líder u m a v a n t a g e m 
para a e c o n o m i a brasi leira? 

Trata-se de uma grande mudança e o Brasil pode 
ser parte dela se conseguir se diversificar e atender 
às necessidades da China. Essa relação não deve 
ser baseada em dependência. O Brasil está, em 
muitos aspectos, à frente da China em termos de 
sofisticação de fabricação, se descontarmos as 
peças importadas e os kits que a China monta para 
reexportação. Mas a política de boas-vindas da 
China está rapidamente reforçando sua sofisticação 
industrial interna. No entanto, o Brasil pode usar a 
demanda chinesa por toda uma gama de produtos 
manufaturados para estimular a sua própria 
modernização nos produtos de manufatura. Minha 
resposta a essa pergunta é praticamente a mesma: 
isso vai acontecer - a China vai se desenvolver 
rapidamente em todas as dimensões. Como o Brasil 
vai se beneficiar com o sucesso da China depende 
das escolhas que fizer tanto na sua gestão financeira 
internacional quanto em sua atitude sobre a venda 
de produtos manufaturados para o mercado chinês, 
em vez de apenas passivamente vender o que a 
China vai comprar no Brasil. • 
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 36, p. 34-41, abr./ jun. 2012.




