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TOYOTA AFETA BRASIL
Corolla, Camry e Rav-4 precisam de reparos. Segundo
documentos, montadora sabia do problema há 4 anos
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FEIRA DE GAMES EM
SP TRAZ NOVIDADES
Principais marcas estão presentes. Nintendo apresenta
o Wii U (foto), ainda sem data para chegar ao país
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‘PIB da China deve desacelerar para
3% a 4% por ano na próxima década’

lOs analistas preveem que a eco-
nomia chinesa vá desacelerar para
algo entre 5% e 7% de crescimento
anual na próxima década. No en-
tanto, o senhor alega que prece-
dentes históricos sugerem uma re-
dução mais forte no crescimento.
Qual é sua projeção para o PIB chi-
nês na próxima década?
Se a transição econômica for bem

administrada, não acredito que a
média de crescimento do PIB chinês
na próxima década possa exceder
3% ou 4%. Isso pressupõe um cresci-
mento anual na renda das famílias
de 5% a 6%, o que não é ruim para as
pessoas comuns; e um crescimento
dos investimentos perto do zero, o
que é terrível para os produtores de
commoditiesminerais e metálicas.

l O senhor alega que, historica-
mente, países que desfrutaram um
milagre de crescimento baseado
em investimentos tiverammais di-
ficuldades em ajustar suas econo-
mias do que o previsto no início
desse ajuste, como no caso da dé-
cada perdida do Brasil (após o mi-
lagre dos anos 70), da depressão
japonesa ou do colapso da antiga
União Soviética. AChina é a segun-
da maior economia do mundo e
tem uma população de 1,3 bilhão.
Qual será o impacto, para o mun-
do, do reequilíbrio da China?
O Japão também era a segunda

maior economia do mundo quando
começou seu ajuste e respondia por
uma parcela da demanda global que
era o dobro da chinesa atual. Então,
o que está ocorrendo hoje na China
não é novidade. Se for bem conduzi-
do, será bom para a China, porque
vai significar umcrescimentomenor,
porém mais sustentável, pois será
calcado num aumento da parcela do
consumo no PIB. E também será
bom para o mundo, porque a China
vai proporcionar mais demanda pa-
ra a economia global.

l Os EUA ainda não se recupera-
ram da crise financeira de 2008, a
Europa está se esforçando para fa-
zer o euro sobreviver, e a economia

japonesa ainda patina. Com um freio
tão brutal naChina, onde a economia
global encontrará demanda para
sustentar seu crescimento?
Não vai encontrar e, na verdade, pro-

vavelmente a situação será pior. Os
EUA estão se ajustando lentamente, e
sua taxa de poupança está subindo—o
que é bompara os EstadosUnidos,mas
não necessariamente é bom para o
mundo a curto prazo.Mas temos ainda
dois problemas maiores. Em primeiro
lugar, a crise na Europa só começou e
não chegará ao seu estágio final até que
vários países, inclusive a Espanha, on-
de eunasci, sejam forçados a reestrutu-
rar suas dívidas e, provavelmente, a
deixar o euro. Em segundo lugar, a Chi-
na ainda não fez seu ajuste. Na verda-
de, ela andou para trás, ao adotar um
grande programa de investimentos en-
tre 2009 e 2011 (como reação à crise fi-
nanceira de 2008). O boom de investi-
mento chinês ajudou amitigar a queda
no consumo dos EUA e da Europa,mas
como o propósito último do investi-
mento hoje é servir ao consumo de
amanhã, e o consumo não vai voltar,
podemos esperar que o avanço menor
dos investimentos no futuro vá exacer-
bar o freio no consumo.

lApós a crise de 2008, a expansão dos
países emergentes evitou uma queda
maior na economia global e, na oca-
sião, surgiu a tese do “descolamento”
(pela qual os países em desenvolvi-
mento não dependeriam mais da ex-
pansão dos ricos). O senhor sempre
foi crítico dessa tese. Agora, com o
freio naEuropa e a iminência do abis-
mo fiscal nos EUA (o risco de serem
retirados os estímulos fiscais da eco-
nomia americana), os emergentes
poderão compensar o fraco cresci-
mento global sem a ajuda da China?
Com a China e a Ásia desacelerando

rapidamente, ficou muito claro que to-
da a tese do descolamento era nonsen-
se. Sem um significativo incremento do
consumo nos EUA e na Europa, muito
do aumento do investimento nos emer-
gentes se mostrará sem sentido.

lO PIB chinês pode estar crescendo
abaixo das taxas oficiais?
Não creio que existammuitos econo-

mistas que não desconfiem que o cres-
cimento real da China em 2012 é bem
menor do que o informado oficialmen-
te. É muito difícil conciliar crescimento
de 7%a 8% (estatística oficial) comuma
alta bem menor no consumo de ener-
gia e no fluxo de carga e, ainda, com re-
latos de problemas de liquidez nomer-
cado de crédito.

lEnquanto aChina está saindodeum
modelo baseado em investimentos
para um crescimento mais puxado
por consumo, o Brasil tenta fazer o
caminho inverso, com o governo bra-
sileiro tentando estimular os investi-
mentos públicos e privados em infra-
estrutura. O que é mais fácil?
Nenhumdos dois é fácil se for feito da

maneira adequada, mas os políticos
sempre acham mais fácil aumentar os
investimentos, já que mais investimen-
tos geram empregos e crescimento a
curto prazo. E, desde que o dinheiro
não seja gasto em investimento desne-
cessário ou em desvios, também é me-
lhor, porque gera crescimento de longo
prazo. Mas o Brasil precisa ser muito
racional sobre de que tipo de investi-
mento em infraestrutura o país precisa.
O objetivo dos investimentos em infra-
estrutura deve ser aumentar a produti-
vidade dos trabalhadores numpatamar
superior ao aumento da dívida (que fi-
nancia esses investimentos). Não se de-
ve buscar um aumento da capacidade
manufatureira, porque o mundo estará
saturado, por muitos anos, por um fra-
co crescimento da demanda.

l Em artigo recente, o senhor prevê
um colapso no preço das commodities
até 2015 e diz que aChina poderá dei-
xar de ser compradora para ser ven-
dedora líquida de matérias-primas
ao se desfazer de estoques. Qual é o
cenário para o minério de ferro?
A China não vai vender minério de

ferro porque minério de ferro é muito
difícil de estocar, então não há grandes
estoques especulativos. Mas há certa-
mente uma enorme quantidade de aço,
cobre, soja e muitas outras commoditi-
es estocadas na China. A demanda chi-
nesa continuará caindo, e isso vai afetar
os preços das commodities.

lComaChina crescendomais basea-
da no consumo das famílias, as com-
modities agrícolas podem ter um bom

desempenho, ao contrário dasma-
térias-primas metálicas, afetadas
pelo freio nos investimentos em
infraestrutura?
Sim, mas depende de como o ree-

quilíbrio da China vai ocorrer. Dese-
quilíbrios são gerados quando o in-
vestimento cresce a taxa muito mais
rápida do que o PIB, enquanto o
consumo das famílias avança em rit-
mo mais lento. Para fazer o ajuste, é
preciso inverter essa relação. Se o
processo for administrado correta-
mente, mesmo uma forte queda no
crescimento médio do PIB não vai
resultar num forte freio no consumo
das famílias. Neste caso, seria bom
para os preços de alimentos.

l Quais são os desafios para um
grande produtor de commodities
como o Brasil, neste cenário do
Grande Reequilíbrio chinês? Na
sua opinião, os grandes produto-
res de commodities estão a par do
quantoPequimestá disposta a ree-
quilibrar a economia chinesa?
Eu tenhome surpreendido sobre o

quão pouco e com tanto atraso os
maiores produtores de commodities
estão se dando conta dos problemas
naChina.Desde o anopassado, o as-
sunto tem sido mais discutido, po-
rém eu me preocupo com o fato de
que muitos serão surpreendidos
(pelo freio na economia chinesa). l

Professor da Universidade de
Pequim, o economista
Michael Pettis acredita que
que o Grande Reequilíbrio
chinês (quando o país
passará a crescer com base
no consumo, e não mais no
investimento) já começou e
levará a taxas anuais de PIB
de meros 3% a 4% na próxima
década. Pettis, que trabalhou
em Wall Street antes de se
mudar em 2001 para Pequim,
prevê um colapso no preço
das ‘commodities’.

Professor da Universidade de Pequim prevê colapso nas ‘commodities’ e cenário pior que 2008

ENTREVISTA Michael Pettis
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Fora do radar. Para Pettis, “muitos serão surpreendidos” pela queda no PIB chinês
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Emmarço, no encontro anual do
Partido Comunista chinês, o
Congresso Nacional do Povo, o
primeiro-ministro Wen Jiabao
reduziu a meta de crescimento do
país para 7,5%. Nos últimos sete
anos, a China tinha uma meta
oficial de 8%, número que foi
sistematicamente superado, não
raro por taxas de dois dígitos. E, o
mais importante, Wen colocou o
aumento do consumo no topo das
prioridades do governo.
Trata-se de uma guinada na

política econômica dos últimos 30
anos, quando o PIB da China foi
puxado por investimentos em
infraestrutura e exportações. O
Grande Reequilíbrio chinês era
esperado por analistas desde
meados da década passada, mas
foi adiado após a crise de 2008,
quando a resposta da China à
recessão mundial foi reforçar os
investimentos em infraestrutura.

“A crise na Europa não
vai chegar a seu
estágio final até que
vários países,
inclusive a Espanha,
sejam forçados a
reestruturar suas
dívidas e,
provavelmente,
a deixar o euro”
_

“O Brasil precisa
ser muito racional
sobre de que tipo de
investimento em
infraestrutura
o país precisa”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 out. 2012, Economia, p. 25.
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