
1

Destaque Depec - Bradesco

As tensões entre EUA e China já completaram um ano e ainda há muitas incertezas acerca do futuro das
relações político-econômicas entre os dois países. De concreto até agora, além do declarado confronto entre as
duas nações, as tarifas de importação foram elevadas para abranger quase metade da pauta, dos dois lados. Os
desdobramentos para o restante do mundo, principalmente no que se refere a tarifas e restrições a mercados,
continuam também indefinidos. Cadeias produtivas podem ser afetadas pelo desfecho das negociações,
retomadas há algumas semanas no encontro do G-20. Essas dúvidas continuam decisivas para a economia
chinesa, que vem desacelerando nesse período. Somado a isso, o espaço restrito para estímulos de curto prazo
acentua as assimetrias negativas para o desempenho chinês neste e no próximo ano. A meta de crescimento do
PIB, entre 6,0% e 6,5%, corre risco de não ser cumprida e o objetivo, por ora, é garantir a estabilidade do
crescimento no segundo semestre.

Tanto na China como no restante do mundo há a percepção de que um acordo definitivo dificilmente será
fechado neste ano e que as negociações entre as duas maiores economias mundiais levarão tempo. Há
analistas, mais radicais, que ainda preveem uma ruptura definitiva. A despeito dessa leitura não otimista acerca
de um desfecho favorável entre os dois países, não há pânico entre os agentes, tanto da economia real como dos
mercados financeiros, diferentemente de anos atrás. O crescimento projetado para o PIB deste e do próximo ano
assume apenas discreta desaceleração e as preocupações com o nível de endividamento da economia não
parecem ter a relevância de outros momentos, mesmo que muitos analistas assumam que uma elevação do
endividamento seja preferencial a uma desaceleração mais acentuada.

Dois indicadores, contudo, sugerem que os riscos neste momento merecem ser monitorados: (i) a China passa
pelo seu momento mais elevado de incerteza de política econômica (Gráfico 1) e (ii) a produção industrial vem
mostrando a menor taxa de crescimento das últimas décadas, mesmo com certa recuperação registrada em
junho, em grande medida, explicada pela fraca base de comparação (Gráfico 2). Há, de fato, dissenso entre as
lideranças chinesas sobre a condução da política econômica: como equilibrar os estímulos de curto prazo para
preservar crescimento e a estabilidade financeira de médio prazo, haja vista o elevado nível de alavancagem da
economia. Ainda que a participação do setor de serviços venha crescendo nos últimos anos, o papel da indústria
não deve ser desprezado, à medida que ela reflete a temperatura da demanda interna (do lado do consumo, mas
principalmente dos investimentos) e externa (lembrando que a China segue como a maior exportadora mundial
de manufaturados).
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Gráfico 1: Índice de incerteza de política econômica da China
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Três possíveis explicações emergem para essa relativa tranquilidade em relação ao desempenho da
economia chinesa: (1) expectativa de mais estímulos; (2) o aumento da tolerância, por parte do governo
chinês, de um crescimento mais moderado e (3) a visão de que há incentivos econômicos (e não
necessariamente políticos) do lado dos EUA e da China para um acordo. Além disso, no relativo, podem existir
atenuantes relevantes, na ótica dos investidores, como a política monetária acomodatícia dos EUA.

Acompanhando os indicadores econômicos desde o ano passado, a desaceleração não foi interrompida (com
surpresas positivas em fevereiro e março deste ano e alguma melhora apresentada pela indústria e pelo
varejo em junho). Essa melhora vem se tornando mais espraiada, mesmo com alívio das políticas econômicas
adotadas desde o ano passado. Ou seja, o impacto e/ou a intensidade dos estímulos indicam que algo não está
funcionando como no passado, quando a economia respondia rapidamente ao afrouxamento da política
econômica. De fato, o aumento da regulação dos últimos anos restringe uma expansão monetária e creditícia
mais expressiva. O elevado nível de endividamento faz com que parte importante das concessões de crédito
seja direcionada à reestruturação de dívida antiga. A queda da confiança interna, em grande medida atrelada
ao ambiente mais tensionado com os EUA, impacta as decisões, principalmente de investimentos. Por fim, com
a frágil saúde dos governos locais, há limitações para uma arrancada de investimentos em infraestrutura.

Selecionamos os principais indicadores que nos preocupam, dada a tendência dos últimos trimestres, já
considerando o encerramento do segundo trimestre (Tabela 1).

Gráfico 2: Produção industrial
Variação interanual
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Fonte: Bloomberg, Bradesco

Tabela 1: Indicadores de atividade econômica
Variação interanual

2º trimestre/2019 2º trimestre/2018

Produção industrial 6,0% 6,7%

Investimentos em infraestrutura 4,1% 7,3%

Vendas de imóveis residenciais -1,0% 2,3%

Exportações 0,1% 12,8%

Vendas de terras (antecedente para novos lançamentos) -27,5% 2,1%

Fonte: CEIC, Bradesco
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Índices agregados, como o PMI (industrial e serviços), Li Keqiang (que considera movimento de carga em
ferrovias, concessão de crédito e geração de energia) e o leading indicator calculado pelo CEIC vão na mesma
direção (Gráfico 3), sugerindo crescimento abaixo de 6,0% e inferior à tendência dos últimos anos. O PIB do
segundo trimestre, divulgado dias atrás, apontou expansão de 6,2%, um pouco mais forte do que o sugerido
por esses indicadores; os dados oficiais capturam o setor de serviços, que tem sido mais resiliente.

Gráfico 3: Índice PMI e Leading Indicator

Fonte: CEIC, Bradesco
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Dito isso, as perspectivas para as tensões entre China e EUA e o potencial para novos estímulos serão as
variáveis chave para o desempenho da economia chinesa, e mundial, para os trimestres seguintes.

Sobre o espaço para os estímulos – nos quais os cenários têm se apoiado para não fazer revisões baixistas
para o PIB –, somos mais céticos. Definitivamente, não esperamos um amplo programa de estímulos. A
quebra do banco local Baoshang, no final de maio, foi um evento a ser considerado. Desde então, o banco
central tem tentado normalizar a liquidez do sistema e as taxas interbancárias hoje estão em patamares mais
baixos. Longe de ser um risco sistêmico neste momento, diante da sua baixa relevância em termos de tamanho
(35º banco da China) e da motivação para sua quebra (resultado de controle de corrupção), o evento chama
atenção para a fragilidade do sistema – em especial no âmbito local – e torna as autoridades mais cautelosas
sobre um afrouxamento mais amplo. Tal evento permitiu uma injeção adicional de liquidez (que ajuda a
explicar inclusive a discreta melhora indicada em junho). Podemos esperar mais cortes de compulsório, injeção
adicional de liquidez (puxando as taxas interbancárias para baixo) e corte de juros, principalmente após o Fed
iniciar seu ciclo de quedas. Por outro lado, vale destacar a continuidade da tendência de encolhimento das
operações não bancárias (shadow banking), em resposta ao aumento da regulação, reduzindo o apetite para
operações (bem como clientes) de risco mais elevado.

Assim, como temos observado desde o ano passado, o afrouxamento monetário tende a ser direcionado (a
pequenas e médias empresas, por exemplo) e dosado conforme a economia vá desacelerando. Em paralelo, o
governo tem forçado os bancos a acelerarem os empréstimos, o que tem funcionado: as concessões de crédito
(através dos bancos e do shadow banking) cresceram 31% no segundo trimestre em relação ao mesmo período
do ano passado. Como referência, no mesmo período do ano passado e na mesma base de comparação, os
empréstimos recuavam 17,5%.

Do lado fiscal, há algum espaço para acelerar gastos além dos programados no orçamento deste ano. Mas os
esforços maiores têm se concentrado em dar condições de financiamento aos governos locais, para que esses
possam avançar nas obras de infraestrutura. Recentemente, foi anunciada mais uma possibilidade de emissão
de títulos especiais para financiamento de obras. Ainda que a resposta tenha sido mais lenta do que o
esperado, há de se reconhecer que os últimos meses foram mais fortes: somando RMB 2,837 trilhões, a
emissão de títulos cresceu 101% no primeiro semestre de 2019 na comparação com mesmo período de 2018.
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Porém, estima-se que apenas cerca de 30% desse volume seja voltado a obras de infraestrutura (parte se
destina à compra de terras e ao segmento de casas populares). De forma complementar, pode-se lançar mão
dos bancos de desenvolvimento para que esses recursos para infraestrutura sejam acelerados – movimento
que ainda não aconteceu. Por fim, reconhece-se que a redução de impostos – adotada entre o final do ano
passado e início deste – surtiu pouco efeito. As empresas reportam que aproveitaram a queda dos impostos
para recompor caixa.

Do lado do consumo, esperam-se estímulos setoriais, principalmente para o segmento de veículos, cujas
vendas estão muito fracas, a despeito da expansão observada em junho (encerrando o primeiro semestre
com queda acumulada de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado). E, mesmo não esperando
um amplo estímulo para o setor imobiliário, algumas cidades podem optar por afrouxar as regras de
financiamento e compras de imóveis. Esse afrouxamento pode se somar à retomada do segmento de casas
populares, que tem respondido por cerca de 30% das construções de imóveis nos últimos anos e que deu uma
expressiva encolhida neste ano, diante das restrições fiscais dos governos locais. Tais iniciativas parecem muito
marginais para a desaceleração mais ampla – que combina elementos estruturais (desalavancagem e ajustes do
lado da oferta, adotados nos anos anteriores) e cíclicos, vindos das tensões com EUA.

Em relação às tensões entre EUA e China, depois das idas e vindas nos últimos meses, devemos reconhecer a
dificuldade em se traçar um cenário para este ano. Entendemos que do lado norte-americano, os próximos
passos – de aproximação, rompimento ou paralisação – serão dados pela intensidade da desaceleração
econômica e pelas eleições do ano que vem. Caso a economia dos EUA inicie uma trajetória de arrefecimento
muito forte, há incentivos por parte do presidente Donald Trump em se chegar a um acordo; o contrário,
também nos parece válido. Sobre as eleições do ano que vem, deve-se ponderar o argumento anterior (grau de
aquecimento da economia) e o apoio de republicanos, democratas e da própria população diante das ações
frente à China. Do lado chinês, além da motivação do crescimento, há questões de ordem geopolítica que
sensibilizariam Xi Jinping a aceitar um acordo com os EUA. Como sinalizado recentemente pelo governo de
Beijing, não se abrirá mão da soberania do país. Ou seja, chegar a um acordo honroso (tanto do ponto de vista
de tarifas, acesso a mercados como transferência de tecnologia), parece ser uma variável muito importante,
tanto nas negociações de comércio como nas mais estratégias, relacionadas à abertura de mercado,
transferência de tecnologia e propriedade intelectual.

Com base nessas motivações, entendemos que o cenário mais provável é de não acordo neste ano, sem
escalada e sem reversão do que foi implementado até agora. As conversas continuarão avançando, mas sem
se chegar a um consenso. Essa nossa visão se baseia na expectativa de que a rodada de estímulos monetários
em curso, que será intensificada pelo corte de juros esperado para os EUA no final deste mês, dará suporte à
economia mundial. Ou seja, a urgência para um acordo – pensando na preservação do crescimento – será
minimizada pelos juros mais baixos com os quais conviveremos na segunda metade deste ano. Outros cenários
são possíveis, como indicamos a seguir (Gráfico 4).

Gráfico 4: Tensões entre EUA e China: possíveis cenários e probabilidades

Fonte: Bradesco
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O governo chinês parece conservativo e cauteloso neste momento em promover um amplo programa de
estímulos, aceitando riscos de uma desaceleração mais forte no segundo semestre. Essa opção se deve à
expectativa de um acordo com os EUA (ou, ao menos a não escalada das medidas) e/ou à opção de se crescer
menos (reconhecendo os riscos financeiros envolvidos em uma rodada mais forte de afrouxamento). Trabalhar
com um cenário de trégua, mantendo a situação atual (ora apertando o tom, ora aliviando), deve ser nossa
hipótese central. A China vem se movendo para abrir mercados, com redução da lista de setores fechados aos
investimentos estrangeiros (que cairá de 48 para 40, a partir de 30 de julho) e permissão de propriedade 100%
estrangeira de empresas financeiras.

O Gráfico 5 traz dois cenários possíveis para o PIB chinês no horizonte dos próximos 18 meses. Nosso
entendimento é que uma escalada das medidas norte-americanas, cuja probabilidade não é desprezível,
pode tirar algo próximo a 1 p.p. de crescimento, em comparação ao cenário base. Essa redução da expansão
do PIB se deve em alguma medida à perda das exportações em si (que devem recuar principalmente a partir de
agora), mas também à queda da confiança, comprometendo os investimentos à frente e reduzindo a eficiência
da política econômica (mesmo com estímulos, agentes ficam mais resistentes a responder). Na nossa visão,
mesmo sem um acordo fechado, o não agravamento das conversas (acompanhado de estímulos domésticos) já
se mostra suficiente para suavizar a desaceleração em curso.

Gráfico 5: cenários para PIB da China em 2019 e 2020
Variação acumulada de 4 trimestres

Fonte: Bradesco
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