
%HermesFileInfo:B-1:20120908:B1 SÁBADO, 8 DE SETEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Economia
Pacote de energia
Contas de luz vai continuar
entre as mais caras no Brasil

Cruzada antidólar
Cristina Kirchner proíbe operações de casas
de câmbio e bancos privados nos aeroportos

Música sob medida
Apple negocia com empresas
serviço de rádio na internet

China anuncia pacote de US$ 150 bi
para tentar reverter desaceleração
Medidas, que contemplam 60 projetos, podem beneficiar o Brasil, que tem no país asiático seu maior mercado para commodities

estadão.com.br
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A iniciativa do governo de Pe-
quim, ao anunciar um pacote de
US$ 150 bilhões voltado para pro-

jetos em infraestrutura, faz par-
te de uma estratégia ampla de es-
tímulo à economia local, que co-
meça a perder fôlego, avalia o
economista do Bank of America
em Pequim, Ting Lu.

Entre maio e julho, as autorida-
des chinesas reduziram a taxa de
juros. Agora, anunciam investi-
mentos para ativar algumas das
regiões que podem ser mais afe-
tadas por um freio na economia.

Para Lu, a iniciativa vai “na di-
reção certa”. “Acreditamos que

o novo estímulo vai no caminho
certo, adicionando a oferta de ca-
sas e melhorando a infraestrutu-
ra urbana. Esses são dois dos me-
lhores caminhos para segurar o
preço de imóveis, acelerar a urba-
nização e aumentar o bem-estar
social.”

Nos projetos ferroviários, a
meta é a de ter ligações pelo país
que atingiriam 7 mil quilôme-
tros, quase cinco vezes o tama-
nho atual da rede. Regiões me-
nos favorecidas como Qinghai,

Xinjiang e Hunan seriam benefi-
ciadas.

No que se refere aos projetos
imobiliários – a venda de terre-
nos pelas autoridades em gran-
des cidades –, Ting aposta que
isso poderá ajudar a frear uma
bolha imobiliária e a inflação.
“Há um consenso político sobre
a necessidade de construir no-
vas casas”, indicou.

Em artigo de Stephen Roach,
publicado pelo Estado no fim
do mês passado, o economista e
professor da Universidade Yale
já falava que a urbanização chine-
sa garantiria uma considerável
expansão do Produto Interno
Bruto (PIB) chinês.

“A fraqueza persistente nos
dados recentes intensificou a an-

siedade. Muitos agora temem
que a China, que por muito tem-
po vem sendo o motor mais po-
tente da economia global, esteja
ficando sem combustível. São
preocupações exageradas. Sim,
a economia chinesa desacele-
rou. Mas o recuo foi contido e
provavelmente assim permane-
cerá no futuro previsível. As ra-
zões para um pouso suave conti-
nuam sólidas.”

Urbanização. No artigo, Roach
apostava que o governo central
jogaria um papel muito maior no
financiamento para construção
das chamadas habitações so-
ciais, além de investimentos em
áreas metropolitanas importan-
tes. “Os pessimistas esquecem

um dos motores mais importan-
tes da modernização da China: a
maior história de urbanização
que o mundo jamais viu”, disse o
economista.

A urbanização, segundo
Roach, não é um crescimento fal-
so. “Ante uma escassez de de-
manda, seja em razão do choque
externo ou de um ajuste interno,
como a correção do mercado
imobiliário, a China pode ajus-
tar seus requisitos de investi-
mentos liderados pela urbaniza-
ção.”
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Economista acredita que novo
estímulo vai no ‘caminho certo’
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Para Ting Lu, do Bank
of America, governo
acerta ao estimular a
urbanização e aumentar
o bem-estar social

PEQUIM

Para tentar reativar sua econo-
mia, que atravessa a maior de-
saceleração em três anos, o go-
verno chinês aprovou um pa-
cote de 60 projetos de infraes-
trutura, avaliados em mais de
US$ 150 bilhões. Para analis-
tas, o movimento dá esperan-
ças de que o país, que tem sido
uma espécie de motor do cres-
cimento global nos últimos
anos, volte a apresentar uma
tendência de retomada no
quarto trimestre.

O desempenho da economia
chinesa tem sido acompanhado
com “lupa” no Brasil. A desacele-
ração do gigante asiático derru-
bou os preços do minério de fer-
ro, principal produto da balança
comercial brasileira. De janeiro
a agosto, as vendas externas do
produto já caíram 24%.

Na semana passada, o governo
brasileiro abandonou a meta de
exportar US$ 264 bilhões este
ano, o que significaria um cresci-

mento de apenas 3%. De janeiro
a agosto, as exportações brasilei-
ras recuaram 4,8% e crescem as
chances de queda no ano. Se o
pacote chinês for bem-sucedido,
essa tendência pode mudar.

Entre os projetos aprovados
pelo governo chinês estão 25 no-
vas linhas de metrô e 13 rodovias,
que vão cobrir milhares de quilô-
metros em todo o país. “Além do
grande tamanho dos projetos, os
anúncios foram todos feitos nos
últimos dois dias, o que trouxe
muito impacto”, disse ontem
Zhang Zhiwei, analista da corre-
tora Nomura em Hong Kong. “É
sinal de uma mudança na orien-
tação da política, que agora é
muito mais proativa.”

Os anúncios dos projetos de
infraestrutura chegam em um
momento delicado para a China.
Neste domingo, serão divulga-
dos novos dados da economia
do país que, segundo analistas,
devem confirmar os temores de
que a economia local desacele-
rou pelo sétimo trimestre conse-

cutivo.
Apesar de relevante, o pacote

de investimentos anunciado ago-
ra é muito menor que o lançado
em 2008 e 2009 para conter os
efeitos da crise global desenca-
deada com as quebras de bancos
nos Estados Unidos. Naquela
época, o estímulo à economia no
país asiático chegou a impressio-
nantes US$ 630 bilhões.

A experiência, porém, deixou
a segunda maior economia do
mundo com uma pilha de débi-
tos considerados difíceis de rece-
ber, o que fez com que o gover-
no, desta vez, adotasse um tom
mais cauteloso nas medidas.

Para corrigir distorções na sua
economia, a China também vem
tentando deslocar o seu eixo de
crescimento dos investimentos
e da exportação para o consumo
interno. O novo pacote de incen-
tivo à infraestrutura vai na con-
tramão desse esforço.

Commodities. O anúncio das
medidas na China fez saltar os

preços das commodities mine-
rais nas bolsas mundo afora, as-
sim como os das ações de empre-
sas ligadas à mineração e a servi-
ços de infraestrutura.

Ontem, por exemplo, o preço
do cobre no mercado internacio-
nal fechou em alta de 3,51%, en-
quanto o zinco subiu 3,19%. No
caso do minério de ferro, não há
cotação em bolsa, mas, nas ope-
rações de swap (troca) de contra-
tos fechados para o primeiro tri-
mestre de 2013, houve uma alta
de cerca de 8% em Londres.

“Pode ser discutível quanto os
projetos anunciados pelo gover-
no da China vão impulsionar a
demanda por commodities e a
demanda doméstica por bens
acabados no curto prazo. Mas,
mesmo assim, eles parecem dar
suporte para as commodities in-
dustriais por enquanto, e podem
ajudar a conter o ciclo de queda
nos estoques”, disse Leon West-
gate, analista do Standard Bank.

A brasileira Vale, que tem na
China o seu principal cliente, foi
beneficiada pelo anúncio do pa-
cote de obras no país. Seus pa-
péis (American Depositary Re-
ceipts, ou ADRs) negociados em
Nova York subiram ontem
6,75%. A bolsa brasileira estava
fechada por conta do feriado do
Dia da Independência. As ADRs
do grupo siderúrgico ArcelorMit-
tal também subiram 6,95% , en-
quanto os papéis das minerado-
ras Rio Tinto e BHP Billiton tive-
ram alta de, respectivamente,
6,76% e 4,28%.

O diretor do Departamento

de Assuntos Fiscais e Financei-
ros da Comissão Nacional de De-
senvolvimento e Reforma, a
agência de planejamento econô-
mico da China, Xu Lin, afirmou
que o país tem fundos suficien-
tes para projetos de infraestrutu-
ra, considerando os elevados ní-
veis de poupança nos bancos lo-
cais. Segundo ele, o financiamen-
to do governo em projetos de in-
fraestrutura era necessário.

Xu não mencionou os setores
que devem ter prioridade nes-
ses financiamentos, mas afir-
mou que os governos locais,
que em sua maioria dependem
de fundos bancários, devem ser
autorizados a emitir títulos pa-
ra apoiar projetos de desenvol-
vimento.

A China vem tentando alterar
a legislação para autorizar os go-
vernos locais a emitir títulos,
mas membros do Legislativo
têm bloqueado esses planos.
Atualmente, apenas o governo
central pode emitir títulos. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Na Europa, governos anunciam
mais pacotes de austeridade
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3,5%
foi quanto subiu o preço do cobre
ontem no mercado internacional
por causa do pacote chinês

3,2% foi a elevação
registrada na cotação do zinco
na bolsa de metais de Londres

Infraestrutura. Chineses trabalham na construção de uma rodovia na região de Aksu: pacote de obras anunciado pelo governo prevê mais 25 linhas de metrô e 13 novas rodovias no país
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2012, Economia & Negócios, p. B1.
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