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No terceiro trimestre, a China apresentou uma 

taxa de crescimento de 0,2% no PIB em relação 

ao trimestre anterior. O país tem apresentado 

restrições energéticas, com províncias 

adotando algum tipo de racionamento.  

 

Comentário Arazul Capital: Após se recuperar 
do choque negativo da pandemia ainda em 
2020, o ritmo de crescimento econômico da 
China está desacelerando em 2021. Entre as 
fragilidades atuais da economia chinesa estão o 
elevado preço do carvão, a necessidade de 
racionamento de energia, a escassez de 
componentes para a indústria e as crises no 
setor imobiliário.   

 

Desde a queda na taxa de crescimento do PIB no 
primeiro trimestre de 2020, em consequência da 
pandemia do coronavírus, a China tem acumulado 
taxas posistivas até o momento. Apesar da economia 
chinesa já ter se recuperado da queda de 9,5% 
registrado no início de 2020, a taxa de crescimento 
do terceiro trimestre de 2021 indica que o ritmo de 
crescimento chinês será mais moderado. 

 

A economia chinesa tem sentido os efeitos dos custos 
e dos riscos de racionamento de energia. A demanda 
por eletricidade tem aumentado à medida que as 
atividades econômicas na China e no mundo têm se 
normalizado. A produção de eletricidade cresceu 12% 
no terceiro trimestre, em relação ao trimestre 
anterior, e 7,6%, em relação ao mesmo trimestre de 
2020.  

Apesar do crescimento da produção de energia, vinte 
províncias e regiões chinesas adotaram algum tipo de 

racionamento de energia. Essas ações envolveram 
provínicas como Jiangsu, Zhejing e Guangdong, que 
representam quase um terço do PIB do país.  

 

Cerca de 70% da energia é proveniente de fontes 
termelétricas. O preço do carvão, principal fonte de 
energia do país, cresceu fortemente no ano de 2021. 
Na Dalian Commodity Exchange, em 18 de outubro, o 
preço do carvão de coque futuro atingiu, 3.995 yuans 
por 60 toneladas métricas, o patamar mais elevado 
do ano. Este valor é 1,5 vezes maior que o valor do 
início de 2021 e 2 vezes maior que o preço de um ano 
atrás. 

A rápida evolução dos preços chamou a atenção da 
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, 
que anunciou que o governo interviria nos preços do 
carvão de coque e no carvão metalúrgico. Este 
anúncio foi suficiente para que alguns dos principais 
produtores de carvão da China disseram que 
aumentariam a produção e limitariam os preços 
durante o inverno e a primavera, independetemente 
de custos.  

 

As medidas surtiram efeito, em dezembro o preço do 
carvão de coque futuros já estava sendo 
comercializado na Dailan Commodity Exchange por 
um valor 35% menor do que o valor máximo 
registrado do ano, em outubro. Entretanto, este valor 
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ainda é 28% maior do que o preço de dezembro de 
2020. 

Em novembro de 2021, o índice de Preços ao 
Produtor (PPI) para produtos manufaturados 
aumentou 0,0% em relação ao mês anterior e 12,9% 
em relação a outubro do ano passado. O índice de 
preços de compra de produtos manufaturados 
aumentou 1,0% na comparação mês contra mês 
imediatamente anterior e 17,4% na comparação com 
outubro de 2020. 

 

Analisando as categorias do PPI, os preços de venda 

de produtos manufaturados de bens de consumo 

cresceram 1,0% na variação ano/ano, enquanto que 

a variação mês/mês foi de 0,4%. Destaca-se o 

crescimento no índice de preços dos alimentos 

manufaturados, que aumentou 0,8% em relação à 

oututubro e 1,6% em relação à novembro de 2020. 

Entre os produtos manufaturados de meios de 

produção, a variação ano/ano foi de 17,0% e -0,1% na 

variação mês/mês. A indústria extrativa mineral 

apresentou crescimento nos preços de 60,5% em 

relação à novembro de 2020, a indústria de matérias-

primas apresentou taxa de crescimento nos preços 

de 25,0% no mesmo período. Por fim, os preços da 

indústria de transformação cresceram 10,1% na 

variação ano/ano. 

Na ótica do consumidor, o índice de preços ao 

consumidor (CPI) já reflete parte da elevação dos 

custos de produção. Em novembro, o CPI foi de 2,3% 

na variação ano/ano. A categoria de transporte e 

comunicação aumentou 7,6% em comparação com o 

novembro de 2020.  

Na variação mês/mês, o CPI aumentou 0,4%. A maior 

alta foi na categoria alimentos, tabaco e bebidas, que 

cresceu 1,6%. O preço da carne de gado diminuiu 

19,7%, afetando o IPC em cerca de 0,81 p.p.  

 

Com relação ao comércio internacional, as 
exportações chinesas atingiram a marca de US$882 
bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Um 
crescimento de 9% em relação ao segundo trimestre 
de 2021 e 24% em comparação com o terceiro 
trimestre de 2020. 

As importações chinesas também cresceram no 
terceiro trimestre, atingindo US$706 bilhões. Um 
crescimento de 5% em relação ao trimestre anterior 
e de 27% em relação ao terceiro trimestre do ano 
anterior. 

 

Em outubro, o saldo da balança comercial chinesa 
cresceu 27% em relação a setembro. A balança 
comercial acumulada no ano está positiva em mais de 
US$523 bilhões, valor US$139 bilhões superior ao 
período de janeiro a outubro de 2020.  

As projeções do Fundo Monetério Internacional (FMI) 
para o crescimento do PIB real da China são de 8,0%, 
em 2021, e 5,6%, em 2022.   Ressalta-se que a 
economia chinesa está crescendo, entretanto, de 
maneira desequilibrada. 


