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A economia mundial que até recentemente continuava forte, apesar do enfraquecimento nos 
Estados Unidos está agora desacelerando significativamente, com a Europa oferecendo a mais 
recente evidência de problemas. 
 
Ontem, a agência de estatística da União Européia divulgou que o produto interno bruto da 
zona do euro encolheu 0,2% no segundo trimestre, em relação ao primeiro ou 0,8% a uma 
taxa anualizada. Foi a primeira vez que o PIB dos 15 países que usam o euro caiu desde o 
início dos anos 90.  
 
Com esse relatório, quatro das cinco maiores economias do mundo os EUA, a região do euro, o 
Reino Unido e o Japão estão flertando com a recessão. (A China é a exceção.) Além disso, 
houve um novo sinal das pressões que a economia americana enfrenta na forma dos números 
de inflação: o Departamento de Trabalho do país informou ontem que o índice de preços ao 
consumidor atingiu seu nível mais alto em 17 anos, com um acumulado nos 12 meses até 
julho de 5,6%. 
 
E, embora as economias emergentes resistam à desaceleração americana, ainda não está claro 
se essas economias até agora aquecidas serão capazes de atravessar em segurança o declínio 
no mundo desenvolvido. 
 
Vários fatores estão por trás da piora no cenário econômico. A explosão nos preços das 
commodities foi um choque para inúmeras famílias e empresas nas economias desenvolvidas. 
Ao mesmo tempo, vários mercados, como os da Espanha, Irlanda e Reino Unido, estão 
sofrendo as conseqüências da crise americana das hipotecas de alto risco e do aperto no 
crédito. A estagnação americana está se alastrando para outros lugares porque o PIB dos EUA 
corresponde a mais de um quarto do PIB mundial.  
 
Para complicar, enquanto as autoridades dos EUA passaram a maior parte dos últimos 12 
meses lutando agressivamente contra a desaceleração, as de outros países estão preocupadas 
com a inflação. Isso significa que talvez não tenham instrumentos de absorção de choques 
suficientes para amenizar um golpe econômico. 
 
Isso se aplica especialmente aos mercados emergentes, onde a pressão inflacionária é maior e 
bancos centrais de países como México e Brasil ainda estão aumentando os juros. Embora o 
aperto monetário seja uma poderosa ferramenta antiinflacionária, ele também tende a reduzir 
o crescimento econômico. 
 
"A economia global está engasgando por causa de uma desaceleração que vai dos Estados 
Unidos à Europa e ao Japão", escreveu David Hensley, economista do J. P. Morgan, num 
relatório enviado a clientes na quarta-feira. Essa desaceleração, segundo ele, "está se dirigindo 
para as economias emergentes, onde o crescimento corre o risco de cair abaixo da tendência".  
 
Os mercados estão enfaticamente apontando para um cenário negativo. O preço do barril de 
petróleo, que é pesadamente influenciado pela demanda mundial, caiu cerca de 21% desde o 
recorde de US$ 145,29 em 3 de julho. Outras commodities também têm tido uma queda 
acentuada, como é o caso do cobre, que caiu quase 20% desde o começo de julho. O índice 
Baltic Dry, uma medida da demanda por frete, tem caído há 23 dias consecutivos. O dólar 
começa a se recuperar à medida que outras economias se mostram menos robustas na 
comparação com a americana. Além disso, apesar da queda acentuada no mercado acionário 
americano, praticamente todas as outras bolsas do mundo desenvolvido tiveram desempenho 
ainda pior. 
 
"Todas as regiões do mundo, com exceção do Oriente Médio e do norte da África beneficiários 
da alta do petróleo -, vão ter uma desaceleração este ano", afirmou um relatório recente da 
empresa de análise econômica americana Global Insight. A empresa prevê que o crescimento 
da economia global vai ficar em 3,2% em 2008, contra 3,9% em 2007, quando o crescimento 



maior foi puxado pela resistência da economia européia e pelo crescimento explosivo do países 
emergentes. O J.P. Morgan projeta crescimento mundial de 1,8%, contra uma estimativa em 
abril de 2,2%.  
 
Na quarta-feira o governo do Japão anunciou que o PIB do país encolheu a uma taxa 
anualizada de 2,4% no segundo trimestre, o maior declínio em sete anos.  
 
O Reino Unido pode estar a caminho da primeira recessão em 15 anos. As vendas no varejo de 
lojas abertas há mais de um ano caíram 0,9% em julho em relação ao ano anterior. A 
produção industrial caiu 1,3% no ano e o preço dos imóveis está quase 9% abaixo do nível do 
ano passado.  
 
"O ajuste da economia britânica aos preços altos das commodities e ao custo mais realista do 
crédito vai ser doloroso", disse na quarta-feira o presidente do Banco da Inglaterra (o banco 
central do país), Mervyn King. "O próximo ano vai ser difícil, com inflação alta e produção 
estagnada."  
 
As economias emergentes já começam a sentir os efeitos das dificuldades nos países ricos. O 
governo de Taiwan divulgou na semana passada que as exportações de julho ficaram abaixo 
da expectativa dos economistas. Uma pesquisa mensal dos gerentes de compras de empresas 
chinesas indicou que a atividade industrial teve queda em julho, a primeira vez que isso 
aconteceu nos três anos de acompanhamento desse indicador. As exportações também 
caíram.  
 
Na Europa, a Estônia, um dos países de maior crescimento na área do Mar Báltico, informou 
que a economia teve contração de 0,9% no segundo trimestre e de 0,5% no primeiro, o que 
tecnicamente é uma recessão.  
 
Gary Goh, gerente de exportação da Lorenzo International Ltd., fabricante de móveis listada 
em Cingapura, diz que as vendas da empresa estão diminuindo. Segundo ele, o verão é 
normalmente mais lento em termos de vendas, mas o deste ano está pior do que a média. As 
vendas na Ásia começaram a cair, ainda que não tanto quanto os oriundos dos EUA e da 
Europa. "É um problema global", afirma. 
 
Na Malásia, uma das bases da manufatura eletrônica asiática, os economistas projetam 
crescimento menor das exportações no segundo semestre. No ano passado os preços altos de 
commodities como o óleo de palma ajudaram a impulsionar as exportações do país, mas a 
cotação desse produto vem sofrendo uma queda acentuada. Em conseqüência disso, os 
analistas reduziram a estimativa do PIB de 2008 para 5,5%. No começo do ano, a previsão era 
de 6,3%. 
 
Para os EUA, a deterioração internacional é, ao mesmo tempo, bênção e maldição. A 
desaceleração global está ajudando a reduzir os preços das commodities e a fortalecer o dólar, 
beneficiando os consumidores americanos. Mas isso não será suficiente para superar a queda 
nas exportações, que têm se beneficiado do dólar fraco e do crescimento de outras economias. 
 
Sem os benefícios de mais exportações, o PIB americano teria encolhido a uma taxa 
anualizada de 0,5% no segundo trimestre, em vez da expansão de 1,9%.  
 
Uma das empresas afetadas é a Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., que no mês 
passado reduziu a previsão de lucro para o resto do ano. 
 
"Começamos a perceber que alguns mercados não americanos estão sendo impactados pelos 
mesmos fatores, como Londres, Paris e Tóquio. Países como Espanha, Reino Unido e Irlanda 
têm os mesmos problemas dos EUA em relação à bolha imobiliária", disse Vasant Prabhu, 
diretor financeiro da Starwoods, numa teleconferência com analistas. 
 



Poucos países oferecem um melhor estudo de caso do desaquecimento global que o Reino 
Unido, hoje atingido pela retração do mercado imobiliário, o aperto no crédito e o alto preço 
das commodities. 
 
Segundo dados do governo, mais de 3.500 empresas da Inglaterra e do País de Gales foram 
forçadas ou optaram pela liquidação no segundo trimestre do ano, um acréscimo de 15% em 
relação ao ano anterior. 
 
A cervejaria Cains Beer Co., de Liverpool, na Inglaterra, dona de uma rede de cem pubs, viu a 
receita encolher diante da redução de gastos por parte dos clientes. Ao mesmo tempo, o preço 
da cerveja nos estabelecimentos da rede subiu, acompanhando a alta do levedo. A empresa 
também enfrentou uma alta de 40% no preço do alumínio desde o começo do ano, o que 
aumentou o custo do envasilhamento. 
 
Com bancos em todo o Reino Unido mais cautelosos, o Bank of Scotland, que normalmente 
fazia as operações da Cains, informou que não haveria mais disponibilidade de crédito a partir 
de 7 de agosto. Sem condições de conseguir o dinheiro necessário para pagar uma conta alta 
de impostos, a Cains decidiu pedir concordata no mesmo dia. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 ago. 2008, Empresas, p. B9. 


