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Não há razão para que dívida da Evergrande se
espalhe como contágio, diz estrategista
Robert Lawrence Kuhn lembra que o governo chinês reconheceu o problema do
“aumento irracional” dos preços dos imóveis e determinou o controle e a redução
do “risco financeiro” como um dos pilares da política econômica

Por Olívia Bulla, Valor — São Paulo

20/09/2021 19h41 · Atualizado 

A derrocada do mercado financeiro hoje, em especial de ações no Brasil e nos

Estados Unidos, mostra o quão sensível os investidores estão em relação à crise da

Evergrande. Diante de tantas incertezas sobre a situação da incorporadora chinesa,

o estrategista de investimentos Robert Lawrence Kuhn alerta: “não há razão para

que a dívida da Evergrande se espalhe como contágio para outras economias”. 

Ele explica que a situação da incorporadora chinesa é a exemplificação de um

dilema. “A crise da Evergrande é uma expressão da mentalidade profunda entre os

chineses de que é da maior importância ter sua casa própria e também da vontade

das instituições financeiras chinesas de continuar alimentando uma escalada dos

preços das casas”, diz, lembrando que da dívida de US$ 300 bilhões da Evergrande,

dois terços (US$ 200 bilhões), são devidos a clientes chineses, cerca de 1,4 milhão

deles, que pagaram antecipadamente por apartamentos que ainda não foram

construídos. “E isso cria o potencial de agitação em massa, um anátema para o

governo chinês”, destaca.  

Autor de mais de 25 livros, entre eles a biografia do ex-presidente chinês Jiang

Zemin, e colunista de jornais chineses, como o China Daily e o South China Morning

Post, Kuhn lembra que o governo chinês reconheceu o problema do “aumento
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irracional” dos preços dos imóveis e determinou o controle e a redução do “risco

financeiro” como um dos pilares da política econômica.  

“Isso se expressa, recentemente, nas regulamentações intensificadas, alguns diriam

‘repressão’, aos setores atípicos da indústria financeira, especialmente fintech,

exemplificados pelo Grupo Ant”, ilustra, citando o braço financeiro da gigante

Alibaba.  

Porém, o estrategista ressalta que o governo tem relutado em usar decretos para

impedir o aumento dos preços dos imóveis, devido à ameaça de que tal medida

teria sobre a estrutura de dívida das empresas imobiliárias, tornando-se uma

ameaça inerente às instituições financeiras da China e, portanto, a toda a economia. 

Kuhn lembra que, para a maioria dos chineses, as grandes empresas privadas são

consideradas parte do Estado, o que significa que há uma expectativa de que o

Estado forneça proteção contra perdas. “Por outro lado, o governo não quer

resgatar totalmente a Evergrande, provando garantias financeiras de apoio, porque

isso desmentiria a economia de mercado e reforçaria a crença pública de que o

governo subscreveria todas as dívidas”, pondera.  

Assim, para o especialista, o caminho mais provável para os eventos envolvendo a

Evergrande é o de intervenção do governo chinês, por meio dos bancos estatais, de

modo a administrar uma reestruturação “ordenada” da dívida. “A Evergrande é mais

do que uma imobiliária em apuros; representa um setor importante da economia

da China, resume alguns dos problemas estruturais da economia e exemplifica

como a China, sob o comando do presidente Xi Jinping, está fazendo grandes

ajustes”, conclui.
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The downfall of the financial market today, especially for stocks in Brazil and 
United States, shows how sensitive investors are in relation to the crisis of the 

Evergrande. Faced with so many uncertainties about the situation of the 
Chinese developer, investment strategist Robert Lawrence Kuhn warns: “there 
is no reason to that Evergrande's debt spreads as a contagion to other 

economies”.  
 
He explains that the situation of the Chinese developer is an example of a 

dilemma. “The Evergrande crisis is an expression of the deep mentality among 
Chinese people that it is of the utmost importance to have their own house 
and also of Chinese financial institutions to continue fueling an escalation of 

the house prices," he says, noting that Evergrande's $300 billion debt, 
two-thirds (US$ 200 billion), are due to Chinese customers, about 1.4 million 
of them, who paid in advance for apartments that have not yet been 

built. “And this creates the potential for mass agitation, an anathema to the 
Chinese government”, he highlights. 
 



Author of more than 25 books, including the biography of former Chinese 

President Jiang Zemin, and columnist for Chinese newspapers such as China 
Daily and South China Morning Post, Kuhn recalls that the Chinese 
government has recognized the problem of "increase irrational" of real estate 

prices and determined the control and reduction of "risk financial” as one of 
the pillars of economic policy. 
 

“This is expressed, recently, in intensified regulations, some would say 
'repression', to atypical sectors of the financial industry, especially fintech, 
exemplified by Grupo Ant", he illustrates, citing the financial arm of the giant 

Alibaba.  
 
However, the strategist points out that the government has been reluctant to 

use decrees to prevent the rise in property prices, due to the threat that such 
a measure would have on the debt structure of real estate companies, 
becoming a inherent threat to China's financial institutions and therefore to 

the entire economy. 
 
Kuhn recalls that for most Chinese, large private companies are considered as 

if part of the State, which means that there is an expectation that the 
State provide protection against loss. "On the other hand, the government 
does not want fully rescue Evergrande, proving financial guarantees of 

support, because this would belie the market economy and reinforce the public 
belief that the government would underwrite all the debts”, he ponders. 
 

Thus, for the specialist, the most likely path for events involving the 
Evergrande is the intervention of the Chinese government, through state 
banks, of how to manage an “orderly” debt restructuring. “Evergrande is more 

than a real estate in trouble; represents an important sector of the economy 
of China, summarizes some of the structural problems of the economy and 
exemplifies how China, under President Xi Jinping, is doing great 

adjustments”, he concludes. 
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