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Raquel Landim

Se quiserem manter um cresci-
mento de 7% ao ano, os novos
líderes do Partido Comunista
da China, que assumiram o go-
verno ontem, precisarão promo-
ver uma série de reformas libe-
ralizantes. Eles serão obrigados
a desregular o setor financeiro,
reduzir o poder das estatais e
garantir que os preços da ener-
gia sejam fixados pelo mercado.

A avaliação é de Arthur Kroe-
ber – um dos maiores especialis-
tas em economia chinesa – que
dirige, em Pequim, a consulto-
ria Gavekal Dragonomics. O de-
safio, no entanto, não será fácil.
“Se a economia desacelerar,
eles terão de fazer as reformas,
mas os problemas políticos são
grandes, porque as estatais são
poderosas.”

O especialista fez um giro
por São Paulo e Rio, reunindo-
se com bancos de investimento
e representantes do governo.
Ele afirma que a economia bra-
sileira “não será salva, nem des-
truída pela China”, mas que o
País “precisa aproveitar o bom
momento das commodities e in-
vestir em educação e infraestru-
tura, para ter outras fontes de
crescimento quando os preços
caírem”. A seguir, trechos da en-
trevista ao Estado.

● O sr. fez uma palestra em São
Paulo sobre o novo padrão de
crescimento da China. Que pa-
drão é esse?
Nos últimos 20 anos, a China
esteve focada em aumentar a
quantidade de capital na econo-
mia. Tudo girava em torno dis-
so. Agora, a capacidade de conti-
nuar adicionando capital está
muito limitada porque já inves-
tiram demais. Precisam alterar
o foco de investimento para
consumo. O meu argumento é
que, nos últimos anos, a China
está se movendo nessa direção,
principalmente por conta das
forças de mercado. Agora é ne-
cessário apoio das políticas go-

vernamentais. O grande ponto
de interrogação é se os novos lí-
deres chineses vão adotar as po-
líticas necessárias à transição
para uma economia mais amigá-
vel ao consumo.

● Que forças de mercado estão
provocando essa mudança?
Na última década, os juros na
China foram extremamente bai-
xos para financiar os investi-
mentos em infraestrutura e in-
dústria pesada. O problema é
que os juros pagos pelos depósi-
tos bancários eram inferiores à
inflação. Na prática, taxam os
consumidores para financiar os
investimentos. As pessoas fica-
ram cansadas disso. Os bancos
criaram uma nova classe de pro-
dutos, chamados “administra-
ção de riqueza”, e muitas pes-
soas colocaram dinheiro nesses
produtos. Na essência, isso é li-
beralização bancária, porque os
juros passaram a ser mais dire-
cionados pelo mercado. Outro
fenômeno que já ocorre é que
as companhias privadas vêm ga-
nhando espaço. É uma guerra
entre o setor privado e as esta-
tais protegidas pelos governos
central e provinciais. É preciso
reduzir a proteção às estatais.

● Em quais áreas o setor privado
já ganhou mercado e quais isso
deveria ocorrer?
O setor privado está bem esta-
belecido nos bens de consumo,
no varejo, no atacado, e nos ser-
viços de menor escala. As esta-
tais são dominantes na indús-
tria pesada (aço, metais e petro-
químicos), energia (petróleo,
carvão e gás) e nos serviços de
larga escala (telecomunicações,
aviação, distribuição de ener-
gia). Seria útil ter mais partici-
pação do setor privado em qual-
quer área de manufatura indus-
trial, nas telecomunicações e
em saúde e educação.

● O sr. vê alguma redução do
poder das estatais hoje?
Não. E é por isso que a mudan-
ça de liderança é tão importan-
te. Nos últimos dez anos, as pes-
soas que comandaram o gover-
no central deixaram claro que
não estavam interessadas em re-
formas das estatais. A esperan-
ça é que a nova liderança tenha
um papel mais ativo. Imagino

que podem se mover nessa dire-
ção, porque a prioridade núme-
ro 1 é assegurar que a economia
cresça pelo menos 7% ao ano.
As principais ferramentas que o
governo utilizava para adminis-
trar a economia chinesa – crédi-
to e investimento – não são
mais tão eficazes. O nível de en-
dividamento hoje é muito mais
alto, porque, na crise global, a
China teve um enorme progra-
ma de estímulo. Além disso, até
alguns anos atrás, os salários su-
biam mais lentamente que o
crescimento do PIB. Hoje, se o
governo expande o crédito e os
investimentos, os salários cres-
cem mais rápido que a econo-
mia e isso provoca inflação.

● O que fazer?
É preciso olhar para as refor-
mas estruturais. Manter a libe-
ralização financeira e restringir
as estatais menos eficientes. Se
o governo tirar dinheiro das es-
tatais e dar para o setor priva-
do, a economia se dinamiza e o
crescimento é maior. Há quatro
tipos de reformas que precisam
ser feitas. Primeiro, manter e
promover a liberalização do se-
tor financeiro. É provavelmen-
te o mais importante. Se os ju-
ros subirem, a renda das famí-
lias vai crescer mais rápido e ha-
verá mais dinheiro disponível
para o consumo. Segundo, é pre-

ciso restringir as estatais e a ha-
bilidade dos governos locais de
protegê-las. É preciso ter mais
competição na economia. Ter-
ceiro, é necessário reformar o
sistema tributário. Se os gover-
nos locais tiverem uma fatia
maior de sua renda vinda de ser-
viços e bens de consumo, vão
promover essas atividades em
vez de usinas de aço e loteamen-
to imobiliário. E a última coisa
que precisa ser feita é que os
preços que regem a economia –
terra, água e eletricidade – tem
de ser definidos pelo mercado.
Os preços da eletricidade são
muito distorcidos na China. Pa-
ra montar uma usina de aço, a
energia é barata.

● Há razões políticas que dificul-
tem essas reformas?
Sim. Os problemas políticos
são grandes, porque as estatais
são poderosas. Muitas pessoas
na China estão preocupadas
que, talvez, o governo não te-
nha autoridade suficiente para
reduzir o poder das estatais.

● Na sua avaliação, a China vai
fazer a transição para uma econo-
mia baseada no consumo?
A pergunta é se eles vão fazer is-
so de forma suave ou se será
uma transição atribulada. O me-
lhor, obviamente, é uma transi-
ção suave, com as reformas sen-

do feitas. A segunda opção é a
economia ter um crescimento
muito baixo por dois ou três
anos, provocando uma crise,
que ajude a promover as refor-
mas. A terceira opção é o inves-
timento cair, o consumo estag-
nar, mas, mesmo assim, não
ocorrerem reformas.

● Qual opção o sr. acha que é a
mais provável?
O mais provável é o governo fa-
zer as reformas e promover
uma transição suave. Mas é
uma aposta arriscada, porque a
oposição às reformas é grande.
Acredito que existe de 50% a
60% de chance de uma transi-
ção suave, 30% a 40% de chan-
ce de uma crise que gere as re-
formas, e apenas 10% de chan-
ce de estagnação. Para se man-
ter no poder, o Partido Comu-
nista precisa entregar um cresci-
mento alto. Ao contrário de ou-
tros países em desenvolvimen-
to, em que o crescimento é um
objetivo entre outros, na China,
o crescimento é a chave. Logo,
se a economia desacelerar for-
te, eles vão fazer algo.

● O Brasil se beneficiou do boom
de investimentos na China, por-
que subiram os preços das com-
modities. Qual será o efeito da
transição da economia chinesa
para o País?

Os dias de forte aumento do
preço das commodities por con-
ta da China acabaram. Mas,
mesmo com a desaceleração, o
nível de investimento da China
vai se manter alto. Só para dar
um exemplo. Boa parte da de-
manda chinesa por aço vem do
setor imobiliário. Entre 2001 e
2010, a China construiu 7 mi-
lhões de casas por ano. Neste
ano, provavelmente, vai cons-
truir 13 milhões. E para reduzir
o déficit habitacional precisa
continuar construindo 10 mi-
lhões de casas por ano. Logo, a
demanda por commodities vai
se manter alta nos próximos 5 a
10 anos, mas não haverá cresci-
mento de um ano para o outro.
O comércio entre China e Bra-
sil cresceu muito rápido. Os
consumidores brasileiros ainda
vão continuar se beneficiando
de produtos baratos vindos da
China. Não é bom para as em-
presas, mas elas precisam se tor-
nar mais competitivas. O merca-
do consumidor chinês vai se tor-
nar mais diverso e haverá opor-
tunidade para empresas brasi-
leiras encontrarem nichos. É
provável que haja um grande
crescimento no consumo de ali-
mentos embalados e processa-
dos - uma oportunidade para o
Brasil.

● Mas qual é a tendência para as
commodities no longo prazo?
Não é boa. Passados esses dez
anos, a demanda chinesa por
commodities vai cair e é muito
difícil imaginar outro país repli-
cando o nível de consumo da
China. A mensagem para o Bra-
sil é a mesma desde que come-
cei a visitar o País em 2005: a
economia brasileira não será
salva, nem destruída pela Chi-
na. Invistam o dinheiro das
commodities em infraestrutura
e educação para ter outras fon-
tes de crescimento quando os
preços caírem. E o que todos
vêm me dizendo nesta viagem é
que o clima de investimento
não é bom no Brasil e que as
barreiras às empresas privadas
são altas. Chile, Peru e México
mantêm taxas de crescimento
de 5% a 6%, enquanto o Brasil
desacelerou. E isso não tem na-
da a ver com a China ou com o
preço das commodities, mas
com as políticas domésticas.

● A difícil situação econômica e
os altos níveis de desemprego
podem causar uma “rebelião so-
cial” na Europa, afirmou o primei-
ro-ministro de Luxemburgo,
Jean-Claude Juncker, no momen-
to em que milhares de trabalha-
dores protestavam em Bruxelas.

A caminho da reunião de líde-
res da UE, Juncker disse que,
enquanto o cenário for de fracas
perspectivas de crescimento e
alto desemprego, a Europa en-
frentará um “profundo proble-
ma”. “Sou a favor da disciplina
fiscal, mas a consolidação não
pode espremer o crescimento.
Precisamos encontrar uma nova
interseção entre políticas de con-
solidação e as necessárias políti-
cas para o crescimento.” /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

BRUXELAS

Os dirigentes europeus inicia-
ram ontem reunião de dois dias
em Bruxelas para discutir for-
mas de reativar o crescimento e
aumentar o emprego no conti-
nente pressionados por Espa-
nha, Itália e França que pedem

um afrouxamento das medidas
de austeridade.

Pela primeira vez em meses,
os 27 chefes de Estado e governo
se reuniram sem grandes temas
de urgência na agenda. Embora
os ministros da zona do euro te-
nham sido convocados a apro-
var um resgate para Chipre, pen-
dente há meses, contra a vonta-
de da chanceler da Alemanha,
Angela Merkel. Momentos antes
do encontro, Merkel frisou que
Chipre não seria discutido na
reunião sem que a troica – Co-
missão Europeia, Banco Central
Europeu (BCE) e Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) – entre-
gasse seu relatório sobre o país.

Segundo Merkel, os líderes
precisam focar seus esforços em
dar vida a um pacto de cresci-
mento definido no ano passado.
“Temos de definir uma priorida-
de e isso envolve a luta contra o
desemprego entre jovens”, afir-
mou. “O dinheiro tem de chegar
até as pessoas para que os jovens
consigam trabalho e, assim, pos-
samos voltar a crescer.”

Durante o Conselho Europeu,
o desafio será encontrar o equilí-
brio entre consolidação orça-
mentária e crescimento na Euro-
pa entre o “bloco da austerida-
de” – Alemanha, Finlândia, Áus-
tria e Holanda – e os países que
pedem mais flexibilidade e me-
nos austeridade, liderados por
Espanha, França e Itália. O presi-
dente francês, François Hollan-

de, e o primeiro-ministro espa-
nhol, Mariano Rajoy, querem me-
tas fiscais mais flexíveis.

No rascunho sobre as conclu-
sões do encontro, os dirigentes
devem destacar as medidas ado-
tadas pelos países mais afetados
pela crise. Mas o documento de-
ve também ressaltar a necessida-
de de se reativar o crescimento,
diante da recessão e os “inaceita-
velmente altos níveis de desem-
prego”. Ainda ontem, segundo
dados da Eurostat, o número de
pessoas empregadas na zona do
euro caiu para o nível mais baixo
em quase sete anos nos três últi-

mos meses de 2012. O emprego
recuou 0,3% no quarto trimestre
do ano passado, na comparação
com o terceiro trimestre, para
145,7 milhões, em termos sazo-
nalmente ajustados. Esse é o me-
nor nível desde o primeiro tri-
mestre de 2006.

“A única prioridade (...) é o
crescimento”, declarou Hollan-
de a jornalistas antes da reunião
de cúpula. Embora os esforços
para reduzir os gastos precisem
continuar, “se houver muita aus-
teridade, haverá muito desem-
p r e g o ” . / A G Ê N C I A S

INTERNACIONAIS

UE discute formas de
retomar crescimento
e reduzir desemprego
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Desemprego pode
causar ‘rebelião
social’, diz Juncker

‘China não vai salvar nem destruir o Brasil’
Arthur Kroeber. diretor da consultoria Gavekal Dragonomics

Clima quente. Trabalhadores protestam contra medidas de austeridade na frente da sede da UE onde dirigentes estão reunidos

Foco. Para Kroeber, avanço chinês será maior se dinheiro de estatais for para o setor privado

● Denominador comum

Reunidos em Bruxelas,
dirigentes europeus
dividem-se entre o ‘bloco
austeridade’ e o que quer
mais flexibilização

Demanda chinesa por
commodity vai cair, mas
Kroeber aponta políticas
domésticas como entraves
ao crescimento brasileiro

ANGELA MERKEL
CHANCELER DA ALEMANHA
“Temos de definir uma
prioridade e isso envolve a luta
contra o desemprego entre
jovens.”

“O dinheiro tem de chegar até as
pessoas para que os jovens
consigam trabalho e, assim,
possamos voltar a crescer.”

FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE DA FRANÇA
“A única prioridade (...) é o
crescimento. Se houver muita
austeridade, haverá muito
desemprego.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




