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Os países em desenvolvimento, como China e Índia, onde o crescimento acelerado tirou 
centenas de milhões de pessoas da pobreza nos últimos anos, estão dando sinais de 
esfriamento econômico, enquanto os efeitos da crise que começou nos Estados Unidos 
continuam se espalhando. 
 
O temor de que os mercados emergentes, até agora florescentes, possam ser arrastados numa 
depressão global contribuiu para provocar uma alta vertiginosa do dólar na semana passada. 
Os investidores continuam fugindo de colossos como a Rússia, preferindo investimentos mais 
seguros em dólar. Ao mesmo tempo, os preços das commodities dos países emergentes, 
particularmente o petróleo, têm queda considerável. 
 
Na realidade, para muitos desses países, uma modesta crise poderá ser até boa. Alguns 
estiveram crescendo a um ritmo muito rápido, impossível de se sustentar, acenando com o 
fantasma da inflação e ameaçando a prosperidade de longo prazo. Entretanto, a crise também 
afeta as maiores nações emergentes com um teste fundamental. Depois de anos de expansão 
fabulosa, eles precisam reformular suas políticas econômicas a fim de evitar crises mais 
profundas, que poderiam prejudicar a criação de empregos, frustrando iniciativas para reduzir 
a pobreza, e levar à instabilidade política. 
 
"Basicamente, o que ocorre é que o mundo emergente está reduzindo o ritmo de crescimento, 
assim como o mundo desenvolvido", disse Michael Hartnett, principal estrategista de mercados 
emergentes da Merrill Lynch. "Embora a magnitude do seu declínio seja muito mais modesta, é 
negativa para a economia global. Agora, a questão é até que ponto irá seu declínio?" 
 
Europa e Japão foram os primeiros a apanhar a doença dos EUA e continuam sentindo seus 
efeitos. As bolsas européias foram seriamente atingidas na semana passada e a Comissão 
Européia advertiu na quarta-feira que algumas das maiores economias da região, como Grã-
Bretanha, Alemanha e Espanha, caminham para a recessão. 
 
O mundo em desenvolvimento se mostrou relativamente resistente à turbulência global, 
particularmente considerando os prejuízos de muitos países durante as crises financeiras da 
Ásia e da América Latina, na década de 90 e início da de 2000. Mas as economias do Primeiro 
Mundo, que agora desaceleram, estão freando a demanda por bens e serviços dos mercados 
emergentes. Muitos só recentemente foram beneficiados pelos altos preços das commodities. 
 
Embora continuem crescendo a taxas que as nações desenvolvidas poderiam invejar, os sinais 
de uma mudança da boa sorte estão surgindo em Xangai, Nova Délhi e São Paulo.  
 
Na Índia, os setores de alta tecnologia e terceirização estão reduzindo a atividade, enquanto 
absorvem os cortes dos clientes corporativos dos EUA. Na China, a redução da expansão das 
exportações esfriou a economia de uma taxa de 12% no ano passado para 9%, 10% este ano. 
A Bolsa de Xangai caiu mais de 60% desde seu pico, em outubro do ano passado. No Brasil, as 
exportações caíram no mês passado, depois de crescer meses a fio. 
 
Embora continue nadando no dinheiro do petróleo, a economia da Rússia declinou em agosto. 
A crise foi exacerbada pelos investidores estrangeiros, que tiraram bilhões de dólares do país, 
depois da invasão da Geórgia. Na semana passada, os russos intervieram pesadamente no 
mercado de câmbio, como não faziam desde o fim da década de 90, para sustentar o rublo, e 
o custo da proteção dos títulos do governo de default disparou. 
 
Para os EUA, há prós e contras na desaceleração do crescimento do mundo em 
desenvolvimento. Por um lado, ela continua contribuindo para a queda dos preços das 
commodities, impulsionados até agora por anos de insaciável demanda nos países 
emergentes. A redução das importações de petróleo na China - atualmente o segundo maior 
consumidor, depois dos EUA - é um dos fatores que contribuem para a acentuada queda dos 



preços da gasolina nos EUA nas últimas semanas. O gás natural e commodities básicas, como 
milho e trigo, também caíram dois dígitos em relação a altas passadas. 
 
Por outro lado, o esfriamento dos mercados emergentes contribui para o declínio geral do 
crescimento global, que deverá baixar pelo menos para 4,1% este ano, ante 5% em 2007, 
segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O setor exportador dos EUA, que sustentou a 
economia no trimestre passado, poderá ser afetado. 
 
Isso é válido particularmente para a China, que se tornou o maior mercado de equipamentos 
médicos, de soja e de plásticos dos EUA. O fortalecimento do dólar, que encarece os produtos 
norte-americanos, poderá anular os recentes ganhos das exportações. 
 
Os mercados emergentes mais vinculados ao mundo desenvolvido são os mais prejudicados. O 
México, vinculado aos EUA pelo Tratado de Livre Comércio para a América do Norte (Nafta), se 
encontra em rápida desaceleração, em parte porque as remessas de dinheiro dos que 
emigraram para os EUA despencaram em razão da perda dos empregos na construção. Países 
como Estônia e Letônia caminham para a recessão porque a economia da Europa começa a 
ceder sob o peso da crise americana, secando o fluxo dos investimentos que sustentavam 
essas nações. 
 
Entretanto, na África Subsaariana, que desfruta de sua mais vigorosa expansão em décadas, 
na esteira do boom global das commodities, não há nenhum sinal de crise global, em parte 
graças à demanda ainda aquecida da China. Os investidores estrangeiros continuam injetando 
dinheiro na região porque apostam no seu enorme potencial de crescimento. E, enquanto os 
preços das commodities não diminuírem acentuadamente, a queda dos preços na realidade 
ajudará a África Subsaariana a manter sob controle a inflação, que continua constituindo um 
dos maiores problemas econômicos do mundo em desenvolvimento. 
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