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O número 8, para os chineses, é símbolo de sorte. No entanto, nos últimos anos encerrados em 8 – 1998,
2008 e 2018 –, a economia do país tem se deparado com importantes desafios internos e externos. Essa
coincidência, entretanto, traz uma avaliação distinta, desta vez, em relação às preocupações com a economia
chinesa. Em diversas conversas e reuniões realizadas nas últimas semanas na China1, é notável que, pela
primeira vez nos anos recentes, as preocupações e incertezas reveladas localmente – por indivíduos, empresas,
mercado financeiro, acadêmicos e pessoas ligadas ao governo – superam aquelas apresentadas pela grande
maioria do analistas fora da China. Devemos reconhecer como positivos os debates sobre os rumos a serem
adotados pelo país no longo prazo. Ao mesmo tempo, é difícil definir com clareza a situação geral neste
momento, dadas as divergências das discussões tanto de curto como de longo prazo e das questões externas e
internas.

Algumas considerações são necessárias para contextualizar a situação corrente. A primeira delas refere-se ao
acúmulo de dívidas decorrentes dos estímulos implementados na crise global de 2008. A saída adotada pela
China, quase exatos dez anos atrás, concentrou-se na expansão de crédito direcionado principalmente aos
governos locais, que ampliaram os investimentos em infraestrutura, e às empresas estatais, levando a um
aumento da capacidade instalada em vários segmentos industriais. Assim, ainda que a economia chinesa tenha
crescido e que isso tenha sido muito positivo para o restante do mundo naquela ocasião, problemas estruturais
foram gerados. Nos últimos anos, a China, enfrentando esses desequilíbrios, tem sido bem-sucedida em reduzir
a oferta em diversos segmentos – inclusive no setor imobiliário – e desalavancar a economia, com controle
mais rígido das finanças dos governos locais e aumento da regulação das diversas instituições financeiras.

A segunda consideração refere-se ao ambiente político, com o encerramento do primeiro mandato do
presidente Xi Jinping, que consolida um período de forte combate à corrupção e de avanços das reformas
aquém do esperado. Além disso, iniciando seu novo mandato, renovam-se as expectativas quanto ao
direcionamento do país, com a troca de importantes lideranças associadas ao presidente.

A terceira consideração é mais uma percepção. Há uma sensação quase generalizada de frustração de
pessoas comuns, empresários e acadêmicos por diversas razões. Dentre elas, destacam-se o avanço lento da
agenda de reformas, em especial daquela relacionada às empresas estatais, que na margem vêm se
fortalecendo; o papel do setor privado na economia, impactado negativamente pelos ajustes implementados
nos últimos anos, com restrição da oferta de crédito; a mudança de líderes, decorrente do 19º Congresso do
Partido (processo finalizado em março deste ano); as tensões com EUA; os escândalos recentes das vacinas2 e
uma rodada de defaults de algumas empresas, meses atrás. O desempenho da bolsa chinesa – com queda
acumulada de quase 18% neste ano (Gráfico 1) – reflete essa percepção.

De forma mais ampla e tentando resumir as discussões mais importante do país atualmente, parece que as
incertezas e preocupações se sobrepõem às convicções reveladas nos últimos anos. Muito mais do que
discutir se estímulos de curto prazo devem ser adotados, temas mais complexos ganham espaço, como
questionamentos sobre as políticas de longo prazo. Somando-se a isso, a política externa, que muitas vezes foi
função da política interna, passa por desafios diante do aumento da pressão, especialmente dos EUA.
Exemplificando, principalmente no meio acadêmico, reavaliam-se a eficácia e o rumo de programas
tecnológicos (com questionamento, por exemplo, da qualidade dos avanços tecnológicos dos últimos anos) e de
estratégias externas , como One Belt One Road (que sofre algumas resistências internas e externas, a despeito
de avanços acumulados nos últimos anos). Entre muitos analistas também a discussão concentra-se em quanto
se deve abrir mão dos ajustes estruturais para estimular a economia no curto prazo.

10 de outubro de 2018

Destaque Depec - Bradesco

China: incertezas e possível cenário à frente
Fabiana D’Atri

¹ Essas reflexões são resultado de viagem recente ao país, com participação em seminários e reuniões com diversas esferas do governo, da academia e
do meio empresarial.
2 Ao final de julho deste ano, veio a público a notícia de que uma investigação do governo chinês mostrou que ao menos 250.000 doses de vacinas contra
diversas doenças tinham violado os padrões de produção e inspeção.
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A desaceleração em curso da economia chinesa, decorrente de determinantes internos, e o aumento das
tensões com os EUA podem ser vistos como gatilhos para esses questionamentos. A economia chinesa, após
enfrentar instabilidades na passagem de 2015 para 2016, culminando com forte saída de capitais e perda
relevante de suas reservas, registrou dinâmica muito positiva no ano passado. O PIB cresceu 6,9%, com
melhora das condições financeiras da maioria das empresas e estabilização dos mercados. Esse ambiente mais
estável e a retomada das exportações – refletindo a melhora da demanda externa – foram condições
fundamentais para que ajustes estruturais pudessem avançar. De fato, o controle do risco financeiro tem sido
uma das principais batalhas do governo central desde então. Naturalmente, ao conter a expansão do crédito e
se controlar as finanças dos governos locais, a economia chinesa começou a dar sinais de desaceleração no final
do primeiro trimestre deste ano – como já era esperado. Chamam atenção o forte e rápido arrefecimento dos
investimentos em infraestrutura (acumulando expansão de apenas 4,2% neste ano, como mostrado no Gráfico
2) e a perda de ritmo do mercado de crédito. Outros indicadores, contudo, ainda mostram crescimento robusto
(inclusive do setor imobiliário), compatíveis com expansão do PIB de 6,5%, o que deve conter a velocidade de
desaceleração geral da economia.

Gráfico 1: Índice da Bolsa de Shanghai 
A-shares, em pontos

Fonte: CEIC, Bradesco 
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Gráfico 2: Investimentos em ativos fixos em infraestrutura
Variação acumulada no ano

Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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A despeito dos sinais de leve desaceleração, há duas importantes ameaças que podem levar a uma queda
mais forte da atividade econômica neste quarto trimestre e/ou no primeiro trimestre do ano que vem. As
condições financeiras mais apertadas sugerem que a economia tende a sentir, com defasagem, a menor oferta
de crédito e as exportações devem começar a enfraquecer – reflexo tanto do aumento das tarifas para os EUA
como da perda de dinamismo da economia global, com destaque para Japão e Europa (importantes parceiros
comerciais da China). Diante disso, principalmente desde meados de julho, o governo tem sinalizado para uma
política econômica mais frouxa: alívio das medidas regulatórias sobre o setor financeiro não bancário,
afrouxamento da política monetária, disponibilização de novos fundos para infraestrutura, redução de impostos
e direcionamento de crédito, especialmente para as pequenas e médias empresas.

No entanto, não há consenso sobre a intensidade e eficácia dos estímulos. Há inclusive sinais de que os
canais de transmissão podem estar mais travados, especialmente quando se ouve que os bancos têm sido
relutantes em aliviar totalmente suas políticas internas para ampliar os empréstimos – principalmente para os
setores mais endividados em que os riscos são mais elevados. Da mesma forma, regulamentações ainda
presentes no sistema financeiro, que impactam principalmente as instituições não bancárias (conhecidas como
shadow banking), restringem uma expansão mais rápida do crédito. A primeira rodada de estímulos aconteceu
em abril, quando a política monetária começou a ser aliviada, com redução do compulsório. Ao final de julho, o
governo novamente falou de incentivos fiscais. Mais recentemente, após nova rodada de tarifação dos EUA,
houve outro reforço dos estímulos – principalmente através de infraestrutura – para tentar inclusive estancar a
queda da confiança dos mercados locais. Nesta semana, reafirmando essa avaliação de que o governo tem se
esforçado para tentar amortecer a desaceleração em curso, o banco central do país anunciou o segundo corte
da taxa de compulsório, de 1 p.p., a valer a partir de 15 de outubro. Vale dizer que o mercado esperava essa
redução mais para o final do ano. O momento da decisão, dessa forma, acabou surpreendendo, logo após o
feriado prolongado da semana passada e antes da divulgação do resultado do PIB do terceiro trimestre e dos
indicadores de setembro (agendada para a semana que vem).

As tensões comerciais com os EUA, por sua vez, agravam esses debates internos. O governo norte-
americano, desde o ano passado, aumentou o tom em relação à China. Mas foi neste ano em que medidas
concretas começaram a ser adotadas, com uma sequência de imposição de tarifas sobre os produtos chineses.
É quase consensual que a China – como a maior parte do mundo – subestimou o avanço das tensões
comerciais. O conflito com os EUA, dessa forma, pode ser lido como um elemento desestabilizador das políticas
internas chinesas, que estavam focadas em endereçar seus desafios domésticos.

Ainda que parte importante das tratativas entre os dois países esteja centrada no desequilíbrio comercial
(Gráfico 3), há outras questões relevantes que vão muito além desse aspecto. Os EUA solicitam mudanças
estruturais por parte da China: direitos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, abertura de
mercados, barreiras não tarifárias, reciprocidade de investimentos e redução dos subsídios à indústria local.
Sob essa perspectiva, as negociações deverão levar tempo, já que o governo norte-americano tem solicitado
medidas concretas por parte dos chineses. E, como são reformas estruturais, é difícil acreditar que teremos
respostas rápidas. Restringindo, contudo, apenas à agenda comercial, diversos estudos mostram que o impacto
direto na economia chinesa é relativamente baixo no curto prazo, com perda de algo próximo a 0,5% do PIB – o
que poderia ser compensado com estímulos domésticos. Além disso, a depreciação da moeda chinesa3 – que
acumula perda de quase 6% no ano, intensificada nos últimos meses (Gráfico 4) – se contrapõe ao aumento das
tarifas. Os impactos indiretos, entretanto, são difíceis de prever, com efeitos sobre a confiança dos agentes e
sobre as perspectivas de investimentos em uma economia em transformação de sua estrutura produtiva.

3 Sobre a depreciação do renmimbi, acreditamos que a retomada do componente contracíclico na determinação da moeda sugere alguma estabilização
no curto prazo. No entanto, o viés ainda é na direção de mais depreciação, até porque há espaço para a apreciação do dólar em escala global.
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Frente a tantas dúvidas, entendemos que o cenário, tanto para a economia chinesa como para a grande
maioria dos países daqui para frente, será bastante desafiador. Levando em conta o objetivo central do
governo chinês de buscar a estabilidade, parece-nos provável uma desaceleração suave da economia nos
próximos trimestres, com a adoção de alguns estímulos – com intensidade e velocidade dependentes da
evolução da atividade – sem abrir mão da desalavancagem. A agenda de reformas deve avançar pouco, ainda
que a pressão dos EUA deva ser crescente, à medida que medidas concretas não forem adotadas. A narrativa
da guerra comercial deve ser de retaliações e busca de soluções em direções contrárias: os EUA parecem focar
nas relações bilaterais, enquanto a China busca resolver parte das questões através de mecanismos
multilaterais, como OMC (Organização Mundial de Comércio). Não se trata de uma guerra com vencedores e
perdedores, até porque as dinâmicas serão dadas ao longo do tempo e a economia global tende a perder
crescimento como um todo. Trata-se sim de um elemento desestabilizador com o qual a China deverá conviver
por algum tempo.

Por fim, não acreditamos que a economia seja o maior desafio para a China neste momento. Há espaço para
que a desaceleração seja manobrada e controlada. Portanto, continuamos com a visão de que o crescimento
deste ano ficará em 6,5% (ou algo levemente superior a isso). Para o ano que vem, entretanto, os riscos de
baixa são mais elevados. Os temas de longo prazo e a pressão interna por ajustes estruturais – com aumento da
participação do setor privado e posicionamento do país no ambiente global, por exemplo – serão muito mais
desafiadores para os próximos anos do governo do Xi Jinping.

Gráfico 3: Saldo comercial da China: total e com EUA
US$ milhões, acumulado em 12 meses

Fonte: MOFCOM e Bradesco 
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Gráfico 4: Moeda chinesa - renmimbi
RMB/US$

Fonte: Bloomberg, Bradesco 
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