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Haritha Reddy quer saber por que, recentemente, o preço do tomate triplicou em três dias no 
mercado central de Uttar Pradesh (Índia). Aditya Rao considera "absolutamente absurdo" que 
os comerciantes estejam cobrando mais de 50 rúpias (US$ 1,10) por quilo de açúcar e 
aproximadamente 100 rúpias por um quilo de "tuvar dal", uma espécie de ervilha. 
 
Enquanto o resto do mundo se preocupa com crescimento econômico, ou com sua ausência, as 
queixas de consumidores, como a desses blogueiros indianos, ajudaram a atrair a atenção dos 
políticos asiáticos para um problema diferente: a rápida alta da inflação. 
 
Em muitos países, o gênio da inflação escapou da garrafa a uma velocidade olímpica, gerando 
as maiores variações, ano a ano, nos índices de preços ao consumidor na região desde a crise 
financeira asiática de 1997-98. 
 
A Índia, onde os preços ficaram estáveis em meados de 2009, reportou uma elevação em seu 
índice de preços no atacado, ano sobre ano, o parâmetro mais acompanhado da economia, de 
8,6% no mês anterior para 9,89%. 
 
Na semana passada, a China disse que em fevereiro os preços ao consumidor subiram 2,7%, a 
maior marca em 16 meses, acima de 1,5% em janeiro. O resultado fica perto dos 3%, meta 
definida pelo primeiro-ministro Wen Jiabao uma semana antes. 
 
No Vietnã, num período de sete meses a inflação mais que duplicou, chegando a 8,5%; nas 
Filipinas, está em 4,2%, tendo permanecido inalterada em meados de 2009; e na Coreia do 
Sul está batendo nos 3%, meta de inflação definida por seu banco central. 
 
A pressão vem de uma diversidade de fatores. Robert Prior-Wandesforde, economista do HSBC 
Ásia, em Cingapura, diz que o índice de inflação na Índia está sendo impulsionado pelos preços 
de alimentos e do petróleo, ao passo que a inflação australiana, atualmente em 2,1%, é 
fomentada principalmente pela aquecidíssima demanda chinesa por commodities. 
 
Por trás desses aumentos está a velocidade e a amplitude da recuperação gerada por três 
trimestres sucessivos de crescimento de dois dígitos (trimestre sobre trimestre, anualizado) do 
PIB na maioria dos países asiáticos, exceto o Japão. A sequência de três poderá subir para 
quatro, quando os relatórios para o trimestre em curso começarem a sair, no próximo mês. 
 
A produção econômica está em média 4% acima do pico anterior, no terceiro trimestre de 
2008, tendo todas as principais economias retornado aos níveis pré-crise, exceto no caso de 
Cingapura. 
 
A retomada ocorreu apesar de a demanda continuar em baixa por exportações asiáticas nos 
EUA, União Europeia e Japão, o que sugere que os gastos dos consumidores asiáticos têm 
desempenhado um papel muito maior do que o previsto. De acordo com o DBS, um banco de 
Cingapura, o consumo do setor privado está 7% superior aos níveis pré-crise nas 10 maiores 
economias da Ásia, exclusive o Japão. Ainda mais significativo: a exclusão dos efeitos diretos 
dos gastos governamentais pouca diferença faz para o crescimento do PIB. 
 
"Todo mundo diz que a Ásia não consome o suficiente. Bem, sem querer ser desrespeitoso, 
todo mundo está errado", diz David Carbon, chefe de pesquisa econômica do DBS. "Onde 
mais, no mundo, o consumo cresceu 7% nos últimos cinco trimestres? O consumo americano 
ficará estável até onde a vista alcança. O mesmo vale para a Europa e o Japão." 
 
A maioria dos economistas acredita que o crescimento do PIB seja atenuado para uma média 
em torno de 6,5% ao ano, à medida que os fabricantes baterem em seus limites de 
capacidade, o que novamente estimulará a inflação e forçará os bancos centrais a apertar sua 
política monetária. 
 



Até agora, só Austrália, Malásia e Vietnã elevaram suas taxas de juros desde a crise. O bancos 
centrais chinês e indiano decidiram impor maiores exigências de reservas bancárias para 
realizar o aperto de política monetária. Mas a expectativa é de que isso mude rapidamente, 
quando as duas maiores economias na região começarem a normalizar suas taxas no segundo 
trimestre, juntamente com a Coreia do Sul. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


