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tando a bolha colapsam. Este acontecimento resulta do acúmulo de créditos podres, ou seja,
não produtivos. Épocas de bonança incitam pessoas a tomar dinheiro emprestado para apostarem em projetos audaciosos, acreditando na continuidade ad æternum do crescimento. Por isso,
a longevidade do padrão de expansão econômica conduz, costumeiramente, a um ponto em
que os ativos ficam sobrevalorizados em relação
à receita que geram. Até que, em determinado
momento, essa renda não é suficiente para o pagamento dos juros sobre os débitos contraídos,
quando o modelo ruiria.

ASSIM COMO NO BRASIL, na China o crédito
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também cresce a passos mais largos que a economia. Lá, essa tendência se manteve nos cinco últimos trimestres. Desta forma, ressalta Yao,
“a bola de neve dos débitos se avoluma, sem que
contribua para a atividade econômica.” Pelas
contas da analista, o tamanho dos serviços da
dívida do setor corporativo chinês já seria da ordem de um terço do PIB do país. Se as dívidas
continuam a expandir, em um cenário de crescimento econômico insuficiente para sustentá-las,
vai ficando claro que em certa hora a capacidade
de pagamento dos juros estará comprometida.
Para complicar o quadro, boa parte dos empréstimos é gerada fora da rede bancária oficial, no
chamado ‘setor sombra’.
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NO MERCADO

Ibovespa A perda dos 52.000 pontos na sexta-feira fortalece
muito a tendência baixista. Os próximos alvos passam a ser as
mínimas de 2011, em 49.432 e 47.793 pontos, nesta ordem. Antes,
porém, pode encontrar algum enrosco na região entre 50.000 e
50.500 pontos, por onde está passando a linha inferior do canal de
baixa secundário. Na parte superior, tem que começar a formar
fundos ascendentes. A recuperação dos 54.289 pontos daria algum
alento aos touros, mas o retorno para cima dos 57.000 pontos seria
um sinal mais contundente.
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A REVISTA THE ECONOMIST aplica o termo a
um variado grupo de instituições, financeiras ou
não, “que operam e inovam à sombra dos mamutes bancos chineses”. Este conjunto de emprestadores concede crédito em troca de garantias colaterais, ativos, nos mesmos moldes dos
bancos tradicionais. Como é de praxe também
no sistema oficial, esses ativos normalmente têm
pouca liquidez, ou prazos bem longos, e acabam
agregando riscos às dívidas – qualquer semelhança com as hipotecas subprime nos Estados Unidos provavelmente não é mera coincidência.
Uma diferença é que no sistema sombra não
existe o emprestador de última instância, um
banco central que fiscalize e regule as instituições. Tampouco há qualquer rede de proteção
contra eventuais choques. O setor está desguarnecido e fora do alcance do controle estatal.
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valorização do dólar no mundo, bem como a tibieza das bolsas
de valores em muitos países emergentes têm sido atribuídas, invariavelmente, a temores sobre uma suposta mudança de postura do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. A explicação é simples: a retirada dos estímulos monetários diminuiria o apetite de investidores por ativos de nações em desenvolvimento. Além dessa possibilidade, porém, e provavelmente muito
mais grave do que ela, um outro pavor está se sedimentando no
inconsciente coletivo dos mercados, que diz respeito à situação
da China. Recentemente, evidências vêm se somando de que o
dragão asiático poderá se defrontar com dias bem mais difíceis do que as projeções otimistas estimavam. Ou seja, aquelas que descartavam o tal pouso forçado da segunda
economia mundial, que por sinal eram maioria. Na semana passada, a consultoria
McKinsey divulgou uma série de artigos, com o nome de O próximo capítulo da China.
Nela, constam algumas previsões desalentadoras, como a de que o ritmo de expansão
econômica do país talvez caia a um patamar de 3% a 4% ao ano, até a próxima década.

ESTA TESE, DEFENDIDA PELO economista Mi-
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chael Pettis, entretanto, não está nem de longe
entre as mais alarmistas. Na verdade, a julgar pelas opiniões que vêm se disseminando na mídia
especializada, as chances de implosão do sistema
financeiro chinês seriam iminentes. “Na história
moderna, nenhum país que tenha experimentado um milagre de crescimento baseado em investimentos conseguiu evitar uma desaceleração
que acaba surpreendendo até os mais pessimistas – como o Japão após 1990. É difícil encontrar boas razões para se pensar que a China será
uma exceção,” argumenta Pettis. As análises que
compõem a coletânea do think tank ponderam
os prejuízos e benefícios para o mundo, da forçosa transição da segunda maior economia do planeta. A migração do modelo altamente dependente de investimentos para um que priorize
maiores níveis de consumo esbarra em desafios
grandiosos.

A PEQUIM NÃO RESTARIA SAÍDA a não ser encarar a tarefa de tentar reequilibrar o modelo econômico, já que as altíssimas taxas de expansão
dos investimentos, que determinaram o rápido
crescimento da economia nos últimos 30 anos,
não são mais sustentáveis. Por outro lado, a
substituição dessa porção que será perdida no

Produto Interno Bruto (PIB), por demanda adicional dos consumidores, só pode ser tentada
por meio de uma eficaz redistribuição da riqueza. Para engrossar a proporção da renda das famílias em relação ao PIB, contudo, as políticas
do partido comunista terão que ser drasticamente revertidas, como a de desvalorização da moeda (o iuan ou renminbi) e a de achatamento dos
juros, que nas últimas três décadas, basicamente, subsidiaram investimentos reprimindo a elevação da renda familiar. No entendimento de
Pettis, isso terá que ser feito reconciliando-se
conflitantes interesses entre a população do país.
O economista chama a atenção para as elites que
se formaram, beneficiadas pelo padrão intensivo
em investimentos, especialmente pelo farto acesso ao crédito “artificialmente barato”. Esses grupos dominam hoje empresas e setores cruciais,
portanto, mexer com eles significa chacoalhar
importantes cadeias de negócios e outras economias ao redor do globo.

SEGUNDO A ECONOMISTA do banco Société Générale para a China, Wei Yao, o país pode estar
caminhando para o seu “momento Minsky”, em
uma deferência ao famoso colega Hyman
Minsky. Nos meios acadêmicos, a expressão se
refere ao evento de ruptura de bolhas de crédito,
quando os preços dos ativos que vinham susten-

OS MAIORES ATORES NO sistema sombra chinês
são firmas financeiras – as trust companies –
sendo 67 as mais importantes. Elas realizam empréstimos e investimentos, mas não são autorizadas a tomar depósitos. A exemplo de seus pares
ocidentais, essas empresas também criam produtos dentro da lógica do empacotamento, que
englobam diversas dívidas e são vendidos no
mercado a investidores ou a outras companhias
– os Wealth Management Products –, abreviados
como WMPs. De acordo com a agência Fitch Ratings, no final de 2012 havia mais de 13 trilhões
de iuans (cerca de US$ 2,1 trilhões) em posições
abertas em WMPs, o que representava um aumento de 50% sobre um ano antes.
O ECONOMISTA JOE ZHANG, que trabalhou no
banco central da China e no UBS, acabou se tornando presidente de uma empresa de microcrédito em Cantão (ou Guangzhou), quando vivenciou o setor sombra in loco. Ele narra sua
experiência no livro Por Dentro do Sistema Sombra Chinês: A próxima Crise das Subprime, recém publicado nos EUA. De acordo com Zhang,
boa parte desta rede informal serve para ajudar
os bancos oficiais a burlarem restrições impostas
pelo governo, como a proporção entre depósitos
e empréstimos, os requerimentos de reservas e
as listas negras de devedores críticos, ou superexpostos. O setor sombra funcionaria, portanto, como uma espécie de mercado paralelo do
crédito para o próprio sistema oficial.

NO MÊS PASSADO, o megainvestidor George Soros também desferiu um alerta em tom de mensagem, sobre o sistema informal de empréstimos
na China. “A rápida expansão do setor sombra
possui algumas similaridades preocupantes com
o mercado de hipotecas subprime nos EUA, que
deflagrou a crise de 2007/2008. Eu estou certo
de que as autoridades estão cientes dos perigos.
Elas têm tanto a capacidade quanto os recursos
para esvaziar essa bolha incipiente.” Soros disse
ainda que o país teria dois anos, na sua estimativa, para controlar os riscos do sistema financeiro não tradicional.
FALAR SOBRE OS PERIGOS de bolhas financeiras na China não constitui nenhuma novidade.
Esta coluna, inclusive, o tem feito ocasionalmente, há alguns anos. A diferença agora é que
o assunto vem sendo mais e mais abordado, por
instituições e personalidades respeitadas e até
por pessoas que participaram de esquemas. Os
temores, portanto, se disseminam na mesma
proporção em que aumentam as evidências do
risco. Esse é o tipo de evento que se encaixa
nos moldes de profecia autorrealizável. Apesar
de a economia chinesa ainda ser extremamente
fechada, com os mercados financeiros controlados com mãos de ferro pelo governo, o pânico
poderia se espalhar como uma fagulha, impelindo investidores a se desfazerem de ativos, o
que causaria o derretimento dos preços. Considerar essa possibilidade significa afastar um
cisne negro. De concreto, por enquanto, a cada notícia da China, especialmente as que surpreenderem as expectativas dos mercados, o
mundo tremerá.
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