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O ZEITGEIST EM 2021 

Obs: As traduções para o Português da maioria das frases abaixo foram feitas livremente pelo autor. 

Zeitgeist /ˈtsītˌɡīst,ˈzītˌɡīst/. Palavra alemã. O espírito ou humor particular de um determinado período 

da história, demonstrado pelas ideias e crenças daquele tempo. 

Ao longo de 2021, reuni diversos artigos que me chamaram a atenção. Passei as últimas 

semanas revendo o que tinha acontecido, e compilei num texto, junto aos meus comentários, os temas 

que mais se destacaram.  

WEB 3.0, REAL DIGITAL, METAVERSO E NFTs 

 A primeira versão da Internet foi concebida em 1989, por Tim Berners-Lee. À época, a principal 

função da web era compartilhar informações técnicas online, conectadas por meio de hyperlinks, uma 

capacidade revolucionária a seu tempo. Em seus anos iniciais, poucas pessoas tinham acesso à rede, 

que passou a ser dominada por algumas grandes empresas capazes de organizar todo o conteúdo 

disponível, como o Google e o Yahoo. Essa foi a Web 1.0.[1] 

“Até 2005, ficará claro que o impacto da internet sobre a economia não foi maior do que àquele das 

máquinas de fax”. (Paul Krugman, demonstrando que um prêmio Nobel não te torna capaz de prever o 

futuro) [2] 

 Alguns anos mais tarde, surgiram plataformas que permitiam que o usuário também passasse 

a criar conteúdo de forma simples, através de blogs e redes sociais. No Brasil, foi e era de redes como 

o Flogão, o Fotolog e o Orkut; nos Estados Unidos, foi a época do MySpace. Nascia a Web 2.0. 
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A saudosa página inicial do Orkut (foto: reprodução) 

 O MySpace surgiu no fim de 2003, após um grupo de colegas de trabalho identificar 

oportunidades em plataformas incipientes de redes sociais. Em poucos dias, colocaram de pé uma 

primeira versão do site, que ganhou popularidade rapidamente. 

Cerca de um ano mais tarde, o CEO do MySpace recusou uma oferta de comprar o Facebook, 

recém-criado, pelo valor de 75 milhões de dólares. Alguns meses mais tarde, após o MySpace ser 

vendido por $580 milhões, Mark Zuckerberg ofereceu mais uma vez o Facebook por $750 milhões. A 

proposta foi novamente recusada. Cerca de 2 anos depois, a Microsoft comprou 1,6% do Facebook 

por $240 milhões, avaliando a companhia a $15 bilhões! Hoje a companhia, rebatizada como Meta 

Platforms, é avaliada em mais de $900 bilhões. O MySpace, no entanto, ficou  para a posteridade. [3] 

“Nós tentamos criar todas as funcionalidades possíveis, dizendo ‘OK, nós conseguimos fazer isso, por 

que deixar que outros o façam?’ Deveríamos ter escolhido de cinco a dez serviços principais para nos 

focarmos e deixarmos os outros inovarem no resto”. (Chris DeWolfe, um dos fundadores do MySpace, 

tentando explicar o declínio da plataforma) [4] 

 A Web 2.0, como vimos, é uma internet na qual os usuários geram conteúdo de forma 

descentralizada, mas os agregadores de conteúdo continuam centralizados em grandes instituições. 

Nas grandes batalhas de narrativas que vêm sendo travadas nos últimos anos, as plataformas têm 

atuado mais e mais como censoras dos conteúdos, podendo livremente banir usuários e material de 

suas plataformas. Mas e se tudo pudesse ser decentralizado? E se fosse possível eliminarmos esses 

intermediários? 
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 A tecnologia avançou a passos largos nessa direção, e finalmente surgiu o blockchain. Através 

dessa inovação, é possível que conteúdo e distribuição sejam completamente decentralizados, sendo 

necessária apenas a manutenção de uma infraestrutura de verificação. Com essas possibilidades, 

nascia a Web 3.0. 

“Estamos muito no começo do desenvolvimento da internet. Historicamente, com outros avanços 

tecnológicos significativos, capturamos os efeitos de primeira-ordem nas primeiras décadas. O efeito 

de primeira-ordem do automóvel foi te levar de um lugar a outro mais rápido. Mas as mudanças 

realmente profundas aconteceram na próxima fase, com os efeitos de segunda-ordem: subúrbios, 

transporte público, estradas, caminhões, fast food e grandes varejistas, eventualmente o comércio 

eletrônico, carros compartilhados, e daí por diante. Estamos conhecendo só agora os efeitos de 

segunda ordem da internet, e essa história ainda irá se desenrolar por muitos anos”. (Chris Dixon, sócio 

da Andreessen Horowitz, famosa empresa de venture capital) [5] 

 A Web3 é a estrutura que suporta universos como o dos criptoativos, contratos inteligentes, 

NFTs, o metaverso, e a descentralização de finanças e de estruturas de hardware, entre muitas outras 

interfaces e subestruturas. 

 No Brasil, por exemplo, contamos com um único mercado de ações. É o papel da bolsa manter 

o ambiente de negociação, registrar os negócios efetuados, atuar como contraparte central de todos 

os participantes, e mitigar o risco de todo o sistema. Eventuais disputas são arbitradas pela bolsa, ou 

por outros órgãos competentes, de forma centralizada. 

 Na Web3, poderíamos ter um mecanismo decentralizado de negociação de ações. Através de 

contratos inteligentes automatizados, seria possível que os participantes negociassem ativos no 

mercado de uma forma transparente, segura e automática; sem a necessidade de um intermediário, 

reduzindo os riscos e os custos de um sistema centralizado. A tecnologia ainda é incipiente, mas já 

funcional para alguns ativos digitais.  

“Eu certamente espero que bolsas centralizadas queimem no inferno o tanto quanto possível”. (Vitalik 

Buterin, co-fundador do Ethereum, expressando um certo ódio a respeito do mundo pré-Web3) 
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Vitalik Buterin, mais calmo, em um congresso de cripto. (Foto: TechCrunch) 

 A descentralização também se propõe a resolver questões mais mundanas. Suponha que João 

deseje entregar R$10 a Carlos. Pode simplesmente entregar-lhe uma nota de R$10, sem a necessidade 

de intermediários. Pode também fazê-lo eletronicamente, através de um Pix a partir de sua conta 

bancária. Nesta hipótese, no entanto, dependerá de intermediários: irá precisar que o seu banco 

autorize a transação, efetue a transferência, e posteriormente que o banco destinatário aceite a 

transferência, credite a conta-destino, e avise Carlos que a transação ocorreu.  

Na Web3, através do Real Digital, essa transferência pode ser efetuada via blockchain, não 

necessitando de nenhum intermediário. A descentralização reduz custos e riscos do sistema; e 

aumenta a visibilidade e o controle do Banco Central sobre as transações monetárias. Permite outras 

funcionalidades também: seria possível, por exemplo, carregar um carro inteligente com Real digital 

para que ele pagasse estacionamentos e pedágios, ou então carregar uma geladeira inteligente com 

dinheiro para que ela comprasse leite para você quando percebesse que o mesmo está acabando. Os 

primeiros estudos acerca da moeda digital foram encomendados em 2021, e sua introdução é 

esperada para 2023. [6] 

“A iniciativa do Real Digital é uma resposta ao rápido progresso de transformação digital e à 

demanda da sociedade por meios nativos de liquidação em um novo ambiente” (Rodrigo Campos Neto, 

presidente do BCB) 
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2021 também foi o ano do metaverso. O termo é originário de um romance distópico de 1992 

chamado Snow Crash, onde pessoas escapavam de uma sociedade em ruínas adentrando um 

“metaverso”, onde podiam se conectar e compartilhar experiências (qualquer semelhança com o 

mundo atual é mera coincidência). A ideia do metaverso é basicamente integrar experiências 

presenciais com virtuais – ao invés de, no home office, conectar com seus colegas via webcam, todos 

poderiam colocar óculos de realidade virtual e compartilhar um mesmo espaço no metaverso comum, 

como se estivessem compartilhando o mesmo espaço físico. 

“O metaverso é uma visão que engloba muitas companhias – toda a indústria. Você pode 

pensar sobre ele como o sucessor da internet móvel. Certamente não é algo que qualquer companhia 

irá criar individualmente, mas acredito que grande parte de nosso próximo capítulo será contribuir para 

construir isso, junto com muitas outras empresas, criadores e desenvolvedores”. (Mark Zuckerberg, ao 

anunciar a visão da Meta – novo nome do Facebook - para o futuro) 

O metaverso pretende ser uma camada que por vezes se sobrepõe a realidade. As pessoas 

passam grande parte de seus dias com os olhos pregados em telas, seja de computador ou de celular, 

que ocupam um espaço muito pequeno do seu campo de visão. Não é a maneira natural de se perceber 

o mundo. Uma interface de realidade virtual imersiva pode, no entanto, mudar completamente a forma 

como nos relacionamos com o mundo digital. 

A tendência de decentralização também se manifesta nas novas plataformas. Em universos 

virtuais, os “metanautas” seriam capazes de ter propriedades privadas, lastreadas em um token 

particular. Um imóvel virtual poderia ser alugado, com a relação entre proprietário e inquilino mediada 

e forçada por um contrato inteligente, de forma completamente decentralizada e eliminando a 

necessidade de intermediários. Uma obra de arte poderia ter seu registro de propriedade garantido por 

um token não-fungível (um NFT, no termo popular), com toda a cadeia de proprietários devidamente 

registrada na blockchain. 

2021 também foi o ano dos NFTs. O volume total de negócios com NFTs em 2021 foi de $24,9 

bilhões, segundo estimativas; quase 300 vezes mais do que em 2020. A negociação de maior valor foi 

de $69,3 milhões; um artista chamado Beeple vendeu sua obra-prima, chamada de “Everydays: The 

First 5000 Days”, em um leilão. A obra encapsula todo o trabalho deste artista ao longo de sua vida. O 

valor marcou a terceira obra de arte mais cara da história vendida por um artista vivo, e coroou um ano 

absolutamente inacreditável para o mercado de NFTs. [7, 8] 
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O NFT de 70 milhões de dólares, de Beeple. (Foto: Reprodução) 

Mas quanto valor realmente detém um NFT – uma obra de arte que existe exclusivamente no 

mundo digital, cuja manifestação visual é livremente e igualmente expressada por aqueles que não 

detém sua propriedade? Em outras palavras: por que alguém pagaria quase 70 milhões de dólares por 

um .jpg, que poderia ser livremente copiado e colado? 

“A fisicalidade é um defeito, não uma funcionalidade. Não existia escassez em zeros e uns até antes 

de existir o blockchain”. (Tyler Winklevoss, investidor em criptoativos, e promotor de NFTs). 

 Parafraseando: qualquer um pode ver um Beeple no Instagram. Mas numa blockchain, o Beeple 

é colecionável. 

 Difícil dizer se NFTs se tornarão uma reserva efetiva de valor no futuro. Mas os próximos anos 

julgarão se existe validade na premissa de que nossas vidas se tornarão ainda mais virtuais. Se a 

relação da sociedade com os smartphones servir para prever algo, no entanto, é evidente que a direção 

será esta. 

Referências 

[1] Web3: entenda o que é e como ela mudará a internet como conhecemos 

(https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/12/30/web3-o-que-e.htm) 

[2] Did Paul Krugman Say the Internet’s Effect on the World Economy Would Be ‘No Greater Than the Fax Machine’s’? 

(https://www.snopes.com/fact-check/paul-krugman-internets-effect-economy/) 

[3] MySpace turned down a $75 million offer to buy Facebook (https://www.geeky-gadgets.com/myspace-turned-down-

a-75-million-offer-to-buy-facebook-15-12-2015/) 
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[4] Why Did Myspace Fail? (https://www.feedough.com/does-myspace-still-exist-why-did-myspace-fail/) 

[5] Words With Web 3’s King: An Interview With Chris Dixon (https://sotonye.substack.com/p/words-with-web-3s-king-an-

interview) 

[6] Banco Central planeja lançar ‘Real Digital’ em 2023 (https://olhardigital.com.br/2021/12/07/pro/banco-central-

planeja-lancar-real-digital-em-2023/) 

[7] NFT sales hit US$25-billion in 2021, but growth shows signs of slowing 

(https://www.theglobeandmail.com/investing/investment-ideas/article-nft-sales-hit-us25-billion-in-2021-but-growth-

shows-signs-of-slowing/) 

[8] The top five most expensive NFT purchases in 2021 (https://finance.yahoo.com/news/top-five-most-expensive-nft-

150249487.html) 

 

PLÁSTICOS, O OCEANO E OS MERCADOS 

 Há algumas décadas que o Oceano Pacífico (não apenas este) acumula lixo. Os rejeitos mal 

descartados normalmente acabam em rios, que desembocam no mar. O comportamento das grandes 

correntes oceânicas concentra esse material em regiões específicas. O vórtice de lixo do pacífico é 

uma dessas regiões, localizada no centro do Pacífico Norte, resultado dos descartes de países 

insulares do Pacífico e da costa oeste das Américas. 

 Ao contrário da percepção pública sobre o assunto, essa massa de lixo não pode ser vista do 

espaço. Apesar de algumas afirmações de que a região tenha aproximadamente o tamanho somado 

dos estados do Pará e do Mato Grosso, suas fronteiras não são bem definidas e nem a massa de lixo 

é particularmente densa. São muitos pedaços pequenos, principalmente de plástico. A constituição é 

mais similar a pedaços de orégano sobre uma tigela de sopa do que a uma grande massa flutuante de 

lixo. Além disso, grande parte dos detritos está submerso, junto ao fundo do mar. 

https://finance.yahoo.com/news/top-five-most-expensive-nft-150249487.html
https://finance.yahoo.com/news/top-five-most-expensive-nft-150249487.html
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Peixe preso em uma rede descartada, na Costa Brava espanhola. (Foto: Getty Images) 

 Um estudo de 2018, publicado na Nature, estimava a massa de plástica contida no vórtice em 

79 mil toneladas, uma quantidade que deve estar aumentando exponencialmente.[1] Um mergulhador 

francês de 52 anos, Ben Lecomte, passou 80 dias em 2019 nadando e coletando informações a 

respeito do lixo acumulado. [2] 

“[O microplástico] está distribuído para baixo a cerca de 5 metros da coluna d’água. [É como] olhar 

para cima em um dia em que esteja nevando, mas ao contrário”. (Bem Lecomte) 

A vida marinha sofre, mas se adequa de forma surpreendente. Algumas espécies se adaptaram 

a colonizar os pedaços flutuantes de plástico. Cientistas conseguiram documentar mais de 40 

espécies costeiras agarradas em polímeros, incluindo mexilhões, cracas e anfípodes. Algumas 

variedades já eram conhecidas por agarrarem pedaços de madeira dirigidos rumo ao oceano, mas 

essas superfícies eram gradativamente destruídas. O plástico, mais resistente, admite um novo 

comportamento das espécies. [3] 

“É quase como se uma nova ilha tivesse surgido. [O novo habitat] representa uma mudança de 

paradigma em relação ao que acreditávamos ser possível”. (Greg Ruiz, pesquisador no Smithsonian 

Environmental Research Center) 

Apesar das adaptações, a quantidade e a natureza de lixo são certamente bastante deletérias 

para todo o ecossistema. Para além das muitas mortes de vida marinha provocadas pela ingestão e 

interação com o lixo, microplásticos e microfibras penetram dentro da carne de organismos 

tipicamente consumidos pela sociedade. 
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O lixo se acumula em toda a parte, não só no Pacífico. Em 2011, na Grécia, o jovem holandês 

Boyan Slat tentava aproveitar uma viagem de mergulho. O adolescente de 16 anos ficou revoltado com 

a situação: eram poucos peixes, no meio de um (literal) mar de lixo. Ao invés de reclamar na internet, 

resolveu abrir uma empresa para resolver a questão. Assim nasceu a The Ocean Cleanup, companhia 

cujo propósito é construir ferramentas para lidar com o problema. [4] 

“Esses giros de lixo não irão sumir sozinhos. Mesmo que nós fechássemos a torneira hoje, o plástico 

ainda estaria ali em 100 anos”. (Boyan Slat) 

Em 2015, a The Ocean Cleanup apresentou o System 001, seu primeiro protótipo. Nos anos 

seguintes a empresa recebeu financiamentos e realizou testes. Mas foi em 2021 que seu novo sistema 

chamado “Jenny” superou alguns problemas de escala, e capturou 29 toneladas de lixo no Pacífico. A 

montanha de rejeitos – escovas de dentes, fitas VHS, bolas de golfe, sapatos, equipamentos de pesca 

– foi trazida ao Canadá em outubro, e deve ser majoritariamente reciclada. [5] 

 
Boyan Slat, agora com 27 anos, anunciando mais uma operação de testes da The Ocean Cleanup. 

(Foto: Divulgação) 

A visão da empresa é engajar esforços para reduzir o tamanho do lixo no Grande Giro do 

Pacífico pela metade a cada 5 anos, além de reduzir a quantidade de plástico flutuando nos oceanos 

em 90% até 2040. É uma missão bastante ambiciosa, dado que essa fase de testes resultou numa 

captura de apenas 0,03% da quantidade de lixo estimada pela própria companhia na região. Mas as 

estimativas de Slat são de que com dez sistemas operantes, o ritmo de remoção de lixo pode chegar 

a 20 mil toneladas por ano. [6] 
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Remover o lixo é apenas parte do problema, no entanto. A outra parte, talvez mais desafiadora, 

é enfrentar as origens de todo esse plástico. 

“Se você deixar as portas abertas durante uma tempestade de areia enquanto você estiver aspirando o 

pó, você não vai muito longe”. (Rolf Halden, professor da Universidade do Arizona) 

A empresa de Slat também está atenta a essa questão. Para tal, desenvolveram dispositivos 

interceptadores. São máquinas movidas a energia solar, parecidas com pequenas embarcações, que 

formam uma barreira em rios. O objetivo é que o lixo seja capturado pelas barreiras antes que chegue 

ao mar, sendo direcionado para um local apropriado. Existem apenas três dispositivos operacionais 

hoje: um na Indonésia, outro na Malásia e outro no Vietnã. Serão necessários milhares. 

 
Interceptador funcional na República Dominicana. (Foto: Divulgação) 

Mas outras tecnologias que ajudam a resolver o problema também estão sendo desenvolvidas. 

O polipropileno, por exemplo, representa 28% da demanda global por polímeros. No entanto, menos de 

1% da produção é reciclada (podemos imaginar onde acaba o resto). O processo de reciclagem atual, 

mecânico, produz um material cinza ou preto, de forte odor, e impróprio para uso em produtos 

alimentícios. Tudo isso resulta em uma solução de baixa aplicação comercial. 

Uma nova tecnologia de reciclagem, no entanto, foi desenvolvida em 2013, patenteada em 2016, 

e posteriormente licenciada por uma companhia chamada PureCycle Technologies; listada em 2021 

através de um SPAC (Special Purpose Acquisition Company, as empresas de “cheque em branco”). A 

ideia é que o polipropileno originado da reciclagem química seja similar ao polímero “virgem”, e resulte 

em muito mais reciclagem (e menos descartes) desse tipo de plástico. [7] 

“Nosso processo de reciclagem produz resina quase virgem, que acreditamos ser apropriada 

para uso em produtos alimentícios e de alto valor, e acreditamos que estamos bem posicionados para 
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atender a demanda por conteúdo reciclável além de mandatos globais de sustentabilidade”. (Mike 

Otworth, CEO da PureCycle). 

 
Polipropileno reciclado pelo método antigo, contra o proposto pela PureCycle. (Imagem: 

Divulgação). 

 A companhia começou a ser negociada no meio de março de 2021, em um mercado bastante 

receptivo. Muitas empresas foram listadas via SPAC nesse período, com perfis semelhantes à da PC 

– tecnologias incipientes com faturamento zero. A PureCycle, por exemplo, não deve gerar receitas 

relevantes antes de 2023. 

 Modelos de negócios ainda não provados são particularmente vulneráveis aos ataques dos 

short sellers (vide Zeitgeist parte 1). A PureCycle não escapou aos olhos de uma das poucas empresas 

especializadas nesse tipo de estudos, e foi atacada: “previsões irreais de receita”, executivos com 

“péssimo histórico gerencial” e uma tecnologia “não provada” foram os principais alicerces da tese 

dos vendedores. O papel, inicialmente negociando na casa dos 30 dólares, perdeu mais de 40% de seu 

valor em apenas uma semana, e encerrou o ano valendo menos de 10 dólares. [8] 

“Acreditamos que o relatório publicado na quinta-feira por uma empresa de short selling é 

principalmente desenhado para fazer cair o valor das ações, servindo aos interesses econômicos do 

vendedor”. (Comunicado oficial da PureCycle, ilustrando o desprezo comum que o mercado sente 

contra short sellers) 
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 Independente do comportamento dos mercados em 2022, esperamos que o ambiente seja 

propício para que mais empresas sejam capazes de captar recursos para solucionar os grandes 

problemas ambientais do mundo moderno – certamente não limitados ao uso do plástico. 

Referências 

[1] Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic 

(https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w) 

[2] Long-distance swimmer dives into the Great Pacific Garbage Patch 

(https://edition.cnn.com/2019/12/11/world/swim-great-pacific-garbage-patch-c2e-intl-hnk/index.html) 

[3] On the Great Pacific Garbage Patch, scientists find a surprise: Coastal life 

(https://www.nbcnews.com/science/environment/great-pacific-garbage-patch-scientists-find-surprise-coastal-life-

rcna7292) 

[4] This Dutch Teen Dreamed of Cleaning Up the Ocean. Now, It's Happening (https://time.com/5389782/boyan-slat-

plastic-ocean-cleanup/) 

[5] They pulled 63,000 pounds of trash from the Great Pacific Garbage Patch, but that's just the start 

(https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/10/29/great-pacific-garbage-patch-ocean-cleanup-nets-63000-

pounds-trash/6138815001/) 

[6] A giant floating trash collector will try to scoop up the Great Pacific Garbage Patch 
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patch/831803002/) 

[7] Plastics Recycler PureCycle Technologies Going Public Via SPAC (https://finance.yahoo.com/news/plastics-recycler-

purecycle-technologies-going-160836059.html) 

[8] A Plastics Recycling Firm With No Revenues Plunged More Than 40% This Week–Here’s Why 

(https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/05/07/a-plastics-recycling-firm-with-no-revenues-plunged-more-than-

40-this-weekheres-why/?sh=33cd4f4c3dd7) 

 

PROSPERIDADE COMUM, O GRUPO EVERGRANDE E IMPOSTOS 

 A história da China sob comando do Partido Comunista é recheada de grandes mantras 

políticos. O desafio dos observadores é tentar estimar quais deles irão “pegar”, dado que foram tantos 

ao longo dos anos. Alguns, como os das “Três Representações” e das “Três Primazias”, não ressoaram 

tanto entre a sociedade chinesa. Outros, principalmente na era do fervor revolucionário dos anos 50, 

inspiraram milhões de pessoas.[1] 

 No fim de 2020, Xi Jinping anunciou que a “Prosperidade Comum” será um dos objetivos 

fundamentais da China para os próximos quinze anos. Sua intenção é reduzir a imensa desigualdade 

https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/05/07/a-plastics-recycling-firm-with-no-revenues-plunged-more-than-40-this-weekheres-why/?sh=33cd4f4c3dd7
https://www.forbes.com/sites/palashghosh/2021/05/07/a-plastics-recycling-firm-with-no-revenues-plunged-more-than-40-this-weekheres-why/?sh=33cd4f4c3dd7
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econômica que distancia os mais pobres dos mais abastados. De acordo com seu discurso, o 

presidente não quer que os chineses tracem um caminho similar aos americanos.[2] 

“Ricos e pobres estão polarizados em alguns países, após o colapso da classe média. Isto levou à 

desintegração social, à polarização política e a um populismo desenfreado”. (Xi Jinping, aproveitando o 

púlpito para alfinetar os rivais) 

 Em 2021, uma série de iniciativas foi lançada a partir das diretrizes da “prosperidade comum”. 

Xi Jinping encomendou estudos, por exemplo, para a introdução de um imposto sobre as propriedades 

(uma espécie de IPTU), exclusivo para regiões urbanas, que vai diretamente de encontro a interesses 

enraizados em uma economia impulsionada por décadas de forte desenvolvimento imobiliário.[3] 

 
Xi Jinping, discursando em evento em Beijing. (Foto: Reuters) 

 A China é altamente dependente do setor imobiliário. A venda de terras para incorporadores 

privados é uma fonte importante de receitas para os governos locais: cerca de um trilhão de dólares a 

cada ano.[4] 

Após décadas de crescimento veloz fomentado pelo setor imobiliário, o politburo chinês teme 

que seja difícil sustentar esse ritmo à frente, e quer pensar em alternativas. O crescimento do setor 

também foi impelido por muita dívida, o que pode trazer riscos financeiros para toda a economia. 

 Por conta disso, Beijing vem impondo controles maiores sobre o setor, reduzindo a capacidade 

dos grandes incorporadores tomarem crédito. A ideia é gradualmente “desmamar” o setor imobiliário 

de uma fonte barata de financiamento, reduzindo assim o ritmo de crescimento dessas empresas e 

diminuindo o risco do sistema financeiro. Mas o gradualismo desejado pelos burocratas é um 

equilíbrio difícil de ser alcançado. 
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 Nas costas do desenvolvimento do país, o grupo Evergrande já foi o maior conglomerado 

imobiliário do mundo. Todo esse crescimento não veio desprovido de custo – no fim do ano passado, 

os passivos do grupo somavam um valor de cerca de 300 bilhões de dólares. Com a nova política de 

Beijing para o crédito, o grupo se viu sem liquidez. Deu calote em juros devidos no meio de dezembro 

de 2021, tornando-se oficialmente inadimplente. Diversas de suas obras tiveram de ser paralisadas, e 

o grupo está recorrendo a vender seus muitos ativos para evitar que ao menos seus clientes e 

fornecedores fiquem na mão. 

 
Um canteiro de obras da Evergrande em Wuhan. (Foto: Bloomberg) 

“Um passivo total de cerca de 2 trilhões de yuanes [$314 bilhões] é muito dinheiro, e nada fácil de lidar 

num momento no qual o governo está tomando medidas duras contra o endividamento excessivo dos 

incorporadores”. (Yin Rai, investidor imobiliário em Shanghai) 

 O fundador do grupo Evergrande, Hui Kan Yan, começou a companhia em Guangzhou, uma 

região no sul da China. O rápido crescimento da empresa, que tinha obras em 280 cidades da China 

no fim do ano passado, enriqueceu generosamente ao seu principal acionista, que já foi o homem mais 

rico da Ásia. 

 Mas não foram apenas os grandes incorporadores que fizeram fortunas no setor. Os chineses, 

assim como outros povos asiáticos, têm alta propensão cultural a poupar. Na ausência de 

instrumentos financeiros mais adequados, o dinheiro foi parar em imóveis. Estima-se que 70% da 

riqueza das famílias chinesas esteja concentrada em propriedades imobiliárias. Esse dado se compara 

com 35% para os Estados Unidos, por exemplo. [6] 
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“Como uma pessoa de classe média trabalhando em um emprego comum com um salário comum [...] 

guardar meu salário nunca teria sido suficiente para cobrir as despesas de vida, uma família, e para a 

aposentadoria. Simplesmente não existe outra maneira de poupar meu dinheiro além de investir em 

imóveis”. (trabalhadora anônima). 

 E aí mora outro risco advindo de eventuais impostos sobre a propriedade na China. Com grande 

parte da riqueza das famílias concentrada em imóveis, caso esse imposto resulte em uma queda nos 

preços das propriedades, poderíamos gerar alguma instabilidade social – o maior risco político que o 

país poderia enfrentar. 

Em outubro de 2021, os preços de novas residências das maiores cidades da China 

apresentaram queda em relação ao mês anterior. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde abril de 

2015. O que poderia acontecer caso essa queda se torne mais prolongada, ou pior, mais profunda? 

 
Conjunto residencial em Qidong, da Evergrande. (Foto: Bloomberg) 

“Como é que instituições sociais, financeiras e econômicas se adaptam após 40 anos de preços 

subindo de maneira inexorável, período durante o qual se desenvolveu a crença de que Beijing jamais 

permitiria que os preços dos imóveis caíssem? ” (Michael Pettis, professor de finanças na Universidade 

de Peking) 

 Naturalmente, não há solução fácil para o problema. O modelo de desenvolvimento baseado no 

setor imobiliário não é sustentável. Impostos sobre a propriedade de 0,7% poderiam gerar uma receita 
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de cerca de $282 bilhões, segundo estimativas, e ajudariam a tornar os governos locais menos 

dependentes de vendas de terras para se sustentarem. A redução da oferta de crédito para o setor 

também ajudaria a disciplinar as empresas, ainda que resultando em um nível de crescimento menor. 

E eventuais quedas controladas nos preços estimulariam as pessoas a procurarem investimentos 

alternativos para fazer a sua poupança. 

“A liderança em Beijing está mais preocupada com o crescimento chinês do que qualquer pessoa no 

Ocidente. Há um reconhecimento de que o antigo manual que prega construir, construir, construir, não 

funciona mais e que na verdade está ficando perigoso. A liderança agora parece estar pensando que 

não pode mais esperar para mudar o modelo de crescimento”. (Leland Miller, CEO da consultoria China 

Beige Book) [7] 

 O melhor dos mundos é uma desaceleração controlada, rumo a um novo equilíbrio. Mas 

manejar a transição de uma economia mastodôntica, como a chinesa, rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento não é tarefa fácil - nem mesmo em sociedades autocráticas. 
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