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mercado consumidor da China). Isso

PMI do país recuou de 52,7 em abril

explica porque, no primeiro semestre

para 49,7 em maio. Apesar de dados

deste ano, o PIB cresceu 1,6% a
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de 2009.

fato deve-se, principalmente, ao baixo

No caso brasileiro, o desaquecimento

fluxo

à

do setor de serviços chama a atenção

da

não só por ter apresentado um índice

indústria de transformação. O principal
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primeiro trimestre desse ano, foi de
0,2% – o menor dentre os países

expansão do mercado de trabalho no
Brasil (o fomento do setor nos últimos
anos está associado à melhoria de
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do PIB – compromete o crescimento
do emprego.
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Em relação à Índia, faz-se necessária

taxa mais próspera – servirão para

uma análise mais minuciosa tendo em

sustentar o setor nos próximos meses.

vista o papel que o setor de serviços
desempenha no país (65% da receita
indiana) e as diferenças entre seus
indicadores e os de China e Brasil. De
fato, dados do PMI indicam que a
economia indiana cresce no ritmo
mais lento dos últimos nove anos,
apresentando, no primeiro trimestre de
2012, um crescimento de 5,3% –
comparado a 9,2% no mesmo período
do ano passado. O setor de serviços,
por sua vez, cresceu 8,9% neste ano
– ainda que, aparentemente, seja um
alto valor, essa marca não era inferior
a 9% desde 2004.

Ademais, a aproximação nos últimos
três anos da economia de serviços
indiana

com

a

economia

norte-

americana – menos afetada pela atual
fase da crise do que a economia
europeia – resulta em uma mitigação
dos impactos nesse setor do país.
Com efeito, 70% do total de softwares
produzidos na Índia são exportados
para os Estados Unidos. Assim, as
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terciários
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e

recortado,

empresas norte-americanas.
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indiano
mais

acelerado dos últimos três meses,
passando de um índice de 52,8, em
abril, para 54,7. Desse modo, a Índia
segue um rumo diferente porque,
segundo Eskesen, economista chefe
do HSBC da Índia, por mais que os
serviços tenham crescido num ritmo
muito

mais

lento,

atividades

relacionadas – que crescem numa
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que se tornaram mais vulneráveis

em uma resiliente “zona de conforto”

nesse mesmo período.

(mesmo com a situação de crise

Deve-se

mencionar

embora

os

também

resultados

que,

do

PMI

indiquem um desaquecimento dos
serviços desses três países, há certa
preocupação, sobretudo dos governos
indiano

e

chinês,

em

divulgar

informações que parecem ser mais
animadoras que as do quadro relatado
pelo

HSBC.

O

governo

chinês

divulgou uma alta de 56,7 no mês de
julho (superando os dois meses de
recuo do índice). Quanto à Índia,
Eskesen acredita que, apesar de os

global). Isso seria devido aos custos
financeiros
suas

baixos

desses

demografias

favoráveis

(com

países,

peculiarmente

populações

não

estagnadas) e à transparência de
suas contas públicas. Ao tratar dos
serviços,

as

expectativas

para

negócios nesse setor alcançaram,
graças

ao

aprimoramento

indiano

nessa área, a maior alta em dois anos.
As condições de emprego no setor
também estão melhores em relação
ao trimestre passado.

indicadores do PIB sugerirem risco e

No

pressão sobre o Banco de Reserva da

prosperidade

Índia, não há motivos, no momento,

deve-se

para políticas econômicas agressivas.

contextualização desses resultados:

Já

que

os dados prospetados pelos governos

produto

consideram um crescimento, mesmo

gerado no setor, ainda apresenta forte

que leve, o qual auxilia as economias

demanda (segundo Guilherme Dietze,

a se manterem estáveis e credíveis.

da Federação do Comércio de Bens,

Essa, claro, é uma escolha para o

Serviços e Turismo do Estado de São

longo prazo para a afirmação dos

Paulo, ainda que o consumidor esteja

emergentes no quadro mundial. No

mais

do

curto prazo, o que deve ser aqui

governo para consumo de veículos e

evidenciado é o impacto tardio, porém

eletrodomésticos estão funcionando).

visível, que a crise causou no nível

no

responde

Brasil,
por

cauteloso,

o

comércio,

12,6%

os

do

incentivos

Além disso, o relatório publicado pelo
HSBC em julho deste ano, HSBC
Emerging Markets Index, afirma que,
apesar de os países emergentes
estarem sofrendo desaceleração, as
atividades econômicas permanecem

	
  

entanto,
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destes

levar

da

indicadores,

em

conta

a

conjuntural desses países; este freou
sensivelmente
que

os

um

governos

auspiciavam
crescimentos

para

desenvolvimento
em
os

questão

respectivos

econômicos.

Assim

sendo, de acordo com o próprio
relatório, o sentimento positivo no
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setor de serviços, ainda que seja mais

vulnerabilidades.

promissor que o dos outros, cresceu

serviços possam manifestar algum

lassamente como reflexo das baixas

sinal de crescimento – e, em certos

nas economias afetadas pela crise.

casos, de estabilidade – a análise de

É inevitável, portanto, deixar de lado a
interferência

de

um

contexto

econômico mais amplo (de crise) nas
economias da Índia, China e Brasil. O
fato de esses países carregarem o
status

de

“emergentes”

não

é

justificativa, tampouco garantia, de
uma economia inabalável e à prova de
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