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Diante do freio no crescimento dos Estados Unidos e Europa, em decorrência da crise 
financeira global, a China deverá permanecer como a única locomotiva puxando a economia 
mundial daqui para a frente, na opinião do economista-chefe da RC Consultores, Marcel 
Pereira. "Frente às incertezas do cenário futuro, é mais uma incógnita em quanto os chineses 
vão conseguir movimentar a atividade econômica mundial", acrescenta.  
 
Somente um extraordinário mercado chinês formado de 1,3 bilhão de pessoas, que em boa 
parte está sendo beneficiada pela taxa de crescimento econômico maior de 6% por vários anos 
seguidos, é capaz de fazer algum contraponto para o enxugamento do consumo nos Estados 
Unidos. "Mesmo assim, a China não será um contraponto equivalente ao que a recessão norte-
americana vai representar para o encolhimento do comércio mundial", assinala o economista 
da RC Consultores.  
 
Redução do ritmo  
 
Por isso, o que vai acontecer com o mercado chinês daqui para frente é uma das variáveis 
mais importantes do cenário da economia mundial no futuro próximo. Pereira observa que 
apesar de manter um ritmo de crescimento elevado, a economia do país asiático apresentará a 
menor taxa de crescimento desde que ingressou na Organização Mundial do Comércio (OMC), 
em 2001. O aumento deverá ficar em 9%, contra 10,5% registrado no ano passado.  
 
"Mesmo que a China cresça ao redor de 8% em 2009, isso representa menos demanda do 
comércio mundial, atingindo também o Brasil", comenta o economista da RC Consultores.  
 
Diante da desaceleração na renda mundial, as economias emergentes, mesmo mantendo a 
expansão, não têm escala suficiente para representar um contrapeso capaz de evitar perdas, 
de acordo com a avaliação do economista. Essas economias vão sofrer desaceleração, já que 
parte relevante de sua produção de bens e serviços é consumida nos mercados norte-
americanos, europeu e japonês.  
 
Entretanto, em que medida esse quadro determinará uma reorganização das trocas 
comerciais? Apesar da insegurança nas previsões acerca da evolução da crise financeira 
mundial e seus efeitos colaterais, os analistas começam a pensar no assunto.  
 
"A redução da renda mundial diminuirá as transações comerciais em escala global, o que 
implica em redução de demanda por produtos brasileiros também", afirma o economista-chefe 
da RC Consultores.  
 
A desaceleração na renda mundial – que gera um menor volume de consumo, diminuindo a 
demanda nos setores exportadores e atinge diretamente o Brasil –, ao lado da escassez do 
crédito é um importante freio no crescimento econômico, avalia Marcel Pereira.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A7. 


