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Dubai atravessa dificuldades não previstas pelos ousados empresários que criaram um centro 
de negócios no deserto 
 
Um país pode ir à falência como se fosse, uma empresa? Pode, mas não é exatamente normal. 
Dubai é a mais recente dor de cabeça dos investidores internacionais. A história prova que não 
será a última. 
 
A palavra esquizofrenia pode ser a mais acertada para entender o mapa da cidade do Dubai: 
uma nesga de terra entre o mar e o deserto, coberta de arranha-céus a perder de vista como 
se estivessem tentando chegar às nuvens que ali quase não existem, num desassossego 
paisagístico impossível de compreender. Vista mais de perto, em imagens reais, a cidade de 
Dubai parece um cenário onde ninguém vive. E não está muito longe disso: é mesmo um 
cenário, criado para abrigar as extravagâncias imobiliárias de quem tem dinheiro para pagar. 
Ou tinha. Ou tinha quem tivesse por ele, como se veio a descobrir há poucas semanas como se 
ainda ninguém tivesse percebido, neste mundo em ressaca pela crise do 'subprime' americano, 
a bomba de tijolos que ali foi construída para desespero da memória dos beduínos e para 
felicidade dos novos ricos sem-fronteiras. 
 
O caso mais sério de perturbação de quem pensou que Dubai devia ser aquilo em que se 
transformou, é a ilha em forma de palmeira que foi plantada à frente da cidade, em pleno mar, 
como se de repente os ricos de todas as latitudes tivessem sido atingidos por uma doença 
infecto-contagiosa curável só através da ingestão de água do Golfo Pérsico e quisessem todos 
ter uma casa em cima do frasco de comprimidos. As casas construídas naquela espécie de 
folhas da tal palmeira demoraram em média três dias a serem colocadas no mercado. Um 
mercado que, segundo relatos oriundos de Dubai, olha com desdém qualquer negócio 
imobiliário onde os ganhos fiquem abaixo dos 30%. 
 
Uns metros mais a Leste, no sentido do estreito de Ormuz, fica o Burj Al Arab, um dos hotéis 
mais luxuosos do mundo (onde qualquer jogador de futebol ou estrela das televisões sonha 
passar a lua-de-mel), também ele construído numa plataforma artificial sobre o mar uma 
espécie de desígnio nacional ou marca-de-água arquitetônica e que pretende ser um dos locais 
mais recomendáveis do mundo para a conclusão de negócios interplanetários. 
 
Negócios e jogos de tênis, pelo menos a crer nas imagens de um encontro entre o ex-
toxicodependente André Agassi e o suíço Roger Federer, mantido no heliporto do hotel, a 
muitos metros de altura e sem a ajuda dos tradicionais gandulas, todos eles possivelmente 
mortos logo no final do primeiro 'set'. Na platéia (na praia que está por detrás desta tralha 
toda) o cenário se mantém: arranha-céus improváveis e super-espelhados com o devido 
destaque para o Burj Dubai, o edifício mais alto do mundo, com 818 metros mas sem campo 
de tênis nas nuvens 'resorts' de luxo lembrando estâncias dos Alpes suíços, ruas para a classe 
média/alta copiadas de Hollywood e por aí. 
 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cuja família controla Dubai desde 1833, parece ter sido o 
mentor, pensador e propulsor disto tudo. Como o petróleo não abunda por ali, Mohammed 
decidiu que o seu emirado devia atirar-se para a frente e apostar em outra coisa qualquer. 
Apostou nos serviços: nos de luxo, nos do turismo, nos que devem ser colocados à disposição 
dos homens que concluem negócios interplanetários, nos que as empresas que lá instalaram 
centros de qualquer coisa precisam, e nos que normalmente nascem à jusante destes. 
 
Conclusão: o emirado de Dubai não produz, ou quase não produz, nada que dure mais que 
umas horas. A estratégia de Mohammed foi um sucesso: a cidade transformou-se num dos 
maiores centros de negócios do mundo seguramente um dos dois maiores da região, 
juntamente com Abu Dhabi; numa atração turística que nenhum outro país da região pode 
igualar; e uma Meca (a verdadeira não fica muito longe) do comércio das grandes marcas. Só 
não se transformou numa potência da cultura mundial, o que era também uma das metas de 



Mohammed, dado que ninguém conseguiu ainda provar que muitos metros cúbicos de tijolos 
tenham uma correspondência direta e biunívoca com a qualidade do conhecimento. 
 
Empréstimos internacionais 
 
Como não podia deixar de ser, tudo aquilo foi construído à custa de enormes empréstimos 
internacionais, uma vez que a partir do início do milênio abundava dinheiro em fundos, 
bancos, caixas econômicas e instituições afins. O problema não era falta de liquidez, mas 
exatamente o contrário: o excesso de dinheiro nos alforges das instituições como afirmava 
qualquer CEO de qualquer 'private equity' de qualquer praça financeira ao longo de uma série 
de anos. Por isso, parte muito substancial desse excesso planetário foi parar às margens do 
Golfo Pérsico e transformado em imobiliário. 
 
O estouro da bolha imobiliária americana, à qual se seguiram outras bolhas semelhantes, fazia 
temer o pior. Paradoxalmente, o pior não aconteceu de imediato o que fez com que o mundo 
se convencesse que o super-luxo instalado em Dubai era seguro como granito antigo. Mas 
afinal não era: o grupo Dubai World, que vive sob o controle do governo, pediu um adiamento 
até, na hipótese menos sombria, Maio de 2010 do pagamento das amortizações das suas 
emissões de € 40 bilhões. Ora, € 40 bilhões é um bocado de dinheiro: quase 25% do PIB 
português e dava para comprar de uma só vez um monte de países por esse planeta fora. 
Pior: os 40 bilhões do empréstimo serviam para alavancar um endividamento total da ordem 
dos € 55 bilhões. 
 
O mundo ficou boquiaberto. E a pergunta que mais se ouvia nos mercados internacionais era 
do tipo; "Então as dívidas de Dubai não estão cobertas pela produção de petróleo de Abu 
Dhabi?" Não estão, não senhor. 
 
Segundo relatos posteriores à eclosão do princípio da catástrofe em Dubai, a coisa estava à 
vista de toda a gente que quisesse ver: os super ricos que compraram casas no emirado e que 
devem ter pago uma média de € 5 mil por tijolo, fora a tinta estavam desde 2008 em 
debandada geral, devido à terrível tendência democrática da crise do 'subprime'. Segundo 
esses relatos, o aeroporto da cidade faz agora lembrar um parque de estacionamento para 
onde são rebocados automóveis abandonados: carros de luxo são deixados em qualquer 
esquina porque não há ninguém que os queira comprar e já só há tempo para apanhar os 
aviões de volta à vidinha de todos os dias nos países de origem. 
 
Paralelamente, os escritórios começam a ser abandonados e a transformar a cidade numa 
espécie de enorme cadáver defeituoso e sem luz noturna. Em cascata, as imobiliárias que 
vendiam as casas de sonho do novo-riquismo endinheirado deixaram de ter listas de espera e 
passaram a não conseguir colocá-las no mercado. Os preços por metro quadrado vieram por 
água abaixo. Os negócios com ganhos de 30% passaram a ser uma miragem. E Dubai está 
prestes a transformar-se numa história mal contada. 
 
Mas afinal, um país pode fechar? 
 
Neste quadro, a pergunta é: pode uma história mal contada acabar mal? Ou, por outras 
palavras: Dubai vai fechar? A resposta é 'não'. Se os países com uma dívida externa superior 
ao PIB tivessem fechado para obras, há muito não existiria o mundo incluindo-se 
principalmente os EUA que aparentam continuar a ser o motor do desenvolvimento mundial. 
 
As ondas de choque provocadas em Dubai vão chegando a outros países. Os investidores 
internacionais em situação de verdadeiro 'stress' procuram entrincheirarem-se um pouco 
tardiamente em investimentos mais seguros. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 44-45. 


