
                                                        

 

Especialista acredita que aposta em eficiência livrará China de 
perigos de crise  
 
Arthur Kroeber participou de evento promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China na sede 
do BNDES, no Rio de Janeiro 
 
  
A China trava reformas nas esferas política e econômica rumo a uma maior eficiência, num 
processo que deverá livrar o gigante asiático dos perigos de uma crise, pelo menos nos 
próximos anos, aposta o diretor da consultoria Gavekal Dragonomics, Arthur Kroeber. Um dos 
maiores especialistas sobre o país, Kroeber participou de evento promovido pelo Conselho 
Empresarial Brasil-China (CEBC) e o BNDES, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. 
 
A fórmula chinesa equilibra-se, segundo Kroeber, na figura cada vez mais poderosa e visionária 
do presidente Xi Jinping – no poder desde março de 2013 –, e em reformas fiscais, financeiras 
e no comando das poderosas companhias estatais chinesas. A China tira o peso dos 
investimentos para crescer e mira na urbanização e no aumento do consumo interno. 
 
  
Para o Brasil, dois alertas. O preço das commodities minerais não deve mais flutuar ao sabor 
do voraz apetite chinês, que perde força e avança, no futuro próximo, em índices mais 
modestos, com crescimento na casa dos 5%, prevê Kroeber. Na contramão estão os produtos 
agrícolas, que devem ter cada vez mais compradores.  
 
- A China vai bem quando se pensa em incremento do consumo interno e em salários cada vez 
mais altos – diz o analista, que aponta um crescimento substancial na faixa de famílias cujos 
ganhos anuais ultrapassam os US$ 20 mil.  
 
 
Hoje, analistas apontam o alto índice de endividamento como um fator de preocupação. Para 
Kroeber, a leitura do governo não é esta. O que é preciso é mudar o modelo de crescimento, 
apostando em eficiência. Reformas fiscais e no sistema financeiro, permitindo o lançamento 
de bônus municipais, por exemplo, podem ser saídas para diminuir o débito dos governos 
locais. Já as empresas estatais deverão ter cada vez mais participação privada, embora, como 
sustenta Kroeber, o governo nem mencione a palavra privatização. Estas companhias, lembra 
o especialista, são o pilar do socialismo de mercado propagado por Pequim.  
 
 
Agora, se as grandes estatais nacionais deverão ser parcialmente protegidas, o mesmo não 
deve ocorrer com aquelas regionais. Na província de Guangdong, uma das mais ricas da China, 
o governo planeja permitir a participação da iniciativa privada em 80% das estatais até 2020. 
“E ninguém disse que esta participação não possa chegar a 100%” – alerta Kroeber.  
 
 



                                                        

Estimular o capital privado é, na leitura de Kroeber, garantir respostas mais rápidas na gestão 
das empresas estatais, e, logo, ganhos em eficiência. Permitir reformas no sistema financeiro e 
a entrada de mais empresas privadas no mercado é, segundo ele, outro estímulo à eficiência, 
este surgindo com mais concorrentes. 
 
Kroeber enfatizou ainda a importância da campanha contra a corrupção, uma das principais 
bandeiras do governo Xi. É com ela que o presidente mostra não só o seu poder, mas que não 
está apenas disposto a promover reformas. Efetivamente está trabalhando nisso. 
 
- Ninguém imaginava o alcance desta campanha, quando ela começou, ninguém poderia 
apostar na amplitude que ela tem hoje. É um movimento bastante sério – avalia Kroeber. 
 
Um ícone da campanha é o ex todo poderoso Zhou Yongkang, que integrou o Politburo, 
principal célula do poder chinês, no governo Hu Jintao. Não apenas seus protegidos estão 
sendo julgados, mas ele deve ser preso e até expulso do partido nos próximos meses. Em 
níveis provinciais, já são mais de 2 mil integrantes do partido ou do governo julgados e ou 
expulsos do PCC. 
 

 

SOBRE O CEBC 

O Conselho Empresarial Brasil-China é formado por duas seções independentes, uma no Brasil, 

outra na China. Dedica-se à promoção do intercâmbio econômico Brasil-China e, sobretudo, a 

fomentar o diálogo entre empresas dos dois países. O CEBC propõe-se a contribuir para um 

bom ambiente de comércio e investimentos, assim como a entender e divulgar as novas 

tendências observadas no dinâmico relacionamento Brasil-China. Atualmente, o CEBC é 

composto por cerca de setenta das mais importantes empresas e instituições brasileiras e 

chinesas com investimentos e negócios nos dois países. 
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