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A economia chinesa mostrou importante estabilização do ritmo de crescimento nos últimos trimestres. O
processo de transição política, encerrado no início deste ano, foi bem sucedido, com uma agenda positiva
endereçada para os anos à frente. Ao mesmo tempo, ajustes estruturais relevantes, como o controle dos riscos
financeiros e da alavancagem da economia, têm avançado. No entanto, os riscos de uma guerra comercial se
materializaram neste ano, aumentando as incertezas não só para a China, mas também para o restante da
economia global, não devendo se limitar apenas à esfera do comércio. E, mais recentemente, os mercados
globais voltaram a se preocupar com a saúde da economia chinesa, diante da sinalização do governo de um
ajuste da política econômica em resposta a uma possível desaceleração mais acentuada nos próximos meses.

Abaixo, levantando 5 questões importantes, resumimos nossa visão de curto e médio prazos para a China,
considerando também o contexto político interno e a agenda externa.

1. Qual o saldo da transição política iniciada no ano passado e encerrada com o 19º Congresso do Partido
Comunista em março deste ano?

O saldo da transição política, com a mudança da cúpula do Partido Comunista e a definição de importantes
nomes das equipes de governo, deve ser visto como positivo. Como esperado, Xi Jinping consolidou seu
poder, conseguindo abrir a possibilidade – através da Constituição do país – de permanecer no governo por um
período superior a 10 anos e definindo sua doutrina para a China, com o estabelecimento do “pensamento do
Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era”. Ainda que essas iniciativas
possam ser vistas como uma agenda pessoal de permanência no poder, há diversos aspectos institucionais que
precisam ser considerados, como o fortalecimento do Partido e a manutenção da agenda de ajustes estruturais.
Com isso, fica mais clara a agenda para a nação, bem como para o Partido, para avançar internamente e ocupar
espaço relevante no mundo. Destacam-se também, de forma mais pragmática, as frentes de prioridade para a
gestão do presidente nos próximos 5 anos: controle dos riscos financeiros, foco na agenda social e redução da
poluição.

Destacamos ainda a definição dos principais líderes do pais, com destaque para Wang Qishan, como vice-
presidente, que deve assumir a agenda de relações internacionais e Liu He, vice-primeiro-ministro,
encarregado da agenda econômica. Essas são pessoas de confiança de Xi Jinping, que ganharam espaço nos
últimos anos e que deverão seguir a política praticada nos primeiros cinco anos de gestão do presidente, focada
nos ajustes do lado da oferta, na consolidação da participação do Estado na economia e na abertura da China,
com maior inserção na geopolítica global. Por fim, Yi Gang assumiu a presidência do Banco Central, com larga
experiência na gestão do fluxo de capital (conseguindo estancar a saída de recursos do país em 2016),
lembrando que ele já ocupava o posto número dois da autoridade monetária do país. Por fim, de forma a
equacionar a relação entre governo central e os locais, foi criado um órgão – National Supervisory
Commission – com foco na disciplina do Partido e no aumento do controle dos governos locais. Esse órgão,
melhorando a relação entre as esferas do governo, deverá favorecer o alinhamento das políticas determinadas
pelo governo central, elevando a previsibilidade e efetividade das diretrizes de Pequim.

Esse arranjo, portanto, se coloca como favorável para os mercados à medida que: (i) não deverá levar a uma
ruptura da gestão da política econômica atual, que tem garantido certa estabilidade nos mercados; e (ii)
implica continuidade da agenda de ajustes, combinada com a gestão de curto prazo, se necessário. Após
equívocos ocorridos entre 2015 e 2016 com os mercados acionário e cambial, que culminaram na saída
expressiva de capital, parece-nos que a atual equipe econômica tem revelado maior cautela nos seus
movimentos, preocupando-se também com a comunicação aos mercados, como o observado semanas atrás
com o anúncio da redução do compulsório (revelando que não estava alterando a política monetária).
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2. O que esperar para o restante do ano?

2017 foi um ano bastante positivo para a China. Além da estabilização do crescimento, com o PIB
acumulando alta de 6,9%, dinâmicas importantes foram observadas, com destaque para: (1) a retomada das
exportações, que cresceram 7,8% no ano passado, resultado, em grande medida, da melhora da economia
internacional; (2) a recomposição dos lucros de grande parte da indústria, favorecida pela alta dos preços das
commodities, refletida na elevação dos preços ao produtor; (3) a compatibilização da expansão do crédito, mais
moderada, com o crescimento do PIB, estabilizando a relação crédito/PIB (gráfico 1); (4) a manutenção do setor
imobiliário aquecido, ajudando a sustentar os investimentos como um todo; (5) a continuidade da oferta de
crédito para a economia real, a despeito do controle do seu ritmo de crescimento1; (6) o controle da saída de
capital, com estabilização do nível de reservas. De fato, entendemos que a melhora das exportações foi
fundamental para que ajustes internos pudessem avançar, especialmente com o arrefecimento do crédito e dos
investimentos em infraestrutura.

Para 2018, esperamos alguma moderação do ritmo de crescimento, decorrente de ajustes internos2, porém
ainda com alta do PIB acima de 6,5%, em linha com a meta estabelecida para este ano (de expansão ao redor
de 6,5%). Entendemos que a política econômica não deverá passar por expressivas mudanças. Essa continuará
pautada pela gestão firme da liquidez, evitando aumento da alavancagem da economia, através da regulação e
do controle das operações, realizadas especialmente fora do sistema financeiro (o chamado shadow banking).
As finanças dos governos locais continuarão monitoradas, com expansão moderada, o que deve fazer com que
os investimentos em infraestrutura sigam tendência de desaceleração gradual observada nos últimos anos.

Recentemente, contudo, a frustração com alguns resultados econômicos e as sinalizações dadas pelo
governo podem ser vistas como contrárias a essa nossa leitura. Houve redução do compulsório bancário,
frustração com o resultado dos indicadores de março e ajuste na comunicação do governo, dando foco na
demanda doméstica de curto prazo e reduzindo o peso da necessidade de desalavancagem da economia.
Diante disso, aumentaram as preocupações do mercado de uma desaceleração mais pronunciada à frente.

Algumas considerações importantes minimizam essa possível reversão da visão corrente mais positiva da
China. O corte do compulsório implica uma injeção de liquidez que compensará o vencimento de outra linha de
médio prazo direcionada ao mercado interbancário. Ou seja, o efeito líquido desse movimento é relativamente
neutro em termos de estímulo para a atividade3 . De todo modo, se necessário, o governo pode sim lançar mão
de uma política monetária e/ou creditícia mais frouxa (com o custo de não reduzir a alavancagem). Somado a
isso, ainda que o potencial de redução das exportações – em decorrência dos conflitos atuais entre EUA e China
– seja importante, há formas de compensar essa perda. A saber, o desempenho do setor imobiliário segue
surpreendendo de forma positiva4 e os investimentos em infraestrutura podem acelerar, ao menos
temporariamente. Dessa forma, ainda nos parece precipitado apostar em uma desaceleração mais intensa nos
próximos meses.

[1] Isso foi possível porque as autoridades monetária e regulatória conseguiram frear o crédito antes direcionado para atividades especulativas, com
aumento do custo interbancário, por exemplo.
[2] Ajustes tais como desaceleração do crédito, moderação dos investimentos em infraestrutura e fechamento de capacidade instalada.
[3] Da liquidez liberada de RMB 1,300 trilhão através do corte do compulsorio, RMB 900 bilhões foram drenados pela redução das injeções de liquidez
através da facilidade de empréstimo de médio prazo, conhecida como medium lending facility. Os restantes RMB 400 bilhões foram injetados em bancos
urbanos e rurais menores, que não têm acesso direto a essas linhas de médio prazo.
[4] As vendas de imóveis residenciais cresceram 2,6% em março, após alta de 2,3% no acumulado de janeiro e fevereiro, em relação ao mesmo período do
ano passado. Os lançamentos avançaram 20,8% em março, acelerando em relação ao crescimento de 5,0% verificado no primeiro trimestre, na mesma
base de comparação.
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3. Como a agenda de reformas e os ajustes estruturais têm avançado ?

Fazendo um balanço dos últimos cinco anos, reconhecemos importantes avanços na agenda de médio prazo.
De fato, com a estabilização do ritmo de crescimento – observada especialmente desde 2016 –, a retomada
das exportações e a interrupção da saída de capitais, o governo tem conseguido focar em agendas mais
estruturais além da gestão da política econômica de curto prazo para estimular a atividade econômica.
Destacam-se as iniciativas especialmente do lado da oferta, como inovação, desalavancagem (principalmente
das empresas estatais e dos governos locais), fechamento de capacidade instalada de diversos setores
industriais e reestruturação das empresas estatais. As políticas monetária e regulatória têm trabalhado de
forma conjunta para reduzir a alavancagem e os riscos do sistema financeiro, que cresceram de maneira
expressiva desde a saída da crise. Com isso, operações com característica especulativa, realizadas
principalmente no sistema não bancário, têm sido penalizadas e/ou proibidas, através de medidas regulatórias
e/ou elevação do custo interbancário. Assim, com taxas mais altas do mercado interbancário, tomar recursos
no shadow banking ficou mais caro, contendo o avanço das operações de captação e empréstimo fora do
sistema bancário. Somado a isso, empresas estatais têm passado por reestruturações de diversas formas:
fechamento e/ou default, renegociação de dívidas, incorporação por empresas maiores (estatais do governo
federal têm incorporado empresas dos governos locais). Ao mesmo tempo, de forma bem sucedida, os
objetivos de fechamento da capacidade e corte de produção vêm sendo alcançados, principalmente nas
indústria de carvão e aço, o que pode ser observado no gráfico 2 a seguir, que mostra ajuste expressivo da
ociosidade da indústria, principalmente até 2016. Como resultado, ao mesmo tempo em que a saúde financeira
do setor manufatureiro melhorou, os índices de poluição têm recuado lentamente nesse período. O gráfico 3
revela a evolução da concentração de poluentes nas 74 principais cidades chinesas.

Ainda que os níveis de endividamento, poluição e ociosidade estejam longe de confortáveis, esses problemas
foram endereçados e hoje mostram caminhos muito mais aceitáveis do que no passado. Entendemos que os
riscos sistêmicos de uma desaceleração mais disseminada acabaram diminuindo nesses últimos anos. De fato,
apostas negativas em relação à China são cada vez menores. De todo modo, a digestão do endividamento dos
governos locais e das empresas estatais ainda levará muito tempo e demandará do governo ações muito
proativas para que essa tendência mais favorável não seja revertida rapidamente.

Gráfico 1 – Relação crédito/PIB

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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4. Como analisar a guerra comercial entre EUA e China?

A retórica relativa a uma guerra comercial entre EUA e China acabou se materializando, com rodadas
consecutivas de aumento de tarifas dos dois lados anunciadas nas últimas semanas. Até agora, de concreto,
sabe-se que poucas dessas tarifas foram de fato implementadas, mas deverão ocorrer no futuro breve caso
os dois países não cheguem a um acordo mais amplo, com cessão de ambos lados. No entanto, medidas mais
fortes têm sido adotadas além do comércio. A proibição, por parte dos EUA, de que empresas norte-americanas
vendam peças e softwares à empresa chinesa ZTE e a não aprovação de aquisição de empresas norte-
americanas por chineses são notáveis. Assim, entendemos que a situação conflituosa entre essas duas
potências atinge diversas esferas, especialmente tentando proteger a indústria de tecnologia dos EUA.

No ano passado, os EUA reconheceram a China como potência rival estratégica (assim como a Rússia),
reorientando a agenda entre os dois países – até pouco tempo mais cooperativa, ao menos do ponto de vista
diplomático. Desde então, Washington tem sido ativo em proibir investimentos, impor tarifas comerciais,
abrir investigações e conter as relações entre empresas chinesas e norte-americanas. Como pano de fundo,
temos uma relação desbalanceada de comércio, com acúmulo de saldos deficitários há muito tempo. A
novidade, contudo, concentra-se na esfera dos investimentos, sabendo que o fluxo de investimento direto da
China nos EUA superou a direção oposta em 2016. No ano passado, contudo, os EUA conseguiram barrar
aportes chineses e a China também controlou a saída de recursos do país e esse fluxo caiu bastante, como pode
ser observado no gráfico 4. Além disso, as aquisições chinesas têm se concentrado principalmente em
empresas de tecnologia, o que pode soar como uma ameaça à indústria norte-americana.

Gráfico 2 – Utilização da capacidade instalada da indústria

Fonte: CEIC, Bradesco

Gráfico 3 – Qualidade do ar: concentração de poluentes MP2,5 (partículas poluentes de 2,5 micrômetros).
Em microgramas/m3. Recomendação da OMS é que quantidade máxima seja de 25 microgramas/m3

Fonte: CEIC, Bradesco



5

Destaque Depec - Bradesco

Tentando restringir nossa análise apenas aos aspectos econômicos da China, consideramos que, por
enquanto: (i) com uma possível perda das exportações chinesas para os EUA5, o impacto para a economia
chinesa é baixo, tirando algo como 0,1 a 0,2% do PIB, levando em conta apenas os efeitos diretos; (ii) essa
perda pode ser compensada por aumento das exportações para outros países, por uma depreciação da moeda
chinesa, e/ou por aceleração de investimentos locais. Mas os efeitos de segunda ordem, como inflação e reação
de política econômica não são tão claros, uma vez que isso vai depender também da resposta de outros países
e da abrangência de medidas bilaterais de protecionismo.

Dada a sinalização do governo chinês até agora, não parece que o país tem interesse em avançar nessa
guerra e é difícil pensar em retaliações sem que a própria China se prejudique. De fato, o país asiático
depende de importantes produtos fornecidos pelos EUA, a saber, aeronaves, soja e celulose – com poucos
fornecedores alternativos no mundo, como evidenciado no gráfico 6. Do lado dos investimentos, há também
poucas opções de empresas de tecnologia que poderão ser adquiridas, como compensação ao fechamento do
mercado dos EUA. Uma venda agressiva de treasuries também não parece viável. Expulsar empresas norte-
americanas da China também teria impacto relevante na atividade industrial do país. Nesse contexto, parece-
nos que a China terá que ceder em importantes frentes, ampliando o acesso de mercados domésticos a
investimentos estrangeiros, revendo suas políticas de propriedade intelectual, abrindo o sistema financeiro,
ainda que isso não implique necessariamente uma postura mais amigável dos EUA. Entendemos, diante dos
sinais disponíveis até agora, que essa tensão permanecerá presente.

[5] Hoje, cerca de 20% das exportações chinesas são voltadas aos EUA.

Gráfico 4 – Fluxo de investimentos diretos entre EUA e China. Em US$ milhão

Fonte: Bureau of Economics Analysis (US), CEIC

Gráfico 5 – Importação dos EUA vinda da China e participação da China no total importado de cada categoria
(2017). Em US$ milhão

Fonte: CEIC
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5. Quais são os riscos para o cenário deste ano?

Os riscos para a economia chinesa – a despeito da nossa visão positiva apresentada – são de baixa, tendo em
vista principalmente os desdobramentos imprevisíveis da guerra comercial em curso. Esse viés baixista pode
ser materializado através de uma desaceleração da economia, decorrente da perda de exportações, e/ou um
alívio da política econômica, que implicaria uma interrupção no processo de desalavancagem da economia,
comprometendo os ajustes de médio prazo.

O comportamento dos preços dos ativos também deve ser observado, em especial da moeda. O renminbi
apreciou 6,3% em 2017 e, neste ano, houve apreciação de aproximadamente 2,0% até agora6, refletindo, em
grande medida, a perda de valor do dólar. Houve especulação de que o governo chinês poderia reverter essa
tendência, induzindo uma depreciação como forma de compensar a perda de exportações. De fato, simulando
um cenário extremo, uma perda de valor de 5% equivaleria um ganho direto de mais de US$ 100 bilhões –
considerando o volume de exportações dos últimos doze meses (as vendas externas chinesas somaram US$ 449
bilhões nesse período). Por enquanto, contudo, esperamos certa estabilidade da moeda, levando em conta que
o governo chinês tem poucos incentivos para aumentar os conflitos com EUA, o que certamente aconteceria
com uma depreciação induzida da moeda.

[5] Hoje, cerca de 20% das exportações chinesas são voltadas aos EUA.
[6] Nos últimos dias, a moeda chinesa voltou a perder valor, respondendo ao componente contra cíclico utilizado na determinação diária do renminbi.

Gráfico 6 – Importação da China vinda dos EUA e participação dos EUA no total importado de cada categoria
(2017). Em US$ milhão

Fonte: CEIC
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