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A inflação que veio da China

0 controlo da inflação vai depender da forma como a China souber resolver os seus próprios problemas que estão em grande parte na origem

desta onda inflacionista. 

"Asconsiderações gerais sobre a inflação são sempre bem-intencionadas mas começamos a ver um conjunto de sinais em simultâneo que são

alarmantes como as sérias disrupções nas cadeias de abastecimento, produções interrompidas, uma tentativa de regulação na China de

empresas tecnológicas, de empresas de educação, vários intervenções no mercado de uma economia que é fábrica do mundo”, considerou

José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education. 

Acrescenta que parece haver na China uma “tentativa de modificação do modelo económico chinês. Esta alteração pode criar uma disrupção.

Por exemplo, uma mudança de foco do mercado externo para o mercado interno, querendo a China faça um consumo interno dos seus

produtos, porque a China já tem uma classe média relativamente grande, é uma alteração de fundo”, considera José Crespo de Carvalho. 

“Todos os sinais que vêm da China são preocupantes. Esta forma de regulação acabou por ter uma influência nos ADR muito grande. O

dinheiro investido em ações chinesas colocadas no mercado americano foi saindo. As próprias empresas que se financiam no mercado

americano estão a ver uma saída de fundos sem precedentes. Tudo isto são sinais de alarme.” 

Dependências 

José Crespo de Carvalho referiu-se ainda ao estado das cadeias logísticas com navios que não acostam, filas de espera gigantescas,

contentores que estão vazios e ninguém os vais buscar e com falta de contentores onde são necessários. A que se junta a questão energética

em que se está “longe de perceber se tem um travão possível”. Implica olhar para a situação económica mundial de uma forma diferente, sendo

“mais realistas e menos otimistas em relação ao que é ou que possa vir da China de quem o mundo tem uma grande dependência, que não se

resolve com redundância de hoje para amanhã”. 

Na sua opinião, o controlo da inflação dependerá da forma como a China souber encontrar soluções para os seus próprios problemas. Nesta

fase, face à lógica sistémica que tem a economia, a Europa ou os Estados Unidos não têm para já capacidade por si só para resolver

problemas desta dimensão global. “A inflação surge trazida por um conjunto de problemas China.” 

O crescimento em Portugal poderá ser 5,5% como as previsões mas será “assimétrico pois não será igual para todos os setores nem para todas

as empresas, porque algumas conseguiram até reforçai’ os seus balanços durante a pandemia mas outras têm balanços mais débeis”.

Considera que não se pode “fazer uma radiografia do todo sem olhar para o que está acontecer em cada um dos setores e das empresas”. 

Referiu-se ao problema endémico da dimensão das empresas. “Foi pena que nesta pandemia quando se concederam empréstimos às

empresas deveria prever-se que esses empréstimos deveriam obrigar a que houvesse fusão ou concentração de empresas. Era uma

oportunidade histórica de criar dimensão nas empresas como de pão para a boca e não aproveitamos esta crise para poder fazer esse

trabalho.” ■ 

“Com a subida das taxas de juro há falências” 

A subida de preços não se deve apenas aos custos das matérias-primas e da energia e às disrupções dos transportes mas também às quedas

de produção. 

“O grande tema desta recuperação, que na sua globalidade é muito positiva e os números dos índices bolsistas não mentem, é a preocupação

muito grande em vários setores que foram afetados de uma forma muito grande com a pandemia de covid-19 e que acabam por estar a passar

dificuldades gigantescas”, afirmou Miguel Pina Martins, CEO da Sçience4you. 

Por isso, na sua opinião esta recuperação deveria ser solidária para com setores em que, “para salvar vidas de pessoas, exista saúde, tivemos

de sacrificar como o comércio, a restauração e o turismo e em que não há uma recuperação assim tão grande à vista, principalmente porque

estamos a começar a ver outra vez a covid-19 a emergir em alguns países e, quando voltar o frio, por se tornar novamente complicado”,

acentuou Miguel Pina Martins. Está-se a assistir a uma recuperação em K, em que uns conseguem subir enquanto outros descem, “que é uma

recuperação desigual”. Acrescenta que se continua a ter “quebras muito grandes nos setores do comércio, restauração e turismo”. 

Miguel Pina Martins, CEO da Sciencefor 

Miguel Pina Martins preside à Associação de Marcas de Retalho e Restauração, que foi criada no tempo de pandemia, e admitiu que o facto de

estar ligado a estes setores, a “leitura da realidade pode estar turvada e vejo um pouco mais de ameaças do que as que são vistas pelos

analistas”. 

Refere que há um risco elevado de a inflação se manter principalmente em alguns setores que têm muitas produções fora de Portugal, por

causa do forte aimento dos transportes. “E impossível não refletir os preços, são aumentos muito grandes. Um contentor de brinquedos vindo
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da China custava cerca de 30 a 40 mil euros e pagava 3 mil euros e agora paga-se 20 a 22 mil. E isto é em todas as áreas como o cartão, o

papel, o aço, são crescimentos superiores a 100% nas matérias-primas”. Alertou ainda que a subida dos preços não se vai dever apenas aos

custos das matérias-primas, da energia e dos transportes mas também a uma escassez de produção. 

A falta de energia 

Mas na China há outros problemas, como o da energia. Miguel 

Duarte Roriz 

44 

Trabalhar dois dias por semana em vez de sete porque, por problemas de energia, não podem produzir mais, o que vai criar ainda mais

disrupções. 

MIGUEL PINA MARTINS 

CEO da Science4you 

Pina Martins disse que houve fábricas chinesas que lhe comunicaram que até ao final do ano só poderiam “trabalhar dois dias por semana em

vez de sete porque por problemas de energia não podem produzir mais, o que vai criar ainda mais disrupções”. Por outro lado, podem acentuar-

se os problemas na China por causa da covid-19 e do processo de vacinação. 

Por isso, Miguel Pina Martins defende a necessidade de reindustrialização da Europa e de repensar a dependência de um país, porque isso

pode trazer muitas oportunidades. Salientou que a inflação e a energia são desafios de futuro. “Dizem que a inflação é passageira, mas não

acredito que a energia vá ficar mais barata e não há uma solução à vista para o problema dos contentores. Apesar de a China ter começado a

produzir contentores e barcos, mas não se resolve em quatro ou seis meses. Por isso não vejo uma resolução rápida do tema dos preços, muito

pelo contrário”, afirmou Miguel Pina Martins. Alertou que se “tivermos uma subida de taxas de juro, teremos várias falências de empresas e de

países, porque as dívidas públicas não vão aguentar”. - Há setores com problemas e que estiveram anestesiados com as moratórias e os lay-

offs simplificados. Estamos no comércio especializado que teve quebras este ano de 40%, depois de 2020 ter perdido 40% do negócio. Nesta

altura pode estar a 95% mas três meses fechados e a zeros não são 

recuperáveis. “Agora têm de sair da anestesia e tudo depende de como conseguem sobreviver num ambiente em que o consumo não está a

funcionar como estavam em 2019. A recuperação tem a ver com os stakeholders que estão envolvidos como a banca e os colaboradores”,

afirma Miguel Pina Martins. ■ 

A subida das taxas de juro é inevitável 

“Temos de estar atentos porque a inflação é um fenómeno muito rasteiro e silencioso, mas que se vai insinuando com rapidez nas economias”,

afirmou Rui Leão Martinho. 

“A questão do sjuros e da sua subida não é uma questão para amanhã, mas temos de estar prevenidos. A subida vai acontecer, os Estados

Unidos estão a caminhar para isso e que serão seguidos pela Europa e os restantes países do mundo”, disse Rui Leão Martinho, Bastonário do

Ordem dos Economistas. 

Acrescenta que “Como acontece desde 1972 em todas as crises de energia, também esta crise de energia vai ter a sua evolução para pode ter

custos muito elevados”. A reindustrialização tem uma face diferente do que foi a industrialização anterior, e que surge para tentar colmatar

algumas deficiências que a pandemia veio evidenciar e a recuperação do pós-pandemia sublinha com produção nos Estados Unidos ou na

Europa, com o digital e a tecnologia, o ambiente e a sustentabilidade, o 

que leva tempo. “Vai ser um período longo de transformação”. 

Christine Lagarde, presidente do BCE, na sua função apaziguadora, afirmou que é transitória e localizada e que os juros em 2022 não vão subir

e portanto é um quadro que “descansa investidores e os players do mercado”. Mas “temos de estar atentos porque a inflação é um fenómeno

muito rasteiro e silencioso mas que se vai insinuando com rapidez nas economias”, afirmou Rui Leão Martinho. 

Mas os portugueses que já trabalhavam nos anos 1980 têm alguma experiência dos efeitos da inflação, “ela corrói e portanto acho que temos

de estar atentos e é bom que estejamos conluiados todos no que é a política geral europeia do BCE, mas atentos porque a inflação pode, não já

amanhã ou a curto prazo, mas pode vir a perturbar a recuperação e a retoma do crescimento neste pós-pandemia”. 

Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Riscos geopolíticos Rui Leão Martinho referiu-se aos vários riscos geopolíticos

como a nova aliança entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. “E uma nova aliança em que estamos ainda a ver o que se vai passar

mas nos na Europa temos de pensar que vai ter alguma influência relativamente a negócios, investimentos, cruzamento de interesses entre os

países”. Aludiu ao que chamou as manobras sino-soviéticas, e à desaceleração da economia chinesa Acentuou que neste momento “há um

grande risco daparte imobiliária, não será uma bolha, mas percebemos que as empresas estão muito endividadas, o que pode atrasar o ciclo de

crescimento quase permanente”. 

As consequências da pandemia de covid-19 ainda não são passado porque “as assimetrias entre países acentuaram-se, no interior dos países

também se aprofundaram as assimetrias e a pobreza, a desigualdade, a i n-clusão social, que parou. Tudo isto são fatores que temos de ter em

linha de conta porque vão influenciar a evolução do crescimento”. 

Rui Leão Martinho sublinhou ainda os riscos ambientais e os cibernéticos e podem condicionar o andamento da recuperação e da retoma do

pós-co-vid-19. “O BCE é muito importante para a União Europeia que pode defender de uma crise maior ou de passar uma fase mais

prolongada para essa retoma A UE em geral vai retomar um crescimento normal num período relativamente curto, embora Portugal demore um

pouco mais, o que tem a ver com as debilidades que a economia já tinha antes da pandemia”, referiu Rui Leão Martinho. ■ 

O Futuro dos Mercados Financeiros 

A10.a edição da Grande Conferência “O Futuro dos Mercados Financeiros”, realizada pelo Jornal de Negócios e o Banco Carregosa, integra-se
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no “Jogo da Bolsa”, que permite a simulação da negociação de instrumentos financeiros, em tempo real e de uma forma virtual. A abertura

contou com as intervenções de Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, Maria Cândida Rocha e Silva, presidente do Banco Carregosa, e

José de Azevedo Rodrigues, vice-reitor do ISCTE-IUL e o keynote speaker Filipe Silva, diretor de investimento do Banco Carregosa, que traçou

as perspetivas de investimentos de 2022. 

Na primeira mesa-redonda “Os Desafios Económicos Pós-Pandemia: Cenários para a Banca e Mercados” participaram José Crespo de

Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education, Miguel Pina Martins, CEO da Science4you, e Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos

Economistas, com moderação de Diana Ramos. O segundo debate sobre “Tendências de Investimento” contou com António Seladas, diretor da

AS Independent Research, Rina Guerra, Gestão de Ativos - Ações do Banco Carregosa, Rui Alpalhão, professor associado convidado do

Departamento de Finanças do ISCTE Business School, e Sérgio Monteiro, ex--consultor do Banco de Portugal e partner do Fundo Horizon, e

com moderação de Patrícia Abreu, jornalista do Jornal de Negócios. Encerrou a conferência João Nuno Mendes, secretário de Estado das

Finanças.
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