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Internacional

Chile cresce escorado no mercado interno
Fabio Murakawa
De São Paulo

A economia do Chile acelerou
no segundo trimestre, graças prin-
cipalmente ao vigor de seu merca-
do interno, que vem ajudando a
reduzir o impacto negativo da cri-
se global sobre a exportação de
minérios. Segundo dados divulga-
dos ontem pelo Banco Central, o
PIB (Produto Interno Bruto) chile-
no cresceu 5,5% entre abril e junho
deste ano, em relação ao mesmo
período de 2011, após alta de 4,6%
no primeiro trimestre.

De acordo com os dados, a alta
de 7,1% da demanda interna aju-

dou a compensar o fraco desempe-
nho das exportações do maior
produtor de cobre do mundo, fe-
nômeno similar ao que ocorre
com a economia do também ex-
portador de minérios Peru. Afeta-
das pela desaceleração chinesa e a
crise do euro, as vendas externas
chilenas cresceram 1,2% no segun-
do trimestre, depois de terem subi-
do 5,6% entre janeiro e março.

Segundo Joseph Ramos, profes-
sor titular da Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Chile, o
país colhe os frutos de uma reto-
mada do setor de construção, do
aumento da renda e da melhora
do emprego no país. Afetada pela

escassez de financiamento provo-
cada pela crise financeira global de
2009, a construção civil chilena ga-
nhou impulso após o violento ter-
remoto de 2010 e teve fôlego reno-
vado com o aumento da renda das
famílias. O resultado, foi um cres-
cimento acima de 8% no primeiro
semestre, afirma Ramos. Em 2011,
quando o país cresceu mais de 6%,
a alta no PIB do setor foi de 10%. “Is -
so mais do que compensou a dete-
rioração das vendas externas”, diz.

O Chile também se beneficia
da queda do desemprego — o ín-
dice é hoje de 6,5%, bem abaixo
dos 10% registrados após o co-
lapso do Lehman Brothers, em

2008. Além disso, há o efeito da
melhora da qualidade do empre-
go, afirma Ramos. Nos últimos
12 meses, o Chile criou, em ter-
mos líquidos, 150 mil postos de
trabalho. Mas, de acordo com o
professor, esse número resulta
da abertura de 250 mil empregos
formais no período e do fecha-
mento de 100 mil vagas infor-
mais. “A qualidade do emprego
está melhorando, as pessoas têm
mais renda e consomem mais.”

Segundo dados do BC, o con-
sumo privado subiu 5,3% no se-
gundo trimestre, contra 4,2% do
consumo do governo. As impor-
tações, refletindo a alta do au-

mento da renda, subiram 5,2%.
Ramos afirma que, apesar do

fraco desempenho recente do se-
tor de mineração, responsável por
15% do PIB, “as empresas minera-
doras estão em um processo fran-
co e robusto de investimento” no
país. “O investimento cresceu 8%
no Chile [no segundo trimestre]”,
disse ele. “As mineradoras inves-
tem pensando nos próximos qua-
tro, cinco anos, quando os proje-
tos sairão do papel. Até lá, a crise
já deverá ter sido superada.”

Analistas preveem uma desace-
leração da economia em relação a
2011, e a estimativa é que o PIB
suba 5,5% em 2012. Ontem, o mi-

Fonte: Banco Central do Chile.Elaboração: Valor Data. 
*Com ajuste sazonal  
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nistro da Fazenda, Felipe Larraín,
comemorou os números do PIB,
mas disse que o país “não pode
baixar a guarda” diante da crise.
“É importante que não cantemos
vitória antes do tempo”, disse.

Desacelerando Meta de crescer 7,5% este ano já parece otimista demais

Cresce a apreensão com
a desaceleração da China
Jamil Anderlini
Financial Times

Em março, quando Wen Jiabao
anunciou a meta de 7,5% de cresci-
mento da China para este ano, a
maioria dos analistas avaliava que
o premiê estava sendo cauteloso
demais e que a economia do país, a
segunda maior do mundo, teria
uma expansão bem mais forte.

A economia da China superou
sistematicamente as metas anuais
nos últimos dez anos. Alcançou,
em média, nesse período, um cres-
cimento pouco inferior a 11%, ape-
sar da crise financeira mundial de
2008-09. Mas, com o desaqueci-
mento muito maior que o previsto
do nível de atividade econômica
dos últimos meses, a meta de 7,5%
já começa a parecer ambiciosa.

A maioria dos economistas ain-
da acha que a China está no meio
de uma desaceleração gradual e
administrável típica de um “pouso
s u av e”, mas alguns começam a se
perguntar se a economia chinesa
não estaria prestes a passar por
tempos muito mais difíceis.

A expansão da economia chine-
sa desacelerou para 7,6% no segun-
do trimestre, contra 8,1% do pri-
meiro. A esse ritmo o país parece
tender a computar sua menor taxa
de crescimento anual desde 1999.

Mesmo após Pequim reduzir as
taxas de juros pela primeira vez em
quase quatro anos, no início de ju-
nho, e de ter voltado a cortá-la um
mês depois, a maioria dos indica-
dores econômicos teve desacelera-
ção, que avançou julho adentro.

A produção industrial cresceu
9,2% em julho, em comparação
com o mesmo mês de 2011. A ex-
pansão foi menor que os 9,5% de
junho. As exportações chinesas,
por seu lado, aumentaram só 1% se
comparadas ao mesmo período
do ano passado, após avanço de
11,3% em junho. Os dados dos no-
vos empréstimos bancários de ju-
lho também decepcionaram.

Alguns analistas começam a
examinar as consequências para o
país e o restante do mundo de um
possível “pouso forçado”, num
momento em que a União Euro-

peia (UE) está atolada na crise e a
potência econômica representada
pelos EUA vem negando fogo.

“Um pouso forçado da China se-
ria semelhante ao quarto trimestre
de 2008 e ao primeiro trimestre de
2009, quando as exportações desa-
baram, as fábricas deixaram de re-
ceber encomendas e trabalhado-
res migrantes foram demitidos aos
milhões”, diz Wang Tao, economis-
ta do UBS. “Isso ainda não aconte-
ceu e provavelmente não vai acon-
tecer, a não ser que a UE se desinte-
gre e ocorra um grave problema
no mercado imobiliário [chinês].”

Os investimentos em imóveis
responderam por mais de 13% do
Produto Interno Bruto (PIB) da
China no primeiro semestre do
ano. O setor foi um motor do cres-
cimento durante a maior parte dos
últimos dez anos. Mas selvas de
prédios residenciais desocupados
cobrem boa parte do país, e a ven-
da de terrenos para incorporação
caiu 24,3% nos sete primeiros me-
ses do ano, em relação ao mesmo
período do ano passado. Isso suge-
re que os investimentos no setor
não devem se sustentar no futuro.

Em junho, o preço dos imóveis
residenciais de muitas cidades de
grande porte subiu pela primeira
vez em quase um ano, e voltou a
aumentar, embora ligeiramente,
em julho. Mas isso não é necessa-
riamente um bom prognóstico,
pois o governo passou os últimos
dois anos tentando conter a dispa-
rada dos preços, cuja alta fechou o
acesso à casa própria para a maio-

ria da população. Em vista disso,
um forte repique dos preços pode-
rá levar à adoção de restrições ain-
da maiores ao setor imobiliário.

Um pouso forçado da China te-
ria um efeito devastador sobre
países exportadores de commodi-
ties, como Austrália, Brasil e Indo-
nésia, que dependem da deman-
da chinesa, mas haverá, também,
consequências não tão diretas.

“Se a China fizer, efetivamente,
um pouso forçado, a repercussão
disso terá enormes ramificações
sobre o grau de confiança do in-
vestidor mundial e tumultuará to-
dos os mercados financeiros mun-
diais”, disse o economista Alistair
Thornton, da IHS Global Insight.

Embora a desaceleração da Chi-
na tenha sido relativamente bran-
da até agora, seu impacto sobre o
lucro das empresas é despropor-
cionalmente grande, em especial
no caso de incorporadoras e de
empresas afins ao setor de cons-
trução. As vendas de maquinário
de construção despencaram, deze-
nas de siderúrgicas estão reduzin-
do a produção e grandes empresas
estatais de mineração e transpor-
tes divulgaram prejuízos no pri-
meiro semestre do ano. A situação
de deterioração já afetou a disposi-
ção do investidor mundial.

Os investimentos estrangeiros
diretos na China caíram 8,7% em
julho, em relação ao mesmo mês
de 2011, e recuaram 3,6% nos se-
te primeiros meses do ano.

Alguns analistas consideram
que a desaceleração é mais estru-

tural do que cíclica, e que o gover-
no chinês, mesmo se quiser, não
conseguirá fazer muito para esti-
mular uma recuperação do cresci-
mento. “Há indícios convincentes
para crer que a economia chinesa
está, na verdade, crescendo a ape-
nas 4% ou 5% neste momento, com
base numa combinação de outros
indicadores”, diz Patrick Chova-
nec, membro da faculdade de ad-
ministração de empresas da Uni-
versidade Tsinghua, de Pequim.

“Do crescimento de 9,2% do PIB
da China em 2011, 5 pontos per-
centuais vieram de investimentos.
Isso significa que, se a China cons-
truir o mesmo número de estra-
das, pontes, prédios e mansões
que no ano passado, e não mais
do que isso, ela vai cortar 5 pontos
percentuais do crescimento do
PIB deste ano”, diz ele. “A expan-
são depende de níveis crescentes
de investimento, num ambiente
em que esse investimento não es-
tá dando retorno adequado.”

Autoridades e artigos na mídia
estatal sugerem que os governos
locais conseguirão neutralizar os
efeitos da queda das exportações e
da construção residencial se de-
sencadearem uma farra na área de
infraestrutura. Mas analistas aler-
tam para o fato de a receita dos go-
vernos municipais dependem do
imposto de renda corporativo e da
venda de terreno para incorpora-
doras. Esses dois fatores estão em
queda, o que enfraquece a posição
dessas administrações para abrir
uma nova rodada de construções.

Na quarta-feira, Wen encerrou
uma viagem pela industrializada
região do delta do rio Yang-tsé
com um pronunciamento voltado
a reforçar a confiança numa eco-
nomia que está se enfraquecendo.
“Quanto mais difícil a situação,
maior a confiança que temos de
ter ”, disse ele, em frase destacada
pela mídia estatal chinesa. “Te m o s
as condições e a capacidade para
cumprir definitivamente as metas
econômicas e de desenvolvimento
social deste ano.”

Os investidores chineses não
são os únicos a esperar
que ele tenha razão.

Fonte: Thomson Reuters Datastream
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A taxa de crescimento potencial da
China pode cair 1 ponto percentual na
segunda metade desta década devido
ao encolhimento da força de trabalho.
A estimativa foi divulgada ontem por
Cai Fang, diretor do Instituto de
População e Economia do Trabalho,
em evento em Pequim. Crescimento
potencial é o ritmo em que uma
economia pode crescer sem gerar
aumento da inflação. Segundo Cai, a
força de trabalho da China teve o seu
pico em 2010, colocando o país numa
situação semelhante à do Japão no
fim do século passado, quando o
crescimento começou a frear devido
ao encolhimento da mão de obra. Cai
disse que os esforços de curto prazo
do governo para estimular a economia
podem ser inúteis. “É errado crer que
podemos elevar a taxa de crescimento
potencial por meio de estímulos ao
c re s c i m e n to”, disse. Na foto,
trabalhadores chineses em domingo
de folga enchem uma piscina de água
salgada de 30 mil m2, com capacidade
para 10 mil pessoas, em Daying.

Déficit da Previdência
chinesa dispara e gera
tensão social no país
Dexter Roberts
Bloomberg Businessweek

Li Qingyuan, 69, está muito
bem. Ele e sua esposa vivem num
apartamento confortável em Pe-
quim. Desde que se aposentou, em
2003, sua aposentadoria vem cres-
cendo cerca de 10% ao ano, bem
acima da inflação. Seu cheque
mensal de 2.800 yuans (US$ 440) é
mais do que o suficiente para sua
sobrevivência. “Nossa vida não es-
tá nada mal na aposentadoria. Es-
tou muito satisfeito”, diz.

Apesar dos aposentados felizes
como Li — e em parte por causa de-
les —, o setor previdenciário da
China está se tornando insustentá-
vel. Segundo um estudo recente de
economistas do Deutsche Bank e
do Banco da China (que não é o
banco central), o déficit previsto
para os futuros pagamentos de
aposentadoria vai alcançar 18,3
trilhões de yuans no ano que vem.
As pessoas com mais de 60 anos já
representam 13% da população da
China, e o Banco Mundial estima
que até 2050 elas serão 34%.

“Eles estão tentando ampliar a
cobertura rapidamente, ao mes-
mo tempo em que estão envelhe-
cendo rapidamente”, diz Philip
O’Keefe, coordenador do setor de
Desenvolvimento Humano do
Banco Mundial em Pequim.

Cerca de metade das 31 provín-
cias chinesas não consegue pagar
seus custos com aposentadorias e
depende de transferências finan-
ceiras do governo central. O gover-
no central, por sua vez, diz ter di-
nheiro suficiente para cumprir
com as obrigações previdenciárias
por enquanto, mas há um debate
sobre quanto tempo isso vai durar.

“Muitos dizem que isso será um
problema real dentro de dez anos”,
afirma Hu Yuwei, que trabalha pa-
ra o banco espanhol BBVA e está
avaliando possíveis parcerias com
gestores de pensão locais. “Por ora,
o governo pode usar recursos cen-
trais ou transferir dinheiro entre as
províncias. Mas, nos próximos dez
anos, os volumes serão grandes de-

mais para simplesmente movi-
mentar dinheiro por aí.”

A desigualdade é um problema.
O pagamento mensal médio nas
cidades é de cerca de 1.500 yuans,
enquanto nas áreas rurais pode
cair para até 55 yuans. Os benefí-
cios dos 40 milhões de servidores
públicos, professores e médicos
empregados pelo Estado são parti-
cularmente desagregadores. A
aposentadoria desses funcionários
normalmente corresponde a até
90% de seu salário, sem que eles ja-
mais tenham contribuído antes de
deixar a ativa. Aqueles que traba-
lham para empresas privadas pre-
cisam contribuir com 8% de cada
salário para uma conta individual.
Em média, suas aposentadorias
são de 42% do salário.

Os jovens chineses, em particu-
lar, dizem que estão terão de finan-
ciar os aposentados do governo,
embora possa não haver recurso
nenhum quando eles se aposenta-
rem. E estão furiosos com a possi-
bilidade de ter de trabalhar por
mais tempo, uma vez que veem is-
so simplesmente como uma ma-
neira de prolongar o período em
que precisam contribuir para ban-
car os atuais aposentados.

As soluções óbvias não são po-
pulares. Um sistema controlado
com mão firme pelo governo cen-
tral e as províncias tornaria a su-
pervisão mais fácil, permitindo in-
vestimentos em ações de maior re-
torno e em projetos de infraestru-
tura comandados pelo Estado. O
problema é que os governo locais
resistem a transferir o dinheiro.

Elevar a idade de aposentadoria
de 60 para 65 anos, no caso dos ho-
mens, e dos atuais 50 para as mu-
lheres, ajudaria, mas segundo pes-
quisa recente pela internet do
“Diário do Povo”, jornal oficial,
93% dos chineses se opõem a isso.
“Trata-se de uma dívida muito
grande para o futuro”, diz Yang
Yansui, diretor do Centro de em-
prego e Seguridade Social da Uni-
versidade Tsinghua. “Mais e mais
jovens entendem isso hoje. Eles
não acreditam no governo.”

Fonte: ONU, Bloomberg Businessweek

Tempestade à vista
Projeção para o sistema previdenciário chinês

Número de chineses acima de 60 
anos para cada 100 em idade ativa

População em idade ativa
(20 a 59 anos) - em milhões

A população em idade ativa da China vai atingir o pico durante a próxima 
década. Isso significa que uma força de trabalho em redução terá que sustentar 
um crescente número de aposentados
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PIB da Tailândia
A economia da Tailândia cres-

ceu no segundo trimestre num
ritmo mais veloz do que o previs-
to por analistas, reagindo às me-
didas de estímulo do governo
para reavivar a demanda interna
após as graves cheias do ano pas-
sado, que afetaram a produção

industrial. O PIB teve uma ex-
pansão de 4,2% entre abril e ju-
nho, na comparação com o mes-
mo período de 2011, segundo
dados oficiais. Economistas pre-
viam alta de 3,1% no PIB. O cres-
cimento revisado do primeiro
trimestre foi de 0,4%. A previsão
para o ano é de 5,5% a 6%.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.
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