
Rússia sente mais a crise que China, Índia e Brasil 
 
A economia da Rússia cresceu no terceiro trimestre em seu pior ritmo em três anos, enquanto 
a crise global provoca uma fuga de investimentos e freia a expansão dos setores de varejo e 
construção. 
 
O PIB russo cresceu 6,2%, em comparação aos 7,5% de crescimento do trimestre anterior. 
 
O país pode entrar em recessão no ano que vem, sentindo os efeitos da queda de 70% do 
preço do petróleo Ural, em relação ao recorde alcançado em julho, de US$ 142 o barril. Os 
investidores já tiraram do país US$ 190 bilhões desde agosto, segundo estimativas do BNP 
Paribas. 
 
A Standard & Poor's cortou o ra-ting da dívida russa pela primeira vez em nove anos, alegando 
a "rápida queda" das reservas do país. A economia russa está sentindo mais os efeitos no 
crescimento do que China, índia e Brasil. 
 
O crescimento da China deve desacelerar para 7,3% em 2009, segundo o banco de 
investimentos China International Capital Corporation, de Pequim. No terceiro trimestre, o 
crescimento foi de 9%, o mais fraco em cinco anos. 
 
Já o crescimento indiano pode desacelerar para 6,5% no ano que vem. No ano fiscal que 
terminou em março, a expansão foi de 9%, segundo o CLSA Asia-Pacific Markets, unidade do 
banco francês Credit Agricole. No terceiro trimestre, desacelerou para 7,6%. 
 
O Brasil também desacelera em 2009. Na projeção otimista do governo, a economia crescerá 
ao ritmo de 4%, ante os 5% a 5,5% esperados para 2008. Analistas, no entanto, falam em um 
crescimento de algo entre 2% e 3% no ano que vem (veja quadro abaixo). 
 
No caso da Rússia, o crescimento, que vinha tendo uma média maior do que 7% desde 2000, 
está tropicando mesmo depois de o governo ter anunciado um pacote de estímulo de US$ 200 
bilhões. 
 
"A Rússia é muito dependente das receitas das commodities", disse Chris Weafer, estrategista-
chefe da UralSib Financial Corporation, de Moscou. "Sua economia é a menos diversificada." 
 
O setor de construção avançou 9,3% no trimestre, após ter crescido 18,7% nos três meses 
anteriores. As vendas de varejo desaceleraram de 11,7% de crescimento no segundo trimestre 
para 8,4% no terceiro. 
 
O Ministério da Economia da Rússia prevê um crescimento de 6,8% a 7% este ano, o que 
significaria uma expansão de 5% no quarto trimestre, disse Weafer. "Do jeito que vão as 
coisas, isso me parece otimista demais", disse. 
 
Segundo o bilionário russo Alexander Lebedev, a economia do país "definitivamente" vai entrar 
em recessão no ano que vem e é "bem possível" que se contraia até 10%, por causa da queda 
nos preços do petróleo e os efeitos disso sobre o Orçamento. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A11. 


