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Casas e ruas estão sendo decoradas com pinheiros e enfeites chamativos. Para muitas famílias 
russas, porém, há pouco a celebrar neste Ano Novo. Em Barnaul, cidade industrial na Sibéria, 
quase 3 mil quilômetros a leste de Moscou, a professora escolar Tatiana Saveleva comprará 
poucos presentes. Em outubro, Dmitri, marido de Tatiana e engenheiro na fábrica local de 
manutenção ferroviária, viu o salário ser cortado em cerca de 30%, assim como o de seus 
companheiros. Em novembro, a fábrica instaurou uma semana de trabalho de quatro dias. 
"Muitas pessoas estão sofrendo", diz Tatiana. "É tudo negativo."   
 
Russos de todas as idades e classes esforçam-se para compreender a crise. "Espalhou-se para 
as regiões com muito mais rapidez do que poderíamos imaginar", diz Andrei Kuznetsov, 
estrategista do banco de investimento Troika Dialog. "As empresas queixam-se da baixa 
demanda, atrasos em pagamentos a receber e financiamento limitado."   
 
É uma mudança gritante em comparação a apenas algumas semanas atrás, quando o Kremlin 
minimizava a importância das conversas sobre problema sistêmico no país e quando a maioria 
dos russos presumia que os maus tempos eram, em sua maior parte, um problema das 
economias ocidentais. O congelamento dos mercados internacionais de crédito expôs então a 
pesada dependência de empréstimos ocidentais por parte de bancos e empresas russas. A 
Rússia também se viu assolada pelo declínio das commodities: petróleo, gás e metais 
representam cerca de 80% das exportações.   
 
Agora, faixas e placas de publicidade oferecem descontos "anticrise" em quase tudo, desde 
colchões até sedãs da Lada. Os clubes noturnos promovem festas anticrise. Há incontáveis 
piadas sobre a crise: "Pai, é verdade que estamos enfrentando uma crise? Não, filho. São os 
oligarcas que se deparam com uma crise. Nós nos deparamos com o esquecimento total."   
 
Recente pesquisa da Ernst & Young mostrou que cerca de 30% das principais empresas do 
país planejam cortar empregos e 11% já o fizeram. Em 1º de dezembro, a TNK-BP, petrolífera 
com 50% do capital em mãos da BP, revelou o corte de 390 funcionários de seu escritório 
central e que 200 postos de trabalho não seriam preenchidos, o equivalente a 19% do quadro 
pessoal total.   
 
O Banco Mundial projeta crescimento econômico de apenas 3% no próximo ano, enquanto 
outros alertam para a possibilidade de a economia até encolher. Em novembro, o índice de 
atividade, baseado em entrevistas com gerentes de compra da Rússia, recuou para 39,8%, 
pior nível nos 11 anos do indicador. Pior até do que em 1998, ano do colossal 
desmoronamento financeiro da Rússia.   
 
A história estaria prestes a se repetir? Em apenas quatro meses, a Rússia queimou US$ 150 
bilhões, 25% de suas reservas internacionais totais, para reforçar o rublo russo. Embora o 
governo venha injetando dinheiro nos bancos e tenha estendido créditos emergenciais de US$ 
50 bilhões para grandes empresas, o pacote pouco fez para dar a partida nos empréstimos.   
 
Com o declínio do rublo, os bancos, empresas e as pessoas físicas trocam seu dinheiro por 
dólares. A fuga de capital poderia obrigar a uma desvalorização abrupta da moeda. "Os 
mercados concluíram que o rublo está no patamar errado", diz Rory MacFarquhar, economista-
chefe do Goldman Sachs, em Moscou, que prevê desvalorização de 20% na moeda. Uma forte 
queda poderia trazer recordações de 1998 e o risco de uma deterioração ainda mais drástica 
da confiança na economia.   
 
Há alguma esperança? "Isso não mudará o desejo de ninguém de ficar na Rússia por um longo 
prazo", afirma David Thomas, presidente da Volvo na Rússia. Muito dependerá, contudo, de 
fatores fora do controle do governo russo, entre eles a cotação do petróleo. Para famílias como 
a dos Savelev, a desolação com o Ano Novo poderá prolongar-se.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A11. 


