


Durante muito tempo, a Indonésia 
esteve mais para economia sub-
mergente do que emergente. 
Pouco mais de uma década 

atrás, ninguém sabia ao certo qual seria 
o destino do país, dono de um território 
com mais de 17 500 ilhas, da quarta po
pulação mundial (cerca de 240 milhões 
de habitantes) e do maior número de 
muçulmanos entre as nações islâmicas. 
Na crise asiática do final dos anos 90, a 
Indonésia veio abaixo, sofrendo uma 
retração de 13% do PIB em 1998. A si
tuação provocou a explosão dos índices 
de desemprego e desencadeou uma série 
de protestos, culminando na queda do 
regime autoritário do general Suharto, 
que ficou no poder por mais de três dé
cadas. Nos últimos anos, ao mesmo 

tempo que o novo governo democrático 
enfrentava a dura missão de reerguer a 
economia, o país foi palco de uma série 
de atentados (o maior deles, ocorrido 
numa avenida que concentra casas no
turnas na ilha de Bali, em 2002, resultou 
na morte de 202 pessoas). A relação de 
infortúnios incluiu ainda um terremoto 
em 2006 na ilha de Java, catástrofe que 
matou 6 200 pessoas e deixou outras 
200 0(X) desabrigadas. Diante desse his
tórico, poucos analistas se arriscavam a 
traçar previsões otimistas para a Indo
nésia no século 21. 

Mas o país, surpreendentemente, su
perou a bancarrota econômica da década 
de 90 e boa parte de seus problemas mais 
recentes. A ditadura deu lugar a uma de
mocracia sólida (a terceira maior depois 
de Índia e Estados Unidos), capaz de 

reprimir os focos de separatismo regio
nal e a militância islâmica. A estabilida
de política permitiu que a economia do 
tigre islâmico vivesse nos últimos anos 
um período contínuo de desenvolvimen
to. No ano passado, quando o mundo 
lutava para se reerguer da crise mundial, 
seu desempenho econômico foi acima 
da média. A previsão é que o PIB indo
nésio tenha fechado 2009 com uma ex
pansão de 4,3%, de acordo com as últi
mas projeções do Asian Development 
Bank. O resultado o coloca entre os paí
ses da região que melhor resistiram à 
crise (veja quadro). "Com trabalho pe
sado e nossos melhores esforços, conse
guimos manter nosso desempenho eco
nômico bem melhor do que outros paí
ses", afirmou no começo de janeiro o 

presidente indonésio, Susilo Bambang 
Yudhoyono, durante uma reunião com 
membros do governo. 

A economia indonésia resistiu bem à 
crise graças sobretudo a seu gigantesco 
mercado interno. Para aproveitá-lo, o 
governo lançou mão de medidas anticí-
clicas, como um pacote de estímulo fis
cal de 9 bilhões de dólares (equivalente 
a 1,4% do PIB). E, apesar do preço de 
suas principais commodities, como óleo 
de palma e carvão, ter caído, a demanda 
por elas permaneceu alta. A solidez de
monstrada pela economia indonésia 
frente à crise levou à elevação da nota de 
sua dívida soberana por parte da agência 
de classificação de risco Fitch. em janei
ro deste ano. O país está agora a um 
passo do "grau de investimento", dado a 
economias consideradas seguras para 



investir — o Brasil, 
por exemplo, foi pro
movido a essa catego
ria em 2008. 

A fase positiva le
vou alguns analistas a 
defender a inclusão da 
Indonésia no grupo do 
Bric, sigla para desig

nar os emergentes Brasil, Rússia. Índia 
e China. Em março do ano passado, um 
estudo da OCDE, organização que reú
ne 30 das maiores economias do mundo, 
afirmou que a Indonésia, juntamente 
com a África do Sul. deveria ser adicio
nada ao bloco. Meses depois, em junho, 
o banco de investimento Morgan Stan
ley publicou um relatório no qual dava 
indícios de que o país pode estar no ca
minho para o Bric. Intitulado "Adicio
nando outro I para a história do Bric?", 
o estudo afirmava que uma confluência 
de fatores benignos sugere que a expan
são da Indonésia poderá se acelerar pa
ra 6% a 7% anuais a partir de 2011. Num 
prazo de cinco anos. seu PIB poderia 
chegar a 800 bilhões de dólares, um 
crescimento de 60% em relação a seu 
tamanho atual. Alguns dos fatores que 
contribuem para o resultado são de lon
ga data. como a demografia favorável e 
os recursos naturais (o país é um dos 
maiores exportadores mundiais de car
vão, gás natural e óleo de palma), carac
terísticas similares ao Bric. E há avanços 
recentes, como a melhora nas contas 

públicas e no cenário político. "A esta
bilidade política é uma das razões para 
o crescimento sólido da Indonésia", afir
ma o economista David Sumual. do PT 
Bank Central Ásia. de Jacarta. 

EM 2008, O ÚLTIMO DADO disponível, 
os investimentos estrangeiros diretos no 
país atingiram 8 bilhões de dólares. 60% 
mais do que em 2006. Em outubro, a 
montadora japonesa Honda anunciou 
que planeja investir mais de 100 milhões 
de dólares até 2011 para aumentar em 
20% sua capacidade de produção anual 
de motocicletas na Indonésia. O país é 
hoje o segundo maior mercado de moto
cicletas da Honda. A construção de uma 
nova fábrica deverá começar em 2010 e 
seu lançamento está previsto para 2011. 
Mais recentemente, a multinacional 
francesa de cosméticos L'Oréal anun
ciou a construção de uma segunda fábri
ca no país. A L'Oréal deve investir 50 
milhões de dólares na unidade (ainda 
sem previsão de local e de data de inau

guração). "A Indonésia é uma força 
grande na economia da Ásia e acredita
mos no futuro do país", afirmou o presi
dente mundial da L'Oréal, Jean-Paul 
Agon, em visita recente ao país. 

Mesmo com um cenário tão róseo, a 
Indonésia ainda tem pela frente uma 
série de desafios — numa proporção 
maior do que o dos Bric, segundo ana
listas. "O país precisa executar reformas 
importantes, como a social e de impos
tos, além de dar conta da pobre infraes-
trutura nacional", disse a E X A M E o 
economista Wellian Wiranto, do HSBC 
em Singapura, especialista em Indoné
sia. Estima-se que o país precise gastar 
mais de 360 bilhões de dólares até 2020 
apenas para colocar em ordem a infra-
estrutura pesada (como pontes, estradas 
e aeroportos). Em 2007. último dado 
disponível, a Indonésia tinha apenas 
421 535 quilômetros de estradas para 
conectar seu território de quase 2 mi
lhões de quilômetros quadrados. Segun
do o governo, o crescimento da capaci
dade de rodovias, excluindo as pedagia-
das, foi só de 3% ao ano, de 2002 a 2007. 
O fragmentado território indonésio, 
composto de milhares de ilhas, ajuda a 
explicar a dificuldade. "Enquanto os paí
ses em geral precisam construir portos 
de qualidade em algumas cidades, na 
Indonésia é preciso replicar isso em to
das as ilhas, o que torna muito mais com
plicado o gargalo da infraestrutura no 
país", diz Wiranto. do HSBC. 
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