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Nos bares do centro de Moscou, ainda é como se tudo estivesse bem no mundo. No saguão do 
hotel Ritz-Carlton, com vista para a Praça Vermelha, oligarcas de terno escuro consomem 
aperitivos de US$ 50, aparentemente alheios à deterioração das relações internacionais que se 
seguiu à intervenção militar do Kremlin na Geórgia muito embora ela tenha afugentado os 
investidores estrangeiros. 
 
"Estamos muito ocupados nos últimos dias. Até mesmo os georgianos ricos que vivem em 
Moscou vêm aqui", diz Sergei Logvinov, um funcionário do hotel. 
 
Com as ações russas em queda de 15%, a maior perda mensal em oito anos, as reservas 
internacionais encolheram US$ 16 bilhões, uma queda não vista desde a crise russa de 1998. 
Mesmo assim, a Rússia não é o único mercado emergente onde a confiança dos investidores 
vem minguando. O risco político também aumentou em países como o Paquistão e, no mundo 
industrializado, a inflação está afetando o crescimento. 
 
Os céticos se perguntam se a festa não estaria chegando ao fim para as economias em 
desenvolvimento, após cinco anos quentes. 
 
Apesar da crise de crédito, o índice MSCI dos mercados emergentes subiu quase 40% em 
2007, levando muitos investidores a sugerir que o mundo em desenvolvimento estaria 
protegido dos problemas dos países ricos. Mas agora essas esperanças de que os emergentes 
poderiam continuar crescendo de modo independente uma tese conhecida como "decoupling", 
ou descolamento parecem equivocadas. Desde a virada do ano as ações de mercados 
emergentes não estão se saindo bem, mais especificamente na China, onde o índice Composto 
da Bolsa de Xangai acumula perda de 52%. O, mercado de ações da Rússia já caiu 27% desde 
janeiro; o da índia, 37%; e o do Brasil, quase 15%. 
 
Com os investidores correndo para a saída em quase todos os mercados, parece que os 
problemas financeiros dos países ocidentais desenvolvidos contaminaram esses mercados. 
Muitos temem que- as economias européias e a dos EUA continuem se deteriorando, 
pressionando mais o crescimento dos em desenvolvimento. 
 
Portanto, que perigos mais ainda existem? E, conforme alguns investidores e analistas 
começam a afirmar, será que os fundamentos econômicos não são fortes o suficiente para que 
a experiência tórrida dós últimos meses tenha deixado as perspectivas atraentes de novo? 
 
Os temores e uma desaceleração no Ocidente coexistem com as preocupações de um 
superaquecimento nas grande.'5í economias emergentes. A inflação está aumentando por todo 
o mundo emergente. A taxa média de inflação na China deve ser de 4,8% neste' ano e de 
6,8% no próximo. No Brasil, a previsão é de que vá aumentar de 4,8% em 2008 para 6,8% no 
ano que vem; na índia, de 6,4% para 8,4%; e na Rússia, de 9% para 14,6%, segundo 
economistas do HSBC. 
 
Esses aumentos estão sendo alimentados não só pelos preços das commodities, mas também 
pelos limites da capacidade industrial. Philip Poole;, diretor global de análises de mercados 
emergentes do HSBC, .diz: "Não está havendo investimentos suficientes para sustentar o 
crescimento, de modo que estamos vendo muitas economias passando por limitações de 
capacidade, o que contribui para os custos d e produção". Isso está pressionando a inflação. 
Dos Bric Brasil, Rússia, índia e China, somente a China tem muita capacidade sobressalente, 
acrescenta ele. 
 
Nas commodities, um enfraquecimento dos preços minaria as receitas de países como Brasil e 
Rússia. De fato, o fator commodity também coloca em dúvida a aplicação da frase "mercado 
emergente". Ela cobre mais de 150 países tão díspares como a Indonésia e o Chile. Alguns 
deles são ricos em recursos naturais; outros, não. Isso explica em parte porque os mercados 
de ações dos países produtores de commodities vêm se saindo melhor do que os dos países 



que são importadores de recursos, como a índia. Mesmo que a inflação estivesse alimentando 
suas economias, a tese é que eles estão se beneficiando dos preços do petróleo e dos 
alimentos, que continuam altos em termos históricos. 
 
Mas analistas insistem que as perspectivas para muitos desses países também vêm sendo 
auxiliadas por outros fatores. Um deles é que a situação de suas finanças públicas, o grau de 
sua exposição à dívida externa e os respectivos gerenciamentos fiscal e monetário de suas 
economias melhoraram muito desde a onda de crises nos emergentes nos anos 90. 
 
Nesses termos, os Bric fizeram bem a lição. Os bancos desses quatro maiores países 
emergentes não tomaram grandes empréstimos externos, contendo sua exposição aos 
problemas de crédito dos países ricos. A dívida externa dos bancos chineses em percentual do 
PIB é de só 2%, enquanto na índia a relação é de 4%, e no Brasil e na Rússia, de 13%, 
segundo o Deutsche Bank. Esses países foram bem rápidos no aumento das taxas de juros 
para conter a ameaça inflacionária. 
 
As reservas internacionais da China, excluindo o ouro, estão previstas para ficar em US$ 1,9 
trilhão neste ano. Projeções do HSBC mostram US$ 330 bilhões para a índia e US$ 205 bilhões 
para o Brasil. Até mesmo a Rússia, apesar do conflito na Geórgia, deverá ter reservas 
superiores a US$ 500 bilhões no fim do ano. Como dizem alguns analistas, todos esses países 
têm dinheiro no banco, caso as coisas piorem ainda mais pelo mundo. 
 
Além disso, Brasil e Rússia têm ativos no solo. A Rússia, por exemplo, produz mais de US$ 1 
bilhão por dia com suas enormes reservas de petróleo, enquanto o Brasil é um grande 
produtor de milho, trigo, açúcar e petróleo. 
 
As commodities provocam as maiores divisões de opiniões. Os índices de commodities já 
caíram mais de 20%, o que pode tirar fôlego da inflação, mas atingir os cofres dos países 
exportadores. Analistas observam que, mesmo o preço do petróleo a US$ 100 o barril 
proporcionaria somas substanciais para países como a Rússia. 
 
Outra vantagem dos Bric é também a plataforma central da tese do descolamento, de que eles 
têm uma dependência menor dos mercados desenvolvidos. Eles exportam mais do que nunca 
para outros emergentes, enquanto suas economias são cada vez mais impulsionadas pela 
demanda doméstica, e não pelos caprichos dos consumidores europeus ou americanos. Eles 
também estão investindo muito em infra-estrutura. 
 
No caso da Rússia, apenas 5% de suas exportações vão para os EUA, mas o Brasil com 14%, 
índia com 15% e China com quase 20% seriam mais afetados caso o crescimento dos EUA 
volte a perder força. O fortalecimento do dólar também vai ajudar essas e outras economias 
emergentes, especialmente as do Oriente Médio e Ásia, que têm moedas atreladas ao dólar e 
vêm sofrendo pressões inflacionárias. 
 
Mesmo assim, alguns outros países em desenvolvimento serão pressionados com o 
agravamento das condições financeiras e a alta da inflação. O México é muito exposto à 
economia dos EUA para onde manda 85% de suas exportações. As economias da Europa 
Central e do Leste dependem da zona do euro para suas exportações, além de registrarem 
grandes déficits em conta corrente. 
 
Em resumo, as perspectivas são variadas para os emergentes, dependendo de fatores políticos 
e domésticos. Os próximos meses serão difíceis para os investidores estrangeiros na Rússia e 
no Leste Europeu. "Em poucas palavras, esse é um problema de curto prazo para os mercados 
russos. Fundamentalmente, nada mudou na Rússia", diz Vladimir Savov, estrategista do Crédit 
Suisse. 
 
Mas, para a maioria dos emergentes, as perspectivas de longo prazo são melhores do que as 
turbulências recentes podem sugerir. Há motivos para crer que eles continuarão crescendo 
mais do que os ricos e se beneficiando da transferência de riqueza dos países desenvolvidos 
para os em desenvolvimento. Nigel Rendell, da RBC Capital Markets, diz: "Em termos de anos, 



em vez de meses, as economias dos emergentes demonstram boa forma. Elas provavelmente 
continuarão crescendo vigorosamente, mais do que as economias dos EUA e da zona do euro". 
 
Desde 2000, os países em desenvolvimento vêm contribuindo cada vez mais para a produção 
mundial. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que essas economias serão 
responsáveis por mais de 80% do crescimento mundial neste ano contra menos de 50% na 
virada do milênio, uma vez que elas respondem hoje por US$ 18,1 trilhões do PIB mundial, ou 
seja 30%. O FMI prevê que essa proporção vai crescer para 35%, ou US$ 28,8 trilhões, até 
2013. 
 
E os seus mercados de ações? Durante a explosão de otimismo do ano passado em relação às 
ações de países emergentes, estas proporcionaram lucros bem maiores que as ações dos 
países desenvolvidos, segundo os índices MSCI. Isso agora teve uma reversão, e os mercados 
emergentes mais uma vez estão sendo negociados com um desconto substancial sobre o 
mundo desenvolvido. Isso poderá encorajar caçadores de pechinchas que acreditarem nas 
perspectivas de crescimento de longo prazo para os emergentes. 
 
Mas, acima de tudo, os analistas em geral acreditam que os Bric conseguirão a suportar as 
atuais dificuldades, se o crescimento for referencial certo para medir a saúde de uma 
economia. Previsões de consenso indicam que o crescimento da China deverá cair para 9,2% 
no ano que vem, contra o pico de 11,9% registrado em 2007; o do s Brasil deverá cair para 
3,8%, contra o pico de 5,4% em 2007; o da Rússia vai recuar para 7%, contra o pico de 8,1% 
em 2007; e o da índia vai cair de 9% no ano passado para 7,7%. 
 
Esses níveis de crescimento ainda estão relativamente fortes e certamente serão superiores ao 
dos países desenvolvidos, sugerindo um pouso suave, além de boas perspectivas de longo 
prazo. "Até 2015, os atuais emergentes serão uma parte muito maior da economia mundial", 
diz Dalinc Ariburnu, diretor de mercados emergentes do Deutsche Bank. 
 
"Tenho certeza de que, daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, iremos dizer que o 
período entre 2005 e 2015 foi uma década admirável, por causa da transferência de riqueza do 
mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento", acrescenta ele. "Nos próximos anos, 
continuaremos vendo a transferência de poder econômico para o leste." 
 
Antes, dizia-se que quando os EUA pegavam um resfriado, o Brasil pegava uma pneumonia, 
lembra Jonathan Wheatley. Agora, segundo o senador Aloizio Mercadante: "Os EUA estão na 
UTI e nós nem mesmo demos um espirro". A ideia de que o Brasil, antes tão vulnerável às 
oscilações dos mercados mundiais, é final' mente capaz de permanecer de pé, ou cair, por 
méritos próprios é popular no governo e é apoiada por muitas evidências. 
 
Ao olharmos para os últimos 15 anos, fica claro que algo fundamental de fato mudou. Entre 
1994 e 1999, o Brasil desistiu de tentar soluções mágicas para seu problema crônico de 
inflação desenfreada e abraçou a ortodoxia, introduzindo três pilares da estabilidade 
econômica que continuam firmes no lugar: a meta?'de inflação; o câmbio flutuante; e 
superávits primários grandes o suficiente para manter a relação dívida pública sobre PIB num 
caminho de queda. 
 
Quando o presidente Lula se aproximava da primeira vitória nas eleições de outubro de 2002, 
muitos investidores temiam que um governo do PT iria largar a ortodoxia e levar o país a um 
default. O valor dos ativos brasileiros despencou. Mas, em vez de ser minada, a estabilidade 
do Brasil foi consolidada. O aumento da demanda mundial, liderado pela China, provocou um 
aumento nas exportações brasileiras de commodities. 
 
Muito dinheiro começou a entrar no país. O governo brasileiro se tornou um credor líquido nos 
mercados internacionais e formou um colchão de US$ 200 bilhões em reservas internacionais, 
tornando o país menos vulnerável aos choques externos. E o Brasil foi recompensado com o 
grau de investimento pela Standard & Poor's e pela Fitch, duas das três maiores agências de 
classificação de risco de crédito do mundo. O crescimento econômico, que durante duas 
décadas foi em média inferior a 2,5% ao ano, está agora na faixa de 4% e 5% ao ano. Embora 



isso seja menos em comparação aos outros grandes mercados emergentes, ele está 
avançando a partir de um patamar maior e, segundo ministros, é mais sustentável. 
 
Então o Brasil estará bem colocado para enfrentar uma retração global? Walter Molano, 
economista da BCP Securities, Connecticut, não pensa assim. "O descolamento é uma história 
de longo prazo", diz ele. "Em algum momento a economia mundial será liderada pelas 
economias asiáticas, mas por enquanto ainda não. A China ainda é relativamente pequena se 
comparada aos EUA e não pode sustentar os produtores de commodities como o Brasil. Há 
muito entusiasmo e alarde, mas agora o Brasil caminha para uma onda de vendas." 
 
Ele diz que o Brasil tem um histórico instável no aproveitamento do boom das commodities. No 
setor privado, companhias com a Petrobras, Vale e CSN se tornaram líderes mundiais. "Mas o 
governo, que sempre foi elogiado por não interferir, agora vai pagar o preço por não ter feito 
nada. Ele não fez nada para modernizar a infra-estrutura, os níveis da educação e da saúde 
ainda são aterradores e a criminalidade está desenfreada." 
 
Molano diz que, se o Brasil acha que não vai sofrer com as conseqüências da desaceleração 
nos EUA e na Europa, está se recusando a ver a verdade. 
 
Alexandre Lintz, economista do BNP Paribas em São Paulo, tem uma visão parecida. "Lembra-
me a Europa no começo do ano", diz ele. "Todo mundo achava que poderia escapar do 
contágio da crise 'sub-prime' nos EUA. De repente ficou claro que não dava para escapar." 
 
Ele aponta para um índice de percepção econômica produzido pelo instituto alemão Ifo e pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele previu corretamente as recessões de 1998-1999 e 2001-
2002 e está prevendo mais uma agora. 
 
Entre os culpados, diz ele, está a alta dos custos de produção, provocada em parte pelos 
preços maiores das commodities e em parte pelos enormes custos com a mão-de-obra. Os 
salários aumentaram 10,5% em termos nominais no ano até julho e 3% descontada a inflação 
contra 1,7% após a inflação nos 12 meses até junho. Ele também culpa o "superaquecimento" 
dos investimentos, especialmente no setor da construção. Embora a demanda doméstica 
continue aumentando conduzida pelo acesso ao crédito mais barato, os gastos do governo 
também estão crescendo, contribuindo para as pressões inflacionárias. 
 
O resultado é que o BC brasileiro terá de continuar aumentando os juros. Lintz crê que ela vai 
chegar aos 15,75% até o fim do ano. 
 
Ele acha que o BC conseguirá conduzir o Brasil e um pouso suave. Mas também acredita que o 
crescimento brasileiro ficará paralisado no ano que vem. "Estamos sós começando a ver que a 
separação não aconteceu."  
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 set. 2008, Especial, p. A16. 


