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Resumo 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral analisar as conseqüências da crise de 

2008 na economia russa e como objetivos específicos: apontar as fragilidades da 

economia russa e a sua consequente vulnerabilidade a choques econômicos 

externos, além de analisar os efeitos da dependência do petróleo na geração de 

receitas para o governo e para o PIB do país no contexto da crise. Dessa forma, o 

trabalho será dividido em cinco partes: Introdução, Capítulo 2 - onde se discutirá a 

Crise de 2008 e os seus efeitos na economia global, Capítulo 3 - onde se abordará 

a crise e a Rússia, Capítulo 4 - onde será analisada a dependência russa, através 

de um teste estatístico de regressão linear simples, em relação às exportações de 

gás natural e mais profundamente às de petróleo e Conclusão. 

 

Palavras-chaves: Crise, consequências, dependência, economia, efeitos, petróleo, 

Rússia, 2008. 
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Summary 

 

 

This thesis aims at analyzing the consequences of the Crisis of 2008 in the Russian 

economy. Its specific objectives are: to point out the weaknesses of the Russian 

economy and its consequent vulnerability to external economic shocks, and 

analyze the effects of oil dependence in the generation of revenue for the 

government and the country`s GDP in the crisis context. Thus, the paper will be 

divided into five parts: Introduction, Chapter 2 – where it is discussed the Crisis of 

2008 and its effects on the global economy, Chapter 3 – where it is addressed the 

crisis and Russia, Chapter 4 – which exams Russia`s dependence on the exports 

of natural gas and mainly on oil, throughout a statistics test of linear regression and 

the Conclusion.  

 

 

Keywords: crisis, consequences, dependence, economy, effects, oil, Russia, 2008. 
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1. Introdução 
 

Antes dos acontecimentos de agosto de 2008, o mundo vivia um momento de forte 

prosperidade econômica. Os mesmos jornais e revistas, que alertariam a todos sobre 

o desastre provocado pelo estouro da bolha do mercado imobiliário americano, vinham 

desde 2002, destacando a pujança de economias desenvolvidas e, principalmente, a 

de países emergentes, como: o Brasil, a Rússia, a Índia e a China - os BRICs1 

(GOLDMANSCHS, 2003). 

Os sete primeiros anos do século XXI, com exceção do ano de 2001, por conta dos 

atentados de 11 de setembro, foram marcados pelo otimismo de economistas e de 

outras pessoas ligadas ao mercado, que pregavam que as forças do livre comércio e 

as da livre iniciativa tinham se consolidado como as responsáveis pelo notável 

desenvolvimento econômico e social em curso. 

No entanto, a eclosão da crise econômica de 2008, e a piora dos indicadores 

econômicos e sociais, além da necessidade de intervenção do Estado, com o intuito 

de salvar bancos comerciais e de investimento, que antes desfrutavam de enorme 

prestígio, junto ao mercado financeiro e à sociedade, fizeram com que muitos dos 

argumentos em favor do neoliberalismo fossem contestados e repensados tanto nos 

meios acadêmicos quanto entre profissionais ligados às finanças. 

Uma tempestade que se iniciou como uma típica crise do mercado imobiliário 

americano tornou-se, em pouco tempo, global, gerando prejuízos em torno de US$ 4,1 

trilhões para a economia mundial (FMI, 2009). Com efeito, em menos de duas 

semanas, trilhões de dólares haviam evaporado dos mercados de ações sem que 

houvesse um incidente como um ataque terrorista, como em 2001 nos EUA, ou a 

quebra de um país emergente como as ocorridas ao longo da década de 1990. 

Com o aperto global de crédito, bancos europeus e americanos subitamente 

interromperam seus empréstimos a empresas e a consumidores, o que evidenciava 

que uma de suas principais funções havia deixado de ser cumprida: a de intermediar 

                                                           
1
 BRICs significa Brasil, Rússia, Índia e China, o conjunto das quatro principais economias em 

desenvolvimento. Essa sigla foi criada pelo economista John O`Neil do banco Goldman Sachs, em 2001, 

sendo utilizada em seu estudo chamado de Dreaming with Bric, no qual defendia que esses quatro 

países teriam um peso econômico maior, em 2050, do que os países desenvolvidos têm atualmente. 

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99-dreaming.pdf - Acesso em: 22 Jan. 2011. 

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99-dreaming.pdf
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as transações financeiras entre os agentes econômicos e a sociedade (KASZNAR, 

p.127, 1990). 

Nesse ínterim, alguns dos mais importantes bancos do mundo foram 

nacionalizados (depois que os péssimos negócios que haviam sido realizados, nos 

anos anteriores, foram expostos) e outros tiveram que recorrer à ajuda de governos 

desesperadamente. Bancos centrais espalhados pelos cinco continentes, em uma 

tentativa de evitar o contágio da economia real pelos problemas do sistema financeiro, 

injetaram bilhões de dólares no mercado para tentar conter a escassez de liquidez e 

evitar a desaceleração de suas economias. 

Essa crise, que se formou ao longo de aproximadamente oito anos, teve como 

uma de suas mais notáveis características a diferença de intensidade com que as 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento foram atingidas. As primeiras 

sofreram muito mais desta vez.  

Países como os EUA, os da União Europeia, o Japão, entre outros, em 

consequência da redução de crédito, da desaceleração econômica e do aumento do 

desemprego, tiveram que adotar políticas radicais de combate à crise como: a 

concessão de empréstimos a agentes financeiros que, se falissem, poderiam colocar 

em risco suas economias nacionais (FMI, 2010).  

Por outro lado, os países em desenvolvimento, apesar de seus governos 

haverem tido que intervir na economia, as medidas adotadas visavam evitar o contágio 

de seus sistemas financeiro e real, em vez de mitigar os efeitos da crise como o 

fizeram as nações mais avançadas economicamente. Essas medidas tinham um 

caráter preventivo como uma de suas características mais notáveis, visto que suas 

economias ainda não haviam sido totalmente afetadas. Garantindo a concessão de 

crédito e reforçando o poder de compra dos mercados internos (KASZNAR, p.12, 

2009), três dos quatro principais países emergentes do mundo, o Brasil, a Índia e a 

China, continuaram a crescer economicamente, mesmo que mais lentamente, quando 

a crise eclodiu (FMI, 2009). A exceção entre esses foi a Rússia. 

A Rússia, o maior país em extensão territorial (CIAFACTBOOK, 2011), e uma 

das nações com a maior disponibilidade de recursos naturais do mundo 

(CIAFACTBOOK, 2011), foi a economia mais afetada pela crise entre as quatro 

grandes potências emergentes. Apesar de passar por um dos melhores momentos 

econômicos de sua história, o país foi o mais atingido entre as vinte maiores 
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economias do mundo, tendo seu Produto Interno Bruto recuado em torno de 8% de 

2008 para 2009 de US$2.331 trilhões para US$2.147 trilhões respectivamente 

(CIAFACTBOOK, 2011). Além disso, houve uma enorme fuga de capitais estrangeiros 

e seu mercado de ações caiu 90%, se comparado ao seu valor máximo alcançado nos 

meses anteriores à crise (MANKOFF, p.4, 2010).  

Como na maioria dos países o governo teve que intervir, garantindo a 

segurança do sistema bancário nacional. No entanto, esse se aproveitou da situação 

para reforçar seu poder frente aos oligarcas do país, que desde o fim da URSS e “a 

realização do maior processo de privatizações da história”, realizado durante o 

governo de Boris Ieltsin (1991-1999), por meio do Comitê Russo Estatal para a 

Administração da Propriedade Estatal (GKI) e do Fundo de Propriedade Russo 

(SEGRILLO, p. 85, 2007), haviam se estabelecido como uma das forças políticas mais 

influentes do país, impondo condições de empréstimos às empresas russas que 

haviam se endividado excessivamente nos anos pré-crise e que naquele momento 

precisavam da ajuda do governo para manterem seus negócios funcionando. 

Visto isso, esta dissertação tem como objetivo geral analisar as consequências 

da crise de 2008 para a economia russa e como objetivos específicos: apontar as 

fragilidades da economia russa e sua consequente vulnerabilidade a choques 

econômicos externos, além de analisar os efeitos da dependência do petróleo na 

geração de receitas para o governo e para o PIB do país no contexto da crise. Dessa 

forma, o trabalho será dividido em cinco partes: Introdução, Capítulo 2 - onde se 

discutirá a Crise de 2008 e seus efeitos para a economia global, Capítulo 3 - onde se 

abordará a crise e a Rússia, Capítulo 4 - onde será analisada a dependência russa, 

em relação às exportações de gás natural e mais profundamente às de petróleo e a 

Conclusão. 

Para realização da análise aqui proposta, serão adotadas duas estratégias 

metodológicas distintas. Em primeiro lugar, será feita uma extensa revisão bibliográfica 

sobre a crise de 2008 e seu efeito para a economia da Rússia, além da analise de 

dados econômicos referentes à crise. Em segundo lugar, serão analisados mais 

detalhadamente os efeitos da dependência do petróleo no desempenho da economia 

do país durante a crise. Para tal, far-se-á uma regressão linear utilizando como 

variáveis o preço do barril de petróleo e o Produto Interno Bruto da Rússia (maiores 

detalhes acerca desse teste estatístico serão explicados posteriormente).  
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 Para a realização da pesquisa, fez-se uso primordialmente de dados 

secundários originários de organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, Banco 

Central Europeu etc), consultorias internacionais, jornais, revistas e periódicos 

especializados, além de dados oficiais disponibilizados pelos bancos centrais do Brasil, 

dos Estados Unidos, da União Europeia e da Rússia. 

Este trabalho traz informações importantes para o Brasil, que almeja se tornar 

um dos maiores exportadores de etanol e de petróleo do mundo com a exploração das 

reservas do Pré-Sal2. A Rússia, por ser o principal exportador de energia básica do 

mundo, poderia ter utilizado as receitas provenientes principalmente da exportação de 

petróleo para realizar investimentos para diversificar sua pauta de exportações nos 

últimos anos, principalmente investindo no desenvolvimento e na produção de 

produtos de alta-tecnologia e de alto valor agregado, mas não o fez, continuando 

vulnerável às oscilações do preço do barril de petróleo, que estava em baixa quando a 

Crise de 2008 começou. 

A relevância do trabalho encontra-se em dois aspectos: a economia da Rússia 

é um tema pouco estudado no Brasil, apesar do país possuir o maior território do 

mundo3 (CIAFACTBOOK, 2011), estar entre as vinte maiores economias mundiais, 

possuindo um PIB de US$ 2.229 trilhões, em 2010 (CIAFACTBOOK, 2011), o sétimo 

do mundo, ser um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da 

ONU4, ser o principal exportador global de armas, possuir um vasto arsenal nuclear, e 

possuir uma das maiores reservas de recursos naturais do planeta (CIAFACTBOOK, 

2011); o segundo aspecto refere-se ao Brasil, visto que existe grande evidência de 

que a dependência das exportações de petróleo é uma das causas do grande impacto 

sofrido pela Rússia durante a crise, enquanto que os outros BRICs saíram-se ilesos. 

Dessa forma, essa é uma lição que pode ser valiosa para o Brasil, caso as 

expectativas sobre o Pré-Sal se concretizem, evitando que sua Balança Comercial 

torne-se, demasiadamente, dependente do petróleo. 

                                                           
2
 A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os Estados 

do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito 

Santo, Campos e Santos). O petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os sete 

mil metros, abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conservam a qualidade do 

petróleo. http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml. Acesso em: 18 Jul. 2011. 

3
 Anexo: Figura 1. 

4
 Anexo: Tabela 43. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml
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2. O Cenário Econômico Mundial Pré-Crise 

 

O cenário global pré-crise era de otimismo entre aqueles grupos - economistas, 

financistas, banqueiros, corretoras e corretores etc - ligados aos mercados financeiro, 

imobiliário e à economia como um todo. E razões para isso não faltavam. Por exemplo, 

havia liquidez farta para emprestadores e tomadores, pois as taxas de juros estavam 

relativamente baixas (mais notadamente nos Estados Unidos (MATA; IZERROUGENE, 

2009). Os ganhos do mercado financeiro pareciam não ter limite: em junho de 2007, o 

Dow Jones Industrial Average ultrapassou os 14.000 pontos pela primeira vez na 

história (KRUGMAN, 2009). A economia global crescia aceleradamente (FMI, 2010) e 

o comércio mundial e a produção industrial continuavam a se expandir (FMI, 2010). 

Tamanha era a pujança das economias emergentes que essas passaram a ser 

apontadas como aquelas que em cinquenta anos, aproximadamente, 

desempenhariam um papel de maior relevância que as economias mais desenvolvidas 

atuais (GOLDMANSACHS, 2003).  

Até 2007, a economia mundial atravessava um dos seus melhores momentos 

de prosperidade dos últimos trinta anos, como atestam as estatísticas de crescimento 

econômico, segundo o Fundo Monetário Internacional no Gráfico 1, que apresenta as 

expressivas taxas  de expansão do Produto Interno Bruto mundial ao longo de quase 

uma década.  
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Gráfico 1 - Crescimento do PIB Mundial de 1998 a 2007. Fonte: FMI, 2008. 

 

 

Isso se devia, fundamentalmente, a dois fatores que somados contribuíam para 

a expansão do PIB mundial. Primeiramente, o aumento dos gastos governamentais e 

o corte de impostos realizados nos anos anteriores, nos EUA, incentivaram as 

importações do país, contribuindo para o crescimento das exportações de outros 

países, o que gerava um efeito cascata de crescimento econômico nestas (CALLEN, 

2007). Simultaneamente, o aumento da liquidez mundial e o rápido crescimento das 

economias emergentes como a da Rússia, da Índia, do Brasil e, principalmente, a da 

China (os quatro países somados geravam, em 2007, dois quintos do crescimento 

econômico do mundo) (GALL, 2010) fazia com que o PIB desses Estados se 

expandisse rapidamente. 
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 2.1 O Prelúdio da Crise 

 

De acordo com Ricupero [et al] (p.2, 2008), a Crise Econômica de 2008 

encontra suas origens nas políticas adotadas pelo governo norte-americano, 

imediatamente após os atentados de 11 de setembro de 2001, na tentativa de se 

evitar uma recessão que poderia ser impulsionada pela insegurança gerada entre 

investidores e consumidores pelos atos de terror daquele dia.  

Nesse sentido, a implementação dessas políticas seria um marco do início da 

euforia que mais tarde tomaria conta dos mercados imobiliários de todo o mundo.  Ao 

se buscar amenizar os impactos negativos dos ataques as torres gêmeas do World 

Trade Center e ao Pentágono sobre a economia, criaram-se as condições, primeiro 

nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, para o ressurgimento da 

especulação financeira e, por conseguinte, da bolha imobiliária, anos depois, com o 

barateamento do crédito em um cenário de juros baixos: 

 

(...) após os atentados de setembro, o que salvou a economia não foi o livre 
jogo das forças do mercado (...), mas a injeção maciça de recursos financeiros 
no sistema e uma bem-coordenada redução de juros por todos os bancos 
centrais dos países avançados, iniciativas levadas a efeito pelo Federal 
Reserve. (RICUPERO, 2003, apud RICUPERO [et al], p.2, 2008) 

 

 Dessa maneira, durante o ano de 2001, o Federal Reserve cortou a taxa básica 

de juros onze vezes, de 6.5% para 1% (MATA; IZERROUGENE, 2009), o que pode 

ser interpretado como um sinal de que, na perspectiva do banco central norte-

americano, a política monetária poderia desempenhar um importante papel na 

recuperação econômica, visando incentivar o investimento produtivo no país. Ao 

mesmo tempo, o governo federal estadunidense realizou uma política fiscal 

expansionista, cortando impostos e aumentando os gastos (principalmente, os 

destinados à defesa nacional, notadamente devido à Guerra no Afeganistão e para 

financiar outras operações militares e policiais em sua guerra ao terror (JÚNIOR; 

BALANCO, 2003)). 

 Toda política fiscal expansionista gera consequências negativas e positivas 

para o Estado que a realiza no curto prazo. De acordo com Gremaud, Vasconcellos e 

Toneto Jr. (p. 289, 2007), quando um governo a realiza em um mercado onde há livre 
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circulação de capitais e o regime cambial é flutuante, como é o caso dos EUA, essa é 

ineficiente quando se visa atingir o nível do produto, visto que pressionará a elevação 

da taxa de juros e estimulará a entrada de recursos externos.  

O que acontecerá, posteriormente, segundo esses autores é que a procura por 

moeda nacional se elevará, a taxa de juros se valorizará, estimulando as importações 

e desestimulando as exportações. No entanto, levando-se em conta que o aumento 

dos gastos em investimentos produtivos aumenta o número de empregos, pode-se 

notar que o efeito também pode ser benéfico no curto prazo. 

 Da mesma forma, pode-se encontrar o lado negativo e benéfico da adoção de 

uma política monetária expansionista. Se por um lado a redução da taxa de juros 

provocará a saída de recursos externos do país, atraídos por rendimentos maiores em 

outros mercados (além da desvalorização da moeda nacional), por outro lado, essa 

incentivará o produtor interno a investir no desenvolvimento de atividades ligadas ao 

setor real da economia (GREMAUD; VASCONELLOS; TONETO JR., p.290, 2007).  

 Nesse sentido, passado o período de choque, retomou-se a expansão 

econômica após o ano de 2002. Entretanto, as políticas adotadas, como destacado 

anteriormente, com o intuito de se evitar uma recessão, desequilibraram as contas 

internas e externas do governo, as quais haviam sido controladas ao longo do governo 

de Bill Clinton, presidente antecessor a George W. Bush.  

 Internamente, o excedente fiscal de US$ 224,8 bilhões deixados pela 

administração do presidente Bill Clinton para a de seu sucessor foi transformado em 

déficit com o aumento dos gastos e a redução de impostos. Em 2002, esse déficit 

chegou a US$ 254 bilhões, valor esse que em 2006 chegara ao patamar de 4,9% do 

PIB (cerca de US$ 318 bilhões), sendo reduzido para US$ 296 bilhões somente em 

2007 (MATA, IZERROUGENE, 2009). Externamente, o déficit em conta corrente que, 

em 2000, era de US$ 430 bilhões, passou, em 2002, para US$ 472 bilhões, chegando 

a somar US$ 856,7 bilhões, em 2006 (MATA; IZERROUGENE, 2009).  

 Nesse contexto, dois outros fatos concorreram para a agravação dos 

desequilíbrios: a proliferação de ativos financeiros em nível global e a expansão do 

crédito. As taxas de juros encontravam-se baixas e o ambiente era de expansão da 

liquidez, fato esse que pode ser comprovado pelos dados apresentados por meio do 

estudo desenvolvido pelo Global Mckinsey Institute (MGI): 

 



26 

 

O Global McKinsey Institute (MGI) produziu uma série de estudos sobre a 
proliferação dos ativos financeiros nas últimas décadas. Os números são 
dramáticos. O estoque financeiro mundial – o total de depósitos bancários, 
títulos de dívida privada, dívidas governamentais e participações acionárias— 
passou de US$ 10 trilhões em 1980, próximo do valor do Produto Interno Bruto 
(PIB) mundial, para US$ 167 trilhões em 2006, quase quatro vezes o PIB 
mundial. Apenas em 2006, os ativos financeiros globais tiveram um aumento 
de US$ 25 trilhões, ou quase 18%, um crescimento três vezes maior que o PIB, 
liderados por aumentos dos ativos dos Estados Unidos (US$ 5,7 trilhões) e 
China (US$ 2,8 trilhões). Enquanto isso, as reservas de divisas dos governos 
passaram de US$ 910 bilhões em 1990 para US$ 5 trilhões em 2006, tendo 
dobrado desde 2000. (...) Os ativos internacionais dos bancos subiram de 
US$ 6 trilhões em 1990 para US$ 37 trilhões em 2007, o equivalente a mais de 
70% do PIB mundial, com operações com mercados emergentes ultrapassando 
os US$ 4 trilhões. O volume diário dos negócios nos mercados internacionais 
de divisas cresceu de $ 200 bilhões na década de 1980 para $ 3,9 trilhões hoje. 
Esses negócios incluem o chamado “carry trade”, em que investidores tomam 
empréstimos em mercados com juros baixos, como Japão e Suíça, e depois 
aplicam esse dinheiro em países de juros altos, como o Brasil e a Turquia. Em 
2007, cerca de $ 1 trilhão tem sido emprestado no Japão, onde os juros ficaram 
perto de zero desde o começo da década de 1990. (Apud: GALL, p. 3, 2008) 

 

 

  

 Com essa vasta quantidade de dinheiro disponível para empréstimos, somados 

ao desejo dos bancos e de outros agentes em multiplicar seu capital, não é de se 

espantar que as condições exigidas pelos emprestadores para os tomadores tenham 

sido flexibilizadas e o risco subdimensionado. 

 Uma característica própria da crise de 2008 era que agências privadas como a 

Fannie Mae e a Freddie Mac (que recebiam ajuda em linhas de crédito subsidiadas 

pelo governo norte-americano de mais de US$ 2,25 milhões (OGLOBO, 2008)) 

compravam as hipotecas dos bancos, que por sua vez, securitizavam suas dívidas 

junto a essas empresas. Essas securitizações eram fomentadas por meio de 

comissões e pela transferência dos riscos para uma série de investidores cada vez 

mais distantes do banco de origem da hipoteca, como atesta o trecho abaixo. 

 

Desde 1993, os valores vendidos em securitizações subiram de US$ 1 trilhão 
para US$ 12 trilhões, formando pacotes de hipotecas residenciais, imóveis 
comerciais e empréstimos corporativos – até mesmo financiamentos de 
automóveis e empréstimos para pagamento de cursos universitários. Os ativos 
dos bancos de investimento foram multiplicados por 100, à medida que seus 
negócios deixaram de ser limitados a seu papel tradicional de assessoria e de 
levantar dinheiro para grandes empresas, tornando-se também gigantescos 
originadores e intermediários em todos os tipos de ativos de crédito. A 
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securitização pode elevar a eficiência do capital, aumentando a liquidez dos 
que emprestam, que podem transferir seus riscos, embalando e vendendo 
dívida a investidores que ganham um fluxo futuro de pagamentos, isto se as 
dívidas usadas como garantia são de boa qualidade. Mas, se a securitização é 
feita em grande escala e os ativos deixam de ser confiáveis, então os 
problemas podem multiplicar-se rapidamente no sistema financeiro. (GALL, p. 
10, 2008) 

 

 

 Dessa maneira, formou-se um ciclo de premiações para corretores, e empresas 

de corretagem que conseguissem o maior número de hipotecas, ao mesmo tempo em 

que se subvalorizava o risco, ao não se avaliar as reais possibilidades de pagamento 

de clientes que não tinham sua renda nem empregos verificados. Esse ainda inclui as 

agências de classificação de riscos, que eram responsáveis por atribuir o “grau de 

investimento” às obrigações de garantias de dívidas, Collateralized debt 

obligations (CDOs), e a outros derivativos (GALL, 2010). 

 

 

 Os corretores, por sua vez, eram premiados com comissões de bancos por 
conseguirem hipotecas sem precisar verificar a renda ou o emprego dos 
clientes e agravando a situação, os bancos contratavam avaliadores, que 
inflavam o valor de uma casa porque suas comissões aumentavam segundo o 
valor da hipoteca. Os bancos não tinham interesse em verificar a qualidade ou 
o valor real do risco, porque vendiam as hipotecas a bancos de investimento 
que ganhavam gordas comissões por embalar grande número delas em “títulos 
garantidos por hipotecas”, que eram “fatiados e recortados” em “obrigações de 
garantias de dívidas” (CDOs, da sigla em inglês), com diferentes faixas de risco 
vendidas aos investidores. Grandes comissões eram pagas a agências de 
classificação de riscos que atribuíam “grau de investimento” aos CDOs e outros 
derivativos. (GALL, p.11, 2008) 

 

 

 Nessa altura, a euforia fomentada pelos juros baixos, como demonstra o 

Gráfico 2, incentivava o aquecimento de outros mercados imobiliários pelo mundo, 

refletindo no aumento dos preços de imóveis nestes países. Isto acontecia 

principalmente na União Europeia, mas também em outros países: na África do Sul 

houve um aumento de 393%, no Reino Unido de 213%, na Irlanda de 240%, na 

Espanha de 190%, na Nova Zelândia 123%, na Suécia de 149%, na Austrália de 

159%, na França de 144% e na Dinamarca 128% (GALL, 2010). Concomitantemente, 

a oferta de crédito era expandida nesses mercados (GALL, 2010). 
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Gráfico 2 - Gráfico das Taxas de Juros na União Europeia e nos EUA. Fonte: European Central Bank, 

2003. 

 

 

 Simultaneamente a esse fato, a oferta de crédito bancário ao setor privado na 

zona do Euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos se expandia (GALL, 2010), como 

se pode verificar no Gráfico 2 acima, sofrendo acentuado declínio após 2008, por 

conta da contração da oferta de liquidez como se verifica no Gráfico 3, já em razão do 

estouro da bolha imobiliária. 
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Gráfico 3 - Crédito Bancário ao Setor Privado na Área do Euro, EUA e Reino Unido. Fonte: FMI, 2010. 

 

 

 

Um dos agravantes para a deterioração da situação, mais tarde reconhecido 

pelo governo americano e, inclusive por Alan Greenspan, ex-presidente do Banco 

Central dos Estados Unidos, era a falta de regulação com que o mercado financeiro 

atuava, o que sem dúvida constituía-se em um reconhecimento surpreendente, visto 

que Greenspan foi, durante seus anos de serviços prestados ao governo norte-

americano, um dos principais defensores da livre iniciativa dos mercados e de sua 

auto-regulação (THE NEW YORK TIMES, 2008). Poucas pessoas percebiam e 

buscavam alertar o governo e a sociedade de que a falta de regulação das atividades 

financeiras poderia levar à eclosão de uma crise no mercado imobiliário, afetando 

gravemente o sistema bancário americano e mundial.  

Um caso quase isolado foi o da advogada Brooksley E. Born, diretora da 

Commodity Futures Trade Commission (CFTC), como relata o jornal The Washington 

Post, que tentou durante mais de dez anos, infrutiferamente, durante o governo de Bill 

Clinton, advertir o Congresso de que a proliferação de derivativos financeiros poderia 

gerar uma crise futura para a economia norte-americana. Essa acabou enfrentando a 

oposição do próprio Alan Greenspan, presidente do FED, de Robert E. Rubin, 

secretário do Tesouro Americano, e de Arthur Levitt Jr., diretor da Securities and 
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Exchange Commission (SEC), os quais se opunham a qualquer tipo de mudança (THE 

WASHINGTON POST, 2008). 

Conforme dissemos anteriormente, até 2007, a economia mundial atravessava 

um dos seus melhores momentos de prosperidade dos últimos trinta anos. 

Exatamente por essa razão, não parecia haver problemas tão graves que fossem 

capazes, para a maioria das pessoas, de colocar a economia mundial em risco. 

Em total contraponto a esse ambiente de expansão econômica, começam a 

surgir sinais claros de que o cenário mudaria radicalmente. Em meados de 2008, as 

bolsas de valores e as moedas de todo o planeta foram abaladas repentinamente. Em 

menos de duas semanas, os mais importantes indicadores financeiros, primeiramente, 

os dos EUA e, posteriormente, os de outros países, registravam perdas de trilhões de 

dólares. Em um único dia, em setembro de 2008, o Dow Jones, em Nova York, sofreu 

uma perda de US$ 1 trilhão (CNN, 2008). 

Vale destacar que essas perdas começaram a ocorrer sem que houvesse um 

incidente de uma maior magnitude como um ataque terrorista a maior potência global, 

como, em 2001, ou a quebra de um país emergente como as ocorridas ao longo da 

década de 1990 – como no México, em 1994, na Tailândia, em 1997, na Rússia, em 

1998, no Brasil, em 1999, ou na Argentina, em 2001.  

Nesse instante, também ficava claro para parte dos bancos europeus e 

americanos que esses não poderiam mais arcar com seus compromissos, já que o 

número de clientes inadimplentes aumentava, como demonstra o Gráfico 4 abaixo, 

comprometendo assim a solidez bancária. Subitamente, esses cortaram o crédito a 

empresas, e a consumidores o que provocou escassez de crédito no mercado. Em 

uma tentativa para garantir os recursos dos correntistas, os governos tiveram que 

intervir no mercado por meio de bancos centrais espalhados pelos cinco continentes, 

esperando evitar o contágio da economia real pelos problemas do sistema financeiro, 

injetando bilhões no mercado para conter a escassez de liquidez e o pânico (FOLHA 

DE SP, 2007). 
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Gráfico 4 - Inadimplência Creditícia nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão. Fonte: FMI, 2010. 

 

 

 

Apesar do esforço empreendido, o contágio da economia real pela primeira 

grande crise financeira do século XXI foi inevitável, visto que a redução do consumo, 

dos investimentos e a crescente incerteza geraram desemprego (DEPARTMENT OF 

FINANCE CANADA, 2008). A rapidez com que a crise se propagou por todo o mundo, 

abalando o sistema bancário mundial, demonstra o alto grau de integração financeira 

com o setor real alcançado pela economia globalizada contemporânea. 

Uma crise inicialmente norte-americana que em pouco tempo se tornou global, 

com efeitos ainda não totalmente compreendidos para todo o sistema internacional, 

mas que teve como um de seus resultados mais imediatos à alteração do crescimento 

econômico do Produto Interno Bruto Mundial de 5%, em 2006 e 2007, para 1% no 

período de 2008 e 2009 (THOMAS, p.45, 2008). 
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2.2 O Estouro da Bolha 

 

Os primeiros sinais claros de que os rumos tomados pelo sistema financeiro 

não caminhavam bem começaram a surgir no terceiro semestre de 2005, quando a 

grande expansão imobiliária nos Estados Unidos começou a demonstrar os primeiros 

indícios de desaceleração. “Quando a alta de preços chegou ao ponto de inviabilizar a 

compra de casas pela maioria das famílias - mesmo a taxas de juros aliciantes e sem 

pagamento de entrada - as vendas começaram a desacelerar” (KRUGMAN, p.174, 

2009). 

Apesar da desaceleração dos preços, esses, nesse momento, ainda 

continuavam a subir nos Estados Unidos e entre outros países da Europa (com 

exceção da Alemanha) conforme podemos observar no Gráfico 5. De acordo com 

Krugman:  

 

Em 2005, depois de longo período em que os preços das moradias registravam 
fortes altas a cada ano, os vendedores contavam com o prosseguimento da 
tendência, razão por que continuaram a pedir preços cada vez mais altos, 
embora as vendas já estivessem em queda.” (KRUGMAN, p. 174, 2009). 

 

Gráfico 5 - Preços dos Imóveis nos EUA, na Alemanha, na Irlanda, na Grã-Bretanha e na Espanha de 

2005-2009. Fonte: The Economist, 2009. 

 

 O Gráfico 5 apresenta a importante informação de que provavelmente já 

existiam bolhas em formação em países fora da América do Norte, o que nos leva a 
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depreender que existe interligação entre os mercados imobiliários e as condições de 

obtenção de crédito naquele período nessas regiões. 

 O mesmo gráfico nos apresenta uma nova perspectiva a partir de 2006, 

quando os preços dos imóveis começaram a cair nos EUA, moderadamente, até 2007. 

A partir desse ano, começa a ficar evidente que a euforia criada com o aumento dos 

preços dos imóveis não se sustentava mais, já que os preços despencaram 

abruptamente.  

Apesar do governo dos EUA, ainda em outubro de 2007, vangloriar-se de que 

as políticas de incentivo a economia estivessem surtindo efeito, metade da população 

norte-americana declarava que seu país estava enfrentando uma recessão (CNN, 

2007), o que demonstra que a vida diária das pessoas estava sendo afetada por algo 

que ainda não estava muito nítido. 

Tanto para Krugman (p.173, 2009) quanto para Greenspan (2008, p.3), os 

primeiros sinais de problemas no mercado internacional começaram a surgir em 

meados de 2007, quando o banco francês BNP Paribas “suspendeu as negociações 

com três de seus fundos de investimento, no valor de dois bilhões de dólares, 

afirmando que não mais poderia avaliar os ativos dos fundos porque o mercado para 

esses havia evaporado (GREENSPAN, p.3, 2008)”. Em poucas horas, os principais 

mercados de crédito de curto prazo no mundo estavam praticamente paralisados, 

mesmo com os principais bancos centrais assegurando a injeção de bilhões de 

dólares para dar liquidez ao sistema. 

Existe consenso entre os economistas (GREENSPAN, 2008); (KRUGMAN, 2009); 

(KASZNAR, 2008) que a principal causa da crise foram as perdas sofridas pelos 

empréstimos hipotecários subprime, empréstimos concedidos a clientes de baixa 

renda que incorrem em maior risco e que por conta disso pagam taxas de juros mais 

altas que os demais (REVISTA VEJA, 2008), nos Estados-Unidos. No entanto, o 

aspecto em que divergem os economistas é a maneira como se formou a bolha. 
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2.3 A Crise e as suas Razões 

 

Apesar da existência de consenso de que a principal causa para o estouro da 

bolha imobiliária reside na concessão dos empréstimos subprime, os estudiosos do 

assunto apontam diferentes razões para que os empréstimos concedidos as classes 

mais baixas fossem considerados a principal causa. Nesse sentido, as razões 

secundárias para a eclosão da crise variam de autor para autor, alguns apontando 

uma razão mais pontual e outros indicando várias razões.  

De acordo com Greenspan (p.4, 2008), a subprecificação do risco em todo o 

mundo é a responsável. Com investidores dispostos a arcar com maiores riscos em 

busca de lucros maiores e a concessão de empréstimos em condições lenientes de 

garantias de pagamento (além das hipotecas) a classes de menor poder aquisitivo, 

houve a expansão do crédito a quem não poderia cumprir com os compromissos 

assumidos.  

 

 

Em junho de 2007, o rendimento de títulos podres com classificação de risco 
CCC nos Estados Unidos, por exemplo, encolhera para pouco mais de 4% 
acima do rendimento de títulos do Tesouro dos Estados-Unidos de dez anos, 
embora os papéis do governo americano sejam muito mais seguros. (Em 
contraste, em outubro de 2002, a diferença entre rendimento dos dois tipos de 
títulos era de 23 pontos percentuais.) Do mesmo modo, os spreads entre a 
dívida soberana dos países em desenvolvimento e de países desenvolvidos 
mais estáveis declinaram para níveis sem precedentes. O prêmio de risco das 
ações - retorno incremental que os investidores esperam desses papéis em 
comparação com os rendimentos de investimentos “livres de risco”, como os 
títulos do Tesouro dos Estados-Unidos - também se contraiu significativamente. 
Em busca de retornos um pouco mais altos, os investidores passaram a aceitar 
riscos muito mais elevados. (GREENSPAN, p. 44, 2008). 

 

 

 Com a subprecificação do risco e a abundância de crédito, o mercado 

imobiliário não percebeu que se formava uma nova bolha imobiliária que em breve iria 

estourar. O que se iniciou como uma desordem em um determinado segmento 

transpôs a fronteira do mercado de imóveis dos EUA e do próprio mercado americano, 

atingindo quase todas as economias do mundo. Como resultado imediato houve a 

retração do crédito nos EUA e depois no mundo. 
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 Segundo Greenspan (p.12, 2008), o processo de subprecificação do risco tem 

suas origens no crescimento das economias dos países em desenvolvimento depois 

de 2000, quando superaram em mais do que o dobro as dos países desenvolvidos, 

principalmente impulsionado pela expansão do Produto Interno Bruto da China. Com 

efeito, a participação do mundo em desenvolvimento na renda global aumentou 

substancialmente. 

Isso se deve também a poupança interna excedente dos países asiáticos, o 

que decorre de dois fatores: a inexistência de previdência estatal e a manutenção de 

superávits em seus balanços de pagamento, visto que baseiam seu crescimento 

econômico na expansão de suas exportações. Com isso, houve a expansão de capital 

disponível para ser emprestado (KRUGMAN; OBSTFELD, p.510 2005). Devido à 

maior oferta de crédito, as taxas de juros de longo prazo, nominais e reais, caíram 

sensivelmente em todo o mundo (GREENSPAN, p.12, 2008). 

Outro fator que colaborou para a eclosão da crise, envolvendo os países 

asiáticos, o que gerou mais problemas para os países em desenvolvimento do que 

para os desenvolvidos, foi, justamente, a prática de “carry trade”, “operação que 

consiste em tomar empréstimos em países com baixas taxas de juros, principalmente, 

no Japão, e repassar esses empréstimos para países com altas taxas de juros, como 

a Rússia” (KRUGMAN, 2009) 

 Com a queda das taxas de juros de longo prazo, nos EUA, e a baixa taxa de 

juros no Japão, em um contexto de inflação em declínio, houve a valorização dos 

preços dos ativos, inclusive dos imóveis, como apresentado pelo trecho abaixo: 

 

 

Em todo o mundo, em praticamente todos os anos entre 1985 e 2005, o valor 
do mercado das ações, do bônus ou dos títulos de dívida dos imóveis 
residenciais e comerciais, dos títulos hipotecários e outras obrigações de 
empresas não financeiras e de famílias ultrapassou em muito o crescimento da 
renda interna dos países. Esses ativos, quando adquiridos por intermediários 
geravam aumento maciço na liquidez. Bancos de investimento, fundos de 
ações, fundos de hedge (fundos para grandes investidores que prometem 
rentabilidade bem superior à dos títulos americanos) e fundos de pensão, todos 
estavam abarrotados de dinheiro para aplicações. Encorajados pelos sinais de 
instabilidade crescente e na tentativa de aumentar as taxas de retorno que 
haviam sido espremidas pelo declínio das taxas de juros de longo prazo, os 
investidores ampliaram seu campo de atuação, dispondo-se a adquirir ativos de 
alto rendimento, com classificação de risco mais baixa, o que comprimiu os 
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spreads de rendimento para algo próximo aos níveis mais baixos da década 
(GREENSPAN, p. 14, 2008). 

 

 

 

 Um dos segmentos para o qual segue parte do excesso de liquidez é o de 

títulos de alto rendimento, que foram lastreados em empréstimos hipotecários 

subprime. Naquele momento, os riscos aparentemente eram mínimos, na medida em 

que os níveis de inadimplência e de execuções de hipotecas tinham sido baixos, o que 

se devia à disponibilidade de novos empréstimos e refinanciamentos hipotecários, com 

base no valor patrimonial atualizado dos imóveis menos o saldo devedor corrente 

(GREENSPAN, p. 14, 2008). 

 De acordo com Krugman (p.156, 2009), até a crise imobiliária de 2008, o 

mercado possuía uma característica muito particular: a securitização se limitava, 

fundamentalmente, a hipotecas de pessoas que tinham maiores níveis de renda, as 

quais poderiam arcar com as prestações dos empréstimos. “Mesmo esses mutuários 

às vezes se tornavam inadimplentes (...). Além disso, os investidores (...) estavam 

conscientes da natureza e dos riscos de seus investimentos.” 

Quando os emprestadores subrime notaram que poderiam conceder novos 

empréstimos e repassá-los às securitizadoras, começaram a estimular a tomada de 

mais empréstimos por intermédio de crédito hipotecário, oferecendo condições mais 

vantajosas para os tomadores. Por exemplo: financiamentos sem entrada; hipoteca de 

taxa ajustável (adjustable rate mortgage) - a qual o devedor tem a opção de escolher o 

quanto pode pagar a cada mês -, além de dispensa de comprovação de renda e de 

avaliação do imóvel por perito independente, foram incentivados (GREENSPAN, p.15, 

2008). 

Como resultado, as concessões de empréstimos hipotecários triplicaram entre 

2002 e 2005, como demonstra o Gráfico 6. Neste último ano, a emissão de títulos 

hipotecários baseada em operações subprime aumentou no último trimestre de 2005, 

englobando mais de 80% das concessões dessa modalidade de financiamento. 

Simultaneamente, a partir de 2005, as hipotecas subprime apresentaram taxas de 

inadimplência e de atraso mais altas em comparação ao ano de 2004 (GREENSPAN, 

p.16, 2008), o que evidencia o início dos prejuízos dos investidores e de financistas 

que apostaram nessa modalidade para obter mais lucros. 
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Gráfico 6 - Expansão de Empréstimos Subprime  2004-2006. Fonte: BUYric.com, 2010. 

 

 

 

Os prejuízos resultantes das operações subprime não se limitaram ao mercado 

americano. Esse fato decorre da venda de parcela dos títulos hipotecários lastreados 

em operações subprime para investidores estrangeiros, como, por exemplo, o Banco 

Paribas na França (BBC, 2009). Naquele momento, o sistema bancário começava a 

perceber que as avaliações de risco feitas por empresas americanas e internacionais 

não correspondiam à realidade. 

 

(...) parte dessa securitização assumiu a forma de obrigações creditícias 
garantidas (Collateralized Debt Obligations - CDO), em que as tranches com 
prioridade no recebimento eram certificadas pelas agências de classificação 
AAA. Foi a incapacidade de atribuir preços adequados a esses ativos 
arriscados que prepararam o palco para a crise. Quando os mercados, 
finalmente, desprezaram as avaliações otimistas, uma nuvem de incerteza 
desceu sobre a comunidade de investimentos. Passou-se a questionar a 
precificação de todo o universo de CDOs e de outros produtos financeiros 
exóticos, como veículos de investimento estruturados (Structured Investment 
Vehicles - SIVs), notas promissórias comerciais lastreadas em ativos (Asset-
Backed Commercial Paper - ABCP), e CDOs squared (GREENSPAN, p.17, 
2008). 
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Quando os investidores perceberam que algumas notas promissórias 

comerciais baseavam-se em ativos hipotecários subprime, começaram a substituí-las 

por títulos do Tesouro dos Estados Unidos.  Investidores que antes estavam dispostos 

a assumir todos os riscos para aumentar suas margens de lucro, agora, de um dia 

para a noite, tornaram-se avessos ao risco, dispostos a receber a pequenas taxas de 

rendimento dos títulos do Tesouro. De 2008 até 2011, a aquisição de títulos do 

Tesouro Americano foi crescente, somente recuando em março desse ano 

(FINANCIAL TIMES, 2011). 

Uma inovação dessa crise foi a possibilidade de securitização de empréstimos 

hipotecários subprime, chamada de collaterized debt obligation ou CDO. Essa 

característica aprofundou o processo de subprecificação do risco, apontado por Alan 

Greenspan, e também tornou a crise maior do que poderia ser. Vejamos como esse 

sistema funcionava: 

 

O CDO oferecia cotas de participação nos pagamentos dos recebíveis - mas 
nem todas as cotas eram iguais. Algumas eram “seniores” (privilegiadas) com 
prioridade no recebimento. Apesar de depois de paga a remuneração dessas 
cotas as demais faziam jus a receber alguma coisa. Em princípio, essa 
característica garantia as cotas privilegiadas como investimentos seguros. 
Mesmo que alguns mutuários não cumprissem suas obrigações, qual era a 
probabilidade de que o nível de inadimplência chegasse a ameaçar os direitos 
dos cotistas privilegiados? (Muito alta, como se veio a constatar - mas, na 
época, a percepção era diferente.) E, assim, as agências de crédito atribuíram 
nota AAA às cotas privilegiadas dos CDOs, mesmo que os empréstimos 
hipotecários, em si, fossem muito duvidosos. Essa avaliação possibilitou a 
captação de recursos em grande escala para a concessão de empréstimos 
subprime, uma vez que muitos investidores institucionais, como fundos de 
pensão, que só investem em títulos AAA, se mostraram muito dispostos a 
comprar ativos com alta classificação de crédito, cujos retornos eram muito 
mais altos que os dos títulos de dívidas comuns. (KRUGMAN, p.156 e 157, 
2009) 

 

Outro fator que colaborou para a formação da bolha foi o chamado Asset 

Backed Commercial Paper ou ABCP, que é uma categoria de investimento curto com 

uma duração de noventa a cento e oitenta dias. Normalmente, os ABCPs eram 

emitidos por um banco ou outras instituições financeiras. Suas notas eram garantidas 

por ativos físicos, como notas para receber, sendo utilizados para as necessidades de 

financiamento de curto prazo (INVESTOPEDIA, 2011). Funcionava na prática da 
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seguinte forma: uma empresa ou um grupo de empresas em busca de liquidez vendia 

créditos para um banco ou outra instituição financeira, em troca o banco os enviava 

aos investidores como papel comercial. Quando os créditos eram coletados, os 

autores os passavam para o banco ou para outra instituição financeira, que passava 

os recursos para os detentores de notas (INVESTOPEDIA, 2011). 

Quando a crise eclodiu, os preços desses ativos, Asset Backed Commercial 

Paper, ABCP, caíram e os rendimentos dispararam. Os responsáveis por esses títulos 

viram-se forçados a recorrer às linhas de crédito bancárias ou a procurar ajuda em 

seus bancos.  Contudo os balanços patrimoniais dos bancos estavam 

sobrecarregados com bilhões de dólares provenientes dos financiamentos de 

operações de aquisição de empresas, que tinham sido paralisadas por conta da 

incerteza gerada pela crise no mercado financeiro (GREENSPAN, 2008).  

Imaginando ser capazes de repassar esses empréstimos aos investidores, o 

que possibilitaria a liberação de fundos para que cumprissem outras obrigações como 

haviam previsto, os bancos não prenunciaram o que poderia ocorrer e foram 

surpreendidos pelos acontecimentos, sendo forçados a restringir a concessão de 

novos empréstimos:   

 

Com sua capacidade de financiamento tão tensionada, as instituições 
financeiras elevaram as taxas de empréstimos interbancários. Como os 
emprestadores não estavam dispostos a ir além das operações de overnight, 
os juros dos empréstimos sofriam sobre forte pressão. As perdas proliferavam 
para bem além do mercado subprime. A intermediação financeira parecia 
caminhar rapidamente para a paralização. O sistema financeiro do mundo 
desenvolvido estava em crise (GREENSPAN, p. 19, 2008). 

 

 

Por conseguinte, inicia-se, em quase todos os países, a escassez de crédito, a 

paralisação de muitas áreas dos setores bancário e de títulos mobiliários, visto que as 

poupanças não mais estavam sendo transferidas para os investimentos produtivos. 

Devido às perdas de aproximadamente U$$ 400 milhões em todo o setor 

bancário mundial, e as consequentes dificuldades enfrentadas pelos bancos como na 

Inglaterra, onde o Nothern Rock Bank, o quinto maior emprestador para aquisição de 

imóveis do Reino Unido, e nos Estados Unidos, onde o Bear Stears, quinto maior 
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banco de investimentos do país, bancos centrais de vários países foram obrigados a 

intervir no setor. 

No Reino Unido, o Nothern Rock Bank recorria a empréstimos de curto prazo 

para financiar suas operações. Após agosto de 2007, com a escassez desses 

recursos, o banco se viu obrigado a recorrer ao Banco da Inglaterra para garantir a 

obtenção de novos fundos. Com a divulgação da notícia sobre a ajuda governamental, 

houve pânico entre seus correntistas, que amedrontados com o possível fechamento 

do banco, correram para as agências para sacar suas aplicações. Foi a primeira 

corrida bancária na Inglaterra, em mais de 150 anos. Após duas tentativas de venda 

sem sucesso, o banco foi estatizado em 22 de fevereiro de 2008 (BBC, 2008). 

Seis meses depois, a primeira grande instituição americana foi atingida: o Bear 

Stearns, o quinto maior banco de investimentos dos EUA. Da mesma forma que o 

Northern Rock Bank, o Bear Stearns havia confiado em empréstimos arriscados e 

voláteis de curto prazo para financiar ativos de mais alto rendimento com prazos mais 

longos, para impulsionar os lucros e o crescimento. Com a divulgação de que o banco 

poderia ficar sem liquidez suficiente para manter seus compromissos, os credores 

retiraram seu dinheiro. Em poucos dias, o Bear Stearns havia se tornado um banco 

quase inadimplente com relação às suas dívidas de curto prazo (GREENSPAN, p. 25, 

2009). 

Com o receio gerado pelo risco de um contágio mais amplo do sistema 

financeiro global, o Federal Reserve (FED), o Banco Central dos Estados Unidos, 

decidiu intervir, concedendo um empréstimo de US$ 26.3 bilhões para o banco 

(CNNMONEY.COM, 2009), ao mesmo tempo em que organizava a compra desse por 

outra instituição financeira de peso no mercado americano com o intuito de amenizar 

os impactos negativos da notícia de ajuda. Esse fato possibilitou a compra do Bear 

Stearns pelo banco JP Morgan Chase pelo valor de US$ 236 milhões 

(CNNMONEY.COM, 2008), bem abaixo do mercado, o que correspondia ao 

pagamento de US$ 2 por cada ação adquirida do Bear Stearns (CNNMONEY.COM, 

2008). 

Apesar de agir nesse caso, o FED cometeu uma falha. De acordo com Kasznar 

(p.3, 2008) e Krugman (p.189, 2009), o governo dos EUA errou ao não socorrer o 

banco de investimentos Lehman Brothers, o quarto maior do país, que em setembro 

de 2008 declarou concordata (FOLHA DE SP, 2008). Esse erro é apontado pelos dois 

economistas porque após a quebra do banco, a crise se intensificou, gerando mais 
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insegurança entre os outros bancos e os seus clientes. A partir da falência do Lehman 

Brothers, a crise que era concentrada nos bancos de investimento e nas agências de 

corretagem passou a atingir todo o sistema bancário norte-americano, gerando pânico 

entre os correntistas de que seus depósitos não estivem seguros, assim como nos 

bancos comerciais que temiam que o governo dos EUA não estivesse disposto a 

socorrê-los em caso de quebra. 

Depois da quebra do Lehman Brothers e das suas consequências ficou 

evidente que o FED deveria intervir no sistema bancário do país, socorrendo os 

bancos em risco de falência. Nesse instante, a crise já se espalhava pelo mundo. O 

HSBC demitiu seu executivo-chefe por conta de prejuízos de US$ 10,5 bilhões (BBC, 

2008) no mercado de empréstimos hipotecários nos EUA. O Citigroup contabilizou 

mais de US$ 40 bilhões em perdas (BBC, 2008) e o UBS mais de US$ 38 bilhões 

(BBC, 2008). A Tabela 1 demonstra as perdas que os principais bancos sofreram 

durante a crise.  

 

Tabela 1 - Principais Perdas Creditícias até Maio de 2008. FONTE: Bloomberg, 2009. 

Instituições 

Financeiras 

Prejuízos (US$) 

Citigroup 40.7bn 

UBS 38bn 

Merrill Lynch 31.7bn 

HSBC 15.6bn 

Bank of America 14.9bn 

Morgan Stanley 12.6bn 

Royal Bank of 

Scotland 

12bn 

JP Morgan Chase 9.7bn 

Washington Mutual 8.3bn 

Deutsche Bank 7.5bn 

Wachovia 7.3bn 

Credit Agricole 6.6bn 
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Credit Suisse 6.3bn 

Mizuho Financial 5.5bn 

Bear Stearns 3.2bn 

Barclays 3.2bn 

Source: Bloomberg and company reports 

 

Em um cenário como este, o governo americano foi obrigado a intervir no 

mercado com o objetivo de evitar a falência do sistema bancário e um contágio maior 

da economia real pelos problemas que ocorriam no sistema financeiro global. No início 

de 2008, Ben S. Bernanke, presidente do FED, anunciou que a resposta do Federal 

Reserve à crise seguiria duas premissas: garantir a liquidez dos mercados e assegurar 

que os objetivos macroeconômicos seriam alcançados por meio da política monetária 

(FED, 2008). 

Nesse sentido, o Banco Central dos EUA tomou as seguintes medidas.  A 

primeira foi conceder empréstimos a instituições financeiras. A segunda foi reduzir a 

taxa de redesconto, que é utilizada como base para empréstimos de emergência do 

FED aos bancos, de 5,25% para 2%, o que, naturalmente, incentivaria a esses a 

emprestarem para financiar o consumo e o investimento (FED, 2008). Posteriormente, 

em dezembro de 2008, a taxa de redesconto atingiu seu patamar mais baixo: 0% para 

uma base de 25 pontos da meta (FED, 2009).  

A terceira medida foi tomada, considerando a interatividade entre os mercados 

internacionais, em parceria, com quatorze bancos centrais, permitindo que esses 

realizassem operações de mercado aberto adquirindo dólares diretamente do FED 

para emprestar às instituições em suas respectivas jurisdições (FED, 2009). A quarta 

forma utilizada, para apoiar o funcionamento dos mercados, foi a aquisição de títulos 

de longo prazo pelo FED, com o intuito de reaquecer o mercado imobiliário (FED, 

2009). Realizando essas medidas, o FED esperava continuar a reduzir as taxas de 

juros, além de facilitar a obtenção de crédito no diversos mercados (FED, 2009). 

No entanto, apesar do que havia sido feito, os efeitos da crise se agravavam, e 

como resposta o governo americano decidiu elaborar seis programas para combatê-la. 

O primeiro é o Troubled Asset Relief Program, que financiava o plano de resgate 

direcionado para restaurar a liquidez do mercado financeiro; o segundo foram os 

esforços de resgate feitos pelo Federal Reserve, planejados para aumentar a liquidez 
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do sistema financeiro internacional; o terceiro foram os Programas Federais de 

Estímulo, projetados para salvar e criar empregos, tirando a economia da recessão; o  

quarto foi chamado de Grupo Internacional Americano (AIG - sigla em inglês), um 

plano multifacetado criado para ajudar as seguradoras por meio de reestruturação, 

minimizando a necessidade de empréstimos futuros, além de auxiliá-las a se 

desfazerem de ativos tóxicos. 

 O quinto destes programas foi o FDIC Bank Takeovers, um fundo criado para 

repor as perdas sofridas por clientes de bancos; e a sexta modalidade é a parte 

chamada de Outras Iniciativas Financeiras, pensadas para resgatar o setor financeiro; 

e o último programa chamado de Outras Iniciativas para Habitação, engendrado para 

reaquecer o mercado imobiliário e execução de hipotecas. Os planos e os seus custos, 

arcados pelo Estado, são descritos detalhadamente nos anexo, A, B, C, D, E, F, G. 

Paralelamente à razão apontada por Alan Greenspan, Krugman (p.166, 2009) 

indica outra causa pela qual o sistema foi levado à crise, o “Sistema bancário paralelo”, 

que é “o conjunto de instituições e de arranjos que atuam como “bancos não-bancos””. 

A principal diferença entre essas agências não-bancárias e os bancos 

convencionais é que os últimos desenvolvem suas atividades sobre forte regulação 

dos bancos centrais, enquanto que os primeiros não devem as mesmas explicações a 

sociedade e as autoridades monetárias, podendo criar com mais liberdade 

mecanismos que permitem aos investidores assumirem maiores riscos, em troca de 

rendimentos maiores. Os ABCP fazem parte desse grupo, juntamente com os 

Structured Investment Vehicles ou Veículos de Investimento Estruturado, entre outros. 

 Quando a crise ficava clara, no início de 2007, esses mecanismos financeiros 

criados por essas financeiras totalizavam trilhões de dólares, superando em valor 

outros fundos como os de hedge e rivalizando com os ativos totais das cinco principais 

empresas controladoras de banco nos EUA (KRUGMAN, p.169, 2009). 

 

Com a expansão do sistema bancário paralelo, a ponto de igualar ou mesmo 

ultrapassar em importância o sistema bancário tradicional, políticos e autoridades do 

governo devem ter percebido que estávamos restabelecendo a espécie de 

vulnerabilidade financeira que possibilitou a Grande Depressão (1929) - ao que 

deveriam ter reagido com o aumento da regulamentação e com o reforço da rede de 

segurança financeira, de modo a abranger as novas instituições. (KRUGMAN, p. 171, 

2009) 
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 Como esses fundos não gozavam de proteção governamental, quando a bolha 

imobiliária estourou, bilhões de dólares foram perdidos com prejuízos enormes para 

todo o sistema, inclusive para a credibilidade dos bancos oficiais, que em muitos casos 

eram seguros para os seus clientes e seus investidores. Muitos desses mecanismos 

desapareceram durante a crise (KRUGMAN, p. 178, 2009). 

 Ao contrário dos outros dois economistas citados, que destacam somente uma 

causa de maior peso, Kasznar (p.5, 2008), por sua vez, apresenta várias razões para 

a crise de 2008, a qual chama de “mega-crise”, e para o contágio do sistema 

financeiro mundial e da economia real. De acordo com o autor: 

 

 

“empréstimos e financiamentos em abundância; relaxamento dos métodos de avaliação 

e concessão de créditos, linguagem “friendly credit”, que faz vista grossa a análises de 

crédito e dá perdão a quem tem dificuldades; agências de crédito elogiam a economia 

do próprio país e não analisam os efeitos de mudanças súbitas nem de riscos 

cumulativos; os consumidores tomam crédito vorazmente; consumidores não 

tradicionais no mercado de crédito e sem histórico positivo tomam mais crédito; a 

economia se expande; o emprego diminui; os índices de endividamento se elevam. 

Todos vêem os dois primeiros elementos e o governo e bancos se esquecem de alertar 

para o terceiro; o boom gera simpatias aos desenvolvimentistas e credores generosos; 

e ataque e massacre aos “alertadores” (acusados de alarmistas e marginalizados pela 

banca) e criteriosos; os bancos vendem embrulhados em papel de luxo, títulos 

hipotecários podres, a taxas de juros altas; os bancos, fundos e corretoras compram os 

títulos, pelos rendimentos altos prometidos, e revendem a bons lucros aparentes aos 

fundos de aposentadorias e pensões, aos investidores, e ao mercado em geral, 

globalmente; o azar moral anda à solta, mas o reino do faz de conta se instala; 

entidades e instituições governamentais fazem “vista grossa” à farra do crédito; bancos 

e financeiras, movidas a lucros e resultados de curto prazo, continuam oferecendo 

crédito; permanece por um tempo a fé de que sempre haverá emprestador e pagador; 

Após certo tempo, a inadimplência aumenta. Os bancos aumentam suas provisões, 

reduzem sua alavancagem, trocam mais avidamente títulos de todo tipo; qualidade dos 

tomadores chega a um limite. Não se concede crédito e a renovação fica escassa. Os 

maus devedores quebram primeiro; os títulos hipotecários são cobrados, mas não 

pagos. As carteiras dos bancos, fundos e investidores passam a valer menos, pelos 

deságios e o mercado entra em crise de credibilidade; a falta de confiança aumenta, 

dispara e o país e o mundo descobrem o mercado de alto risco e de inadimplências, 

em que se meteram; bancos alardeiam sua estabilidade, liquidez, segurança. Não 

adianta: muitos quebram, são comprados por outros ou recebem ajuda do governo; o 

governo, passivo, assiste à débâcle, até que decide intervir, ajudando uns poucos com 

a verba pública que é de todos; pelo tamanho da crise e sua disseminação pelo mundo, 

não é bastante a ação do FED e da SeFaz dos EUA: o mundo é confrontado com uma 

crise colossal e completa falta de transparência (KASZNAR, P.5, 2008). 
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 Por todos os motivos apresentados acima, o impacto da Crise de 2008 

ultrapassou as fronteiras dos EUA e se espalhou rapidamente por todo mundo, 

gerando desemprego, deterioração das condições de vida de famílias inteiras, que por 

conta da execução de hipotecas perderam seus imóveis. Porém, o efeito sentido pelas 

economias nacionais variou de país para país tendo consequências distintas entre os 

desenvolvidos e os em desenvolvimento. 

 

2.4 As Conseqüências 

 

Imediatamente após a eclosão da crise, em novembro de 2008, como resultado 

da escassez de crédito, a produção industrial mundial e o comércio de mercadorias 

despencaram como demonstra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Crescimento da Produção Industrial Global e Comércio de Bens. FONTE: FMI, 2009. 
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Desta forma, devido à redução do comércio mundial e da produção industrial, 

houve uma brusca queda do Produto Interno Bruto das economias emergentes, da 

mundial e das desenvolvidas do ano de 2008 para o de 2009 com uma previsão tímida 

de crescimento para 2010, como demonstra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 8 - Crescimento do PIB Mundial. Fonte: FMI, 2009. 

 

Socialmente, esse evento teve a capacidade de gerar miséria e insegurança 

alimentar. Segundo estimativas do Banco Mundial, em 2010, por conta da crise, 

sessenta e quatro milhões de pessoas a mais estavam vivendo na pobreza absoluta 

ao redor do mundo, isto é, com menos de $1,25 por dia. Outros quarenta milhões 

acabaram passando fome pelo mesmo motivo em 2009 (WORLD BANK, 2010). 

Entretanto, a Crise de 2008 trouxe um novo fato para o cenário econômico 

global: as economias desenvolvidas foram mais atingidas do que as economias em 

desenvolvimento. Enquanto que o crescimento médio do PIB nas principais economias 

em desenvolvimento foi de 2%, as economias desenvolvidas não cresceram, pelo 

contrário, essas obtiveram crescimento negativo de -2%, de acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI, 2009). 

Sem dúvida, a economia que mais sofreu, entre as desenvolvidas, foi a norte-

americana, fato esse que, em grande medida, pode ser atribuído a própria origem da 

crise.  Um dado que atesta a gravidade da crise nesse país é a redução sofrida pelo 

PIB de mais de 6% entre 2008-2009 (BEA, 2010), principalmente por conta das 



47 

 

desacelerações em investimentos para a produção de estoques e para as exportações, 

a redução nos investimentos no mercado imobiliário e a redução dos gastos dos 

governos locais e estaduais. Ao final da crise, a economia dos Estados Unidos teve 

perdas de mais de US$ 2,7 trilhões (BACEN, 2009). Da mesma maneira, países como 

os da União Europeia e o Japão computaram prejuízos em suas contas nacionais. Os 

primeiros somaram perdas de mais de US$ 1,2 trilhões (BACEN, 2009) e o segundo 

contabilizou mais de US$ 0,1 trilhão (BACEN, 2009). 

As economias menos atingidas foram aquelas dos países em desenvolvimento 

como a do Brasil, a da Rússia, a da Índia e da China - os BRICs (GOLDMANSACHS, 

2003) - que já apresentavam taxas de crescimento elevadas e constantes ao longo da 

década de 2000. No ano de 2008, mesmo com a eclosão da crise em agosto, o Brasil 

apresentou o crescimento do Produto Interno Bruto de 2,8%, a Rússia de 6,1%, a Índia 

de 7,0% e a China de 9,6% (THOMAS, 2009). 

Outra característica notável da crise é a diferença na velocidade de 

recuperação das economias desenvolvidas e a das economias em desenvolvimento. 

De acordo com o Banco Mundial (2010), esperava-se que os países mais avançados  

se recuperassem, em 2010, a taxas de crescimento entre 2,1% e 2,3%, o que ainda 

não compensaria a contração sofrida, em 2009, de 3,3% de seus PIBs. De maneira 

distinta, os países em desenvolvimento usufruiriam de uma recuperação robusta, 

variando em torno de 5,7% a 6,2% de seus Produtos Interno Brutos, o que décadas 

atrás não seria possível de imaginar, devido às fragilidades internas e externas dessas 

economias. 

 Apesar de terem sido menos atingidas, essas economias, em ascensão, não 

deixaram de sofrer com os impactos da crise. No Brasil, por exemplo, de acordo com o 

IPEA, a taxa de produção industrial caiu de 6,8% para 3,1%, as exportações sofreram 

uma pequena queda por intermédio da redução das compras internacionais, assim 

como o PIB (IPEA, 2009).  

A resposta do governo brasileiro foi rápida com o intuito de evitar o contágio e a 

interrupção do crescimento do país. Esse flexibilizou as exigências para o uso de 

reservas internacionais, aumentou a oferta líquida de reais, reduziu tributos, aumentou 

os investimentos em infraestrutura, a oferta de divisas, o financiamento às exportações 

e investiu mais em financiamento e moradia, o que criou novos postos de empregos 

incrementando o consumo no país (IPEA, 2009). 
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A Índia e a China, para Kharas (2009, p.127) e Keidel (2009, p. 147), foram 

pouco atingidas pela recessão que se formou após agosto de 2008. Fatores como a 

expansão de seus mercados domésticos, crescimento do setor de serviços, pacotes 

de incentivo governamental ao setor produtivo e crescimento do PIB acelerado, 

fizeram com que esses dois Estados não enfrentassem grandes dificuldades em 

superar os desafios que eram colocados, em meio ao conturbado cenário econômico 

da época. 

Dos quatro grandes países em desenvolvimento a Rússia foi o mais atingido 

pela crise, tendo sofrido uma queda de 8% de seu PIB, desaceleração da produção 

industrial, queda dos principais índices da bolsa de valores, entre outros efeitos 

negativos para a economia do país (ASLUNG; GURIEV; KUCHINS, 2010).  
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3. A Crise e o Contágio da Rússia 

 

Neste capítulo, verificar-se-á o contexto de crescimento econômico da Rússia no 

período pré-crise, assim como as reformas econômicas implantadas pelo governo de 

Vladimir Putin durante a década de 2000. Em seguida, analisar-se-ão os efeitos da 

crise para a economia do país e as medidas tomadas pelo governo com vistas a 

conter o contágio dos setores financeiro e do produtivo, evitando assim o pânico entre 

correntistas e a expansão do desemprego.  

 

3.1. Contexto Pré-Crise 

 

O país passava pela sua melhor década de crescimento econômico desde o 

fim a URSS, como se pode ver no Gráfico 9, com o PIB quase dobrando de tamanho 

(OCDE, 2009). Por conta da acentuada valorização do rublo, em 2002, o PIB russo 

medido em dólares expandiu-se de US$ 196 bilhões, em 1999, para US$ 1.7 trilhões 

em 2008 (ASLUND; KUCHINS, 2009).  

 

Gráfico 9 - PIB Russo desde o fim da União Soviética. Fonte: FMI, 2010. 
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Esse notável crescimento se devia fundamentalmente a alguns fatores, 

apontados pela OCDE:  

 

Este forte aumento na produção, juntamente com a vigorosa apreciação real do 
rublo, impulsionada, principalmente, pelo aumento dos preços de energia e de 
matéria-prima, fez com que o PIB nominal, medido em dólares norte-
americanos, aumentasse quase sete vezes durante esse período, mais do que 
qualquer outro grande país. Além disso, uma grande variedade de outros 
indicadores econômicos e sociais também apresentaram melhorias durante 
esses dez anos, como, por exemplo: a produtividade total cresceu fortemente, 
os salários reais subiram e as taxas de desemprego caíram acentuadamente. 
(OCDE, 2009) 

  

 

 Estes aspectos, que ajudavam o governo a possuir uma grande popularidade 

desde 2002 (SEGRILLO, p.86, 2007), somados ao aumento nos preços dos alimentos 

e combinados com o crescente aporte de capitais do exterior ao país, fizeram com que 

o crescimento se sustentasse por quase uma década sem interrupção. Entretanto, 

uma repentina queda nos preços das commodities e a fuga de capitais investidos na 

Rússia, fundamentalmente provocada pela eclosão da guerra russo-georgiana 

(ASMUS, p. 220, 2010) em agosto de 2008, fez com que a economia do país ficasse 

mais vulnerável a choques externos (MANKOFF, p.4, 2010). Neste sentido, quando a 

crise eclodiu em agosto de 2008, a Rússia sofria com a queda nos preços das 

commodities e de matérias-primas, em função da redução da demanda global 

(OXFORD ECONOMICS, p.4, 2010), afetando as receitas provenientes de dois de 

seus principais produtos exportados, o petróleo e o gás natural, além das referentes 

aos investimentos estrangeiros.  

Por essas razões, as quais serão retomadas mais detalhadamente adiante, 

junto com as consequências e as respostas do governo russo aos acontecimentos de 

agosto de 2008, este país sentiu mais fortemente os efeitos da crise do que os outros 

países em desenvolvimento (MANKOFF, p.4, 2010). 

De 1999 a 2008, as médias anuais de crescimento do PIB atingiam 7%. Por 

isso, os investidores estrangeiros começaram a visualizar a Rússia com as mesmas 

perspectivas de crescimento apresentadas pelos outros BRICs, investindo, 

pesadamente, em busca de lucros tanto originários do lado financeiro como o do real 

da economia como demonstra o Gráfico 10. Em 2006, o volume de IED chegou a 23 
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bilhões de euros, 3% do PIB, por conta das perspectivas de continuidade do 

crescimento e expansão do mercado doméstico (SOUZA, 2008). 

 

Gráfico 10 - Investimento Estrangeiro Direto na Rússia. Fonte: iFAST, 2007. 

 

 

 

Simultaneamente, em janeiro de 2008, o governo criou um fundo de reserva de 

aproximadamente US$ 140 milhões para se precaver de choques externos e para 

proteger a economia de possíveis quedas dos preços do petróleo, e também o 

National Welfare Fund (NWF) ou Fundo Nacional de Bem-Estar (FNBE) com o intuito 

de solucionar a persistente crise das pensões de aposentados (MINFIN, 2011).  

O valor do NWF correspondia a US$ 30 bilhões (GURIEV; TSYVINSKI, 2010), 

estando com isso entre os dez maiores fundos de pensão do mundo. Posteriormente, 

após o estouro da bolha, em outubro de 2008, a capacidade deste foi mais que 

dobrada, US$ 76.8 bilhões, como parte da nova estratégia adotada pelo Kremlin para 

conter as perdas nos valores das ações do mercado doméstico, que, naquele mês, 

chegavam a mais de 75% em comparação a maio do mesmo ano (THE NEW YORK 

TIMES, 2008). 

Outro setor que apresentava evolução e resultados notáveis foi o financeiro. O 

mercado de ações expandia-se rapidamente, tendo se valorizado mais de vinte vezes 

entre 1999 e 2008 (GURIEV; TSYVINSKI, p. 11, 2010), como se pode visualizar no 

Gráfico 11 (FUNDSUPERMART.COM, 2008). A capitalização do mercado em relação 
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ao PIB correspondia a 117%, pouco abaixo da média de 120%, nível considerado ideal 

pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Característica essa que colocava a Rússia à frente de economias como a da França, a 

da Coréia do Sul, a do Brasil e a de outros países com maior renda per capita, ficando 

atrás somente da Índia e da China (FUNDSUPERMART.COM, 2008). 

 

Gráfico 11 - Índice do Mercado Financeiro Russo. Fonte: iFAST, 2009. 

 

 

As empresas estatais e as empresas privadas russas estendiam sua 

participação no mercado internacional, geralmente, adquirindo parte de grandes 

empresas estrangeiras por meio da compra de ações.  

 

As vinte e cinco melhores companhias russas possuíam US$ 59 bilhões em ativos no 

exterior, o que tornou a Rússia o terceiro maior investidor entre os mercados 

emergentes em 2006, em termos de fluxos de investimento estrangeiro direto (IED), 

seguida por Hong Kong e pelo Brasil, e o segundo maior investidor no exterior. As 

companhias russas tinham aproximadamente US$ 200 bilhões, em faturamento, por 

conta das vendas externas e empregavam 130 mil pessoas no estrangeiro. Ativos 

estrangeiros, vendas, e emprego, cada um tinham mais que dobrado desde 2004. 

(GURIEV & TSYVINSKI, P.12, 2010)  

 

O forte crescimento econômico beneficiou todas as classes do país. Há 

exemplos comprovando essa afirmação: a renda real cresceu 2,5% entre 1999 e 2008, 

os aumentos reais nos salários mais do que triplicaram no mesmo período (HUGH, 
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2008), como demonstra o Gráfico 12. Difundiu-se o uso de celular entre a população 

atingindo mais de 40% de usuários, em 2008, podendo acessar a internet por 

intermédio de seus aparelhos móveis (OCDE, 2008). O mercado automobilístico russo 

tornou-se o maior da Europa, tendo as vendas de veículos mais que dobrado de 2001 

para 2007 e com perspectivas de crescimento ininterrupto até 2014, como 

apresentado pelo Gráfico 13, e os preços dos imóveis em Moscou passou de US$ 700, 

em 1999, para US$ 6.000 o metro quadrado, em 2007 (GURIEV; TSYVINSKY, p.12 

2010). Naquele ano, a capital da Rússia fora apontada como a cidade com o custo de 

vida mais elevado do mundo, ficando à frente de Londres e Nova Iorque 

(CNNMoney.com, 2007). 

 

Gráfico 12 - Aumento Real de Salários na Rússia. Fonte: Rosstat, 2009. 

 

 

 

As taxas de desemprego caíram pela metade durante esses anos, de 12.9% da 

população economicamente ativa, em 1999, para 6.0% em 2008 

(TRADINGECONOMICS, 2011), seguidas pelos níveis de pobreza que foram 

reduzidos, nos respectivos anos, de 29% para 13% (GURIEV; TSYVINSKI, p.13, 2010). 

 O índice de Gini, utilizado para medir os níveis de desigualdade social de um 

país, indicou que a partir de 1999, este tendeu a estar abaixo de quarenta pontos, o 

que significa uma pequena redução das desigualdades por conta de uma melhora na 

distribuição de renda entre as classes pobres, a classe média e os ricos, em relação à 
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década anterior quando esse costumava localizar-se acima dos quarenta e cinco 

pontos (TRADINGECONOMICS, 2011). 

 

Gráfico 13 – Evolução das Vendas de Carros Novos de 2001 a 2014 (Projeção). Fonte: J.D Power & 

Associates, 2009. 

 

 

Apesar das políticas implantadas pelo governo de Putin terem criado as 

condições para a Rússia desfrutar de uma década de expansão econômica com 

melhora da qualidade de vida da população, essas não foram capazes de solucionar 

problemas graves enfrentados nesse período, como: a alta taxa de inflação que de 

acordo com a Tabela 2, atingiu em maio e junho de 2008, 15,10%.  

 

Tabela 2 - Taxa de Inflação (%) na Rússia de Janeiro de 2008 a Janeiro de 2011. Fonte Trading 

Economics, 2010. 

Ano Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2011 9.60                       

2010 8.00 7.20 6.50 6.00 6.00 5.80 5.50 6.10 7.00 7.50 8.10 8.80 

2009 13.40 13.90 14.00 13.20 12.30 11.90 12.00 11.60 10.70 9.70 9.10 8.80 

2008 12.60 12.70 13.30 14.30 15.10 15.10 14.70 15.00 15.00 14.20 13.80 13.30 
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Essas políticas também não foram capazes de reduzir a corrupção, problema 

esse que afeta interna e externamente a imagem do país. De acordo com o ranking da 

Transparency International (2009), organização não-governamental dedicada a 

denunciar casos de corrupção e avaliar os níveis dessa em vários países, em 2009, a 

Rússia é vista por seus próprios empreendedores como um dos países mais corruptos 

do mundo. Entre mais de 180 países, essa ocupa a posição de 146, ao lado de países 

de menor expressão econômica e política como Bangladesh, a Síria e o Quênia 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2009).  

A desigualdade social por conta das diferenças entre as rendas das classes 

mais abastadas e das classes menos privilegiadas, ainda é grande, apesar das 

melhoras, e também não foi solucionada. O abismo que começou a se formar desde o 

fim da URSS foi reduzido durante o governo de Putin, mas não o suficientemente e 

ainda constitui-se como um desafio para a presidência de Medvedev. Com as políticas 

implementadas pelo governo russo para combater a crise, segundo a Rosstat (2010), 

os salários dos mais ricos cresceram acima da média dos da classe média e dos da 

classe pobre, o que pode ser visto como um recente agravamento dessa questão (RT, 

2010). 

Também não houve a diversificação da produção com as mudanças 

implantadas durante o mandato de Putin. O país continuou excessivamente 

dependente da exportação de produtos primários (GURIEV & TSYVINSKI, 2010), não 

produzindo produtos manufaturados de alta tecnologia suficientemente competitivos - 

com exceção de armas, visto que nem a crise conseguiu diminuir os lucros desse 

setor, mantendo a Rússia como o maior exportador nesse segmento no mundo 

(DEFENSE NEWS, 2010). 

Não havia a perspectiva entre os dirigentes russos de que o país estivesse 

vulnerável a instabilidades econômicas externas, o que se devia aos bons resultados 

econômicos e sociais, os quais o país vinha obtendo desde a implantação das reforma 

econômicas, do aumento dos preços do barril petróleo e de outras matérias primas. 

Além disso, outras três razões podem ser apontadas para justificar a não adoção de 

medidas de prevenção contra possíveis crises econômicas pelo governo (GURIEV & 

TSYVINSKI, p.9, 2010).  

O primeiro argumento faz referência ao dinamismo da economia fundado nos 

elevados e crescentes preços do petróleo, matéria-prima base da pauta de 

exportações russa que, em julho de 2008, atingiram o preço recorde de US$ 147,27. 
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Esse fato parecia refletir, para a elite russa, um futuro promissor. O CEO da Gazprom, 

Alexei Miller previra, em um encontro de executivos europeus de empresas de energia, 

em 16 de junho de 2008, que os preços do barril de petróleo chegariam a US$ 250, 

em 2010 (GURIEV & TSYVINSKI, p.14, 2010). 

O segundo afirmava que o sucesso econômico da Rússia não poderia ser 

atribuído somente aos altos preços do petróleo e de outras matérias-primas, visto que 

parte do crescimento da economia, de 1999 a 2008, teria ocorrido graças às reformas 

econômicas empreendidas pelo presidente Vladimir Putin em seu primeiro mandato: 

reforma fiscal, desburocratização dos trâmites para o registro de pequenas empresas 

e a adoção de uma política macroeconômica conservadora.  

O terceiro argumento baseava-se na perspectiva de que o setor financeiro 

contribuía fortemente para o crescimento econômico na Rússia, portanto, quanto mais 

esse se expandisse mais o país se desenvolveria.  

Segundo Berglof & Lehmann (p. 198-206, 2008), existiam dados e evidências 

suficientes para comprovar que as conexões entre o setor financeiro e o real da 

economia estavam redundando em um impacto benéfico. Primeiramente, afetava as 

finanças corporativas. Consecutivamente, o crescimento de corporações gerava mais 

expansão da atividade econômica, visto que o setor bancário, após a reforma tributária 

de 2001, começou a financiar de maneira sustentável as atividades e iniciativas 

produtivas provenientes do setor privado (BERGLOF; LEHMAN, p.198-206, 2008). 

Esse argumento foi referendado pela noção de que as economias emergentes, 

do Brasil, da Rússia, da China e da Índia, haviam entrado em uma fase de 

desenvolvimento que não poderia ser seriamente afetada por nenhuma crise 

econômica, como atesta o artigo da revista britânica The Economist “The Decoupling 

Debate”, publicado no dia 6 de março de 2008 (THE ECONOMIST, 2008). O artigo 

argumentava que como as quatro maiores economias emergentes possuíam grandes 

reservas em divisas, exportações que somadas, representavam aproximadamente 

50% do PIB mundial, por buscarem fortalecer seus mercados internos através da 

expansão de investimentos, além de comercialmente tentar diversificar suas pautas de 

exportações e entrar em novos mercados, dependendo menos do mercado norte-

americano, essas não estariam tão vulneráveis a problemas que ocorressem nos 

Estados Unidos.  
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A dissociação não significa que uma recessão nos EUA não terá impacto nos 
países em desenvolvimento. Isso seria estúpido. Tais países se tornaram mais 
integrados à economia mundial (suas exportações cresceram de somente 25% 
dos seus PIBs em 1990 para quase 50% atualmente). Obviamente, as vendas 
para os EUA caíram. O ponto é que as taxas de crescimento de seus PIBs 
diminuíram bem menos do que em crises americanas anteriores. A maioria 
teve um forte crescimento durante o quarto trimestre do ano passado, e 
algumas cresceram mais que a média, apesar da economia americana estar 
virtualmente parada e suas importações, com exceção das de petróleo terem 
caído. (...) Um segundo fator de apoio é que, em muitos mercados domésticos 
o consumo e o investimento se aceleraram durante 2007. O gato de seus 
consumidores cresceu quase três vezes tão rápido como em países 
desenvolvidos. O investimento parece estar evoluindo melhor ainda: de acordo 
com o HSBC, as despesas de capital real subiram 17% nas economias 
emergentes, em comparação com apenas 1,2 nas economias ricas (...) As 
quatro maiores economias emergentes, que responderam por dois quintos do 
crescimento mundial ano passado, são dependentes dos EUA: as exportação 
para os EUA correspondem a somente 8% do PIB da China, 4% do PIB da 
Índia, 3% do Brasil e 1% da Rússia. Mais de 95% do crescimento chinês, 
11,2%, ao ano para o quarto trimestre é derivado da demanda doméstica. 
(GURIEV; TSYVINSKI, p. 13, 2010). 

 

 O terceiro argumento poderia ser facilmente utilizado por aqueles que buscam 

justificar os motivos pelo qual o Brasil, a Índia e a China não foram gravemente 

afetados pela crise. No entanto, para aqueles que estudam as condições da economia 

russa no período pré e pós-agosto de 2008, esse argumento mostra-se frágil.  Em 

primeiro lugar, no período pré-crise, a Rússia não diversificou a sua pauta de 

exportações, continuando dependente das vendas de petróleo e de gás natural no 

mercado internacional, e segundo, no cenário pós-bolha, o PIB russo sofreu uma 

retração de mais de 8% enquanto que os outros três países emergentes continuaram 

a crescer mesmo que em um ritmo menos acelerado.   

 

3.2 As Três Reformas Econômicas 

 

Antes de abordar os efeitos da crise sobre a Rússia, vale destacar como cada 

uma dessas três reformas contribuiu para o crescimento acelerado do país e para a 

formação da percepção de invulnerabilidade do país a choques econômicos externos. 

A reforma fiscal, realizada em 2001, contribuiu para o crescimento econômico 

do país, pois incentivou a criação de empregos e combateu com sucesso a evasão 

tributária, disponibilizando novos recursos para o orçamento do estado 
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(GORODNICHENKO [ET AL], 2009). O orçamento do governo sofreu um incremento 

de 26% em suas receitas (IFS, 2005).  

A desburocratização dos trâmites para o registro e o licenciamento de 

pequenas empresas possibilitou a abertura de novos negócios de menor porte em 

todo o país, com maior intensidade em áreas industrializadas, por conseguinte, 

criando novos empregos. Após a lei de desburocratização, 90% das pequenas 

empresas que aguardavam o licenciamento e a autorização para começarem a 

desempenhar suas atividades tornaram-se aptas a desempenhar suas funções, com 

licenças válidas por no mínimo cinco anos.  

As novas regras para a abertura de pequenos negócios produziram seus 

melhores resultados em regiões onde os governos eram mais transparentes e 

apresentavam menores índices de corrupção, além de gozarem de maior autonomia 

fiscal. Outras características em comum foram encontradas nessas áreas: imprensa 

livre e alta capacidade de propaganda por parte do setor industrial (YAKOVLEV; 

ZHURAVSKAYA, 2007). 

A terceira e última reforma consistiu na adoção de uma política 

macroeconômica conservadora, com a redução da taxa de juros (sendo reduzida de 

60% ao ano em 1999, para os atuais 7,75% (TRADINGECONOMICS, 2011)) 

favorecendo o aumento do investimento produtivo e do consumo com a maior 

disponibilidade de crédito para o financiamento de projetos. 

 

3.3 Os Efeitos da Crise 

 

Antes da crise de 2008, o PIB russo crescia a uma taxa anual de 7% ao ano, o 

país se orgulhava e se sentia seguro por ter a terceira maior reserva de divisas 

internacionais, US$ 598 bilhões, em agosto de 2008 (TRADINGECONOMICS, 2011), 

somente ficando atrás da China e do Japão. Os altos preços das cotações do barril de 

petróleo: US$ 100 em janeiro, 110 em março, US$ 125, US$ 130 e US$ 135 em maio, 

US$ 140 e US$ 145 em julho de 2008 (GURIEV; TSYVINSKI, p. 13, 2010), 

tranquilizavam o governo em relação a qualquer redução em seu orçamento.  

Apesar disso, os sinais emitidos pela economia dos EUA, de que algo não 

estava bem, começaram a chegar ao território russo. E para agravar mais a situação a 
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Rússia decide declarar guerra a Geórgia, enviando milhares de soldados, centenas de 

tanques e dezenas de aviões para apoiar as províncias separatistas da Ossétia do Sul 

e a da Abkházia. 

Do ponto de vista militar russo a campanha foi um sucesso com o conflito 

durando cinco dias, com poucas baixas para as forças russas e com a independência 

das duas províncias rebeldes (ASMUS, p.220, 2010). Como o objetivo do trabalho não 

é se deter em discussões mais aprofundadas sobre as outras razões da guerra, 

passemos as suas consequências econômicas. 

Se a vitória militar foi notória, a guerra foi desastrosa para a economia da 

Rússia, porque se iniciou em meio a um cenário de crise econômica, já que o conflito 

eclodiu justamente em agosto de 2008, quando a crise dos empréstimos subprime 

atingiu a economia americana e mundial. 

Além de alimentar as suspeitas do ocidente de que práticas expansionistas, 

típicas da Rússia czarista e soviética, estavam voltando à pauta de política externa do 

Kremlin, a ação militar russa gerou forte desconfiança dos investidores estrangeiros no 

mercado russo e a fuga de capitais (ASMUS, p.220, 2010). Após dois meses de 

instabilidade política a crise chegou com toda força ao país. 

Em setembro de 2008, a Bolsa de Moscou registrou uma queda de 54% do 

índice de ações Russian Trading System (RTS) (GURIEV; TSYVINSKI, p.16 2010). 

Com a queda, registrou-se a perda de mais de 90% do valor recorde alcançado em 

maio do mesmo ano (MANKOFF, p.4, 2009). No dia 6 daquele mês, as operações 

financeiras no mercado tiveram que ser suspensas (FINANCIAL TIMES, 2008) e, no 

dia 15, o KIT Finance, um dos principais bancos de investimento da Rússia, declarou 

que não possuía recursos suficientes para pagar suas dívidas.  

O Kit Finance foi seguido por mais quatorze bancos de investimento do país, 

que entrariam juntos em uma lista, esperando pela liberação de fundos para socorrê-

los - esses fundos viriam mais tarde da principal empresa de petróleo do país, a 

Gazprom (FINANCIAL NEWS, 2008). No dia 16, a bolsa de Moscou sofreu uma nova 

queda de 20% devido a um pequeno declínio no preço do barril do petróleo, o que 

gerou pânico entre os investidores que acabaram vendendo suas ações em grandes 

quantidades (FINANCIAL TIMES, 2008). 

Em um único dia de outubro, o mercado financeiro sofreu uma perda de 18%. 

Simultaneamente, bancos comerciais começaram a declarar falência, como foi o caso 
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do Capital Credit. Esse fato abalou a recém conquistada confiança dos correntistas em 

relação ao sistema bancário russo, em especial da classe média formada durante os 

anos de governo de Putin. A situação tornava-se cada vez mais crítica (THE NEW 

YORK TIMES, 2008). 

Ao final do período de crise política no Cáucaso, que desencadeou a guerra, e 

da crise econômica nos EUA, o total de perdas sofridas pelo mercado de ações russo 

entre maio e outubro de 2008 foi de 80% (TRADINGECONOMICS, 2011). Tendência 

negativa essa que foi mantida até fevereiro de 2009, como demonstra a Tabela 3 

(TRADINGECONOMICS, 2011). 

 

Tabela 3 - Mercado de Ações Russo 2008-2011. Fonte: Trading Economics, 2011. 

Ano Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2011 1741 1724           

2010 1434 1352 1410 1479 1323 1348 1348 1402 1419 1523 1555 1677 

2009 607 664 757 891 1032 1060 968 1086 1167 1300 1308 1343 

2008 1752 1667 1624 1666 1856 1823 1613 1397 1130 701 629 614 

 

 

Outra consequência da crise econômica foi a diminuição da produção industrial, 

por conta do aperto de crédito, da queda da demanda doméstica e global e pela 

própria desaceleração da economia (FINANCIAL TIMES, 2009). Como demonstra a 

Tabela 4, houve uma impressionante retração de -1,60% em outubro, para -12,50% 

em novembro e para -12,80% em dezembro, mantendo a tendência de decréscimo até 

outubro de 2009, um ano após o primeiro registro de queda.  
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Tabela 4 - Produção Industrial na Rússia (%). Fonte: Trading Economics, 2011. 

Ano Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agost Sep Out Nov Dez 

2011 6.70                      

2010 10.20 8.40 9.80 10.40 12.60 9.70 5.90 7.00 6.20 6.60 6.70 6.30 

2009 -16.90 -16.70 -13.20 -14.20 -14.50 -12.00 -9.80 -10.70 

-

8.40 -5.60 4.90 6.90 

2008 6.70 8.10 3.50 5.70 4.50 2.80 1.90 1.00 2.80 -1.60 -12.50 -12.80 

 

 

Com a crise as exportações do país também foram atingidas, como mostra a 

Tabela 5, mais notadamente em consequência de três fatores, segundo o então 

Ministro das Finanças russo, Alexei Kudrin: pela falta de diversificação dos produtos 

exportados, pela redução da demanda global e pela queda no preço do barril de 

petróleo, do gás e de outras matérias primas (RIA NOVOSTI, 2010). 

 

Tabela 5 - Exportações Russas em Bilhões de US$. Fonte: TRADING ECONOMICS, 2011. 

Ano Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Agost Set Out Nov Dez 

2010 27.7 30.6 34.0 33.6 31.6 32.1 31.5 31.8 34.3 35.0 35.4   

2009 17.9 18.6 20.9 21.1 22.7 24.5 26.4 27.3 28.8 30.5 30.9 34.2 

2008 34.6 35.7 40.0 40.3 42.8 43.9 47.3 45.7 43.8 39.1 30.3 28.6 

 

 Como demonstram os dados da OMC (2008), a Rússia não é uma potência 

comercial. Em 2006, o país era responsável por 2,6% do comércio mundial. Em 

relação à exportação de serviços, essa percentagem, em 2006, recuava para 1,1%. 

Segundo Aslund; Kuchins (p. 70, 2009), a principal característica das exportações do 

país é que 61%, em 2007, do que era vendido para o exterior eram combustíveis 

minerais, revelando dependência das receitas geradas por esses produtos. Os 

principais compradores da Rússia são os países da União Europeia respondendo por 

53% das exportações russas, o que se explica pela proximidade geográfica e pela 
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dependência desses países referente aos combustíveis produzidos na Rússia 

(PAILLARD, 2010). Em seguida, aparecem os países da Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI) com 14% das compras, o Leste Asiático com 9%, e os EUA com 

5%. O resto do mundo representa 19% das exportações russas (FMI, 2008, Apud: 

ASLUNG; KUCHINS, 2009). 

 As importações, como se pode verificar na Tabela 6, também caíram como 

resultado da desaceleração do mercado doméstico e da queda da produção industrial, 

observando que a redução mais acentuada ocorreu de dezembro de 2008 para janeiro 

de 2009. 

 

Tabela 6 - Importações Russas em Bilhões de US$. Fonte: TRADING ECONOMICS, 2011. 

Ano Jan FEB Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2010 11.4 15.5 18.8 19.2 19.4 19.7 21.1 23.9 23.6 24.6 24.5   

2009 10.5 13.4 14.5 14.7 13.8 15.4 16.0 15.7 17.6 19.3 19.4 21.6 

2008 15.7 21.2 23.4 25.3 24.4 25.4 29.0 27.4 27.2 27.5 21.9 24.0 

 

 

 A Rússia compra, assim como vende, principalmente para a União Europeia, 

que fornece 52% dos produtos e serviços importados pelo país. O Leste Asiático 

fornece 22% do total comprado, seguido pela CEI com 12% e os EUA com 3%. O 

resto do mundo responderia por 10% do total de importações (FMI, 2008, Apud: 

ASLUND; KUCHINS, 2009).   

 Como conseqüência da redução do volume exportado e importado, o balanço 

de pagamentos do país foi afetado (TRADINGECONOMICS, 2011). Fato esse 

agravado pela queda dos preços do petróleo e do gás natural (BLOOMBERG, 2008) e 

da dos produtos primários em 2008 (WORLD BANK, 2009), que também impactou 

negativamente nas receitas do governo, que foram reduzidas por conta da queda na 

arrecadação interna com o não recolhimento dos mesmos valores em impostos no 

período anterior à crise. Se somadas, essas perdas chegam a mais de 15% em 2010 

(TRADINGECONOMICS, 2011). 
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 3.4 Respostas do Governo Russo à Crise 

 

As opiniões divergem entre os que estudam a Crise de 2008 e o seu impacto 

sobre a economia russa.  Há aqueles que argumentam que o governo russo 

respondeu à fuga de capitais, à redução do crescimento e à necessidade de socorro 

do sistema bancário do país prontamente e em boa medida de maneira apropriada 

(GURIEV; TSYVINSKI, p.20, 2010). Porém existem aqueles que consideram que 

Moscou lidou inapropriadamente com os efeitos da crise (ASLUND; KUCHINS, p.55, 

2009).  

A visão daqueles que consideram a resposta do governo da Rússia 

inapropriada é fundada, de acordo com Aslund & Kuchins (p.55, 2009), em uma série 

de fatores. Mesmo quando já era claro que a economia havia sido contagiada, o 

governo continuou negando que qualquer crise existisse na Rússia. Em segundo lugar, 

a saída de capitais ganhou intensidade por intermédio de uma política cambial 

equivocada. Por último, o principal objetivo da política de combate à crise do Primeiro 

Ministro Vladimir Putin e do Presidente Dmitry Medvedev não foi lidar com os efeitos 

que essa gerava para o país, mas sim colocar as principais corporações e seus 

dirigentes sobre o controle do Estado. 

A perspectiva daqueles que consideram que a resposta à crise foi apropriada 

baseia-se em argumentos como o de Guriev & Tsyvinski (p.20, 2010) de que com a 

queda dos preços do petróleo e com a saída de capitais do país, o sistema financeiro 

corria sérios riscos. Nesse cenário, para controlar a situação, o Kremlin, injetou 

liquidez nos maiores bancos, administrando a falência dos menores e evitando pânico 

entre seus clientes, conseguindo evitar que o sistema bancário entrasse em colapso,  

 Essa perspectiva ganha força quando se verifica que o governo russo poderia 

ter seguido a estratégia de nacionalização de bancos problemáticos como ocorreu em 

outros países. Contudo, adotou uma postura diferente, ao conceder empréstimos a 

altas taxas de juros em vez de estatizá-los. 

 

  Dos US$ 50 bilhões que o governo russo deu para o grande banco estatal VEB 

para refinanciar a dívida externa dos bancos e das firmas russas em 2008, o 

governo refinanciou US$ 11 bilhões. Aparentemente, os termos oferecidos pelo 

governo (supostamente, ao menos LIBOR+5%) revelaram-se bem alvos e 



64 

 

caros - a maior parte das empresas decidiu não pegar emprestado com o VEB. 

(GURIEV; TSYVINSKI, p. 21, 2010). 

 

 Essa política também tinha como objetivo reduzir o poder de oligarcas, que 

haviam perdido investimentos antes da crise. Muitos, sem ajuda governamental, 

arriscavam perder parte de seus ativos para credores internacionais. Dessa forma, o 

governo do Primeiro Ministro Vladimir Putin e do Presidente Dmitri Medvedev 

aumentava o seu controle sobre a elite do país. Segundo estatísticas de outubro de 

2008, dois terços dos US$ 300 bilhões acumulados pelos oligarcas russos foram 

perdidos com a crise (BBC, 2008).  

Segundo dados fornecidos pela BBC, entre os principais oligarcas russos os 

que mais tiveram prejuízo foram: Oleg Deripaska, dono da companhia de mineração e 

metalurgia, Norilsk Nickel, que perdeu US$ 28.4 bilhões, Vladimir Lisin, executivo da 

Novolipetsk Steel, uma das quatro maiores empresa de produção de aço, que teve um 

prejuízo de US$ 21.7bilhões, Alexei Mordashov, presidente da Severstal, também do 

ramo de mineração e de metalurgia, que somou US$ 16.6 bilhões em prejuízos, 

Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea e o residente mais rico 

da Inglaterra, o qual viu US$ 15 bilhões da sua fortuna de US$ 23 bilhões serem 

consumidos por dívidas e Alisher Usmanov, acionista do Arsenal F.C. e um dos 

homens mais ricos do mundo (FORBES, 2010), que perdeu US$ 14.4 bilhões (BBC, 

2008). 

Para os que apóiam a reação do Estado frente aos desafios postos pela crise, 

o governo russo, através de suas políticas, adotou a postura correta ao condicionar os 

empréstimos dados aos bancos a taxas de juros que mais tarde lhe garantiriam 

recursos, e também ao aproveitar a chance para reduzir o poder daqueles homens 

que desde o fim da URSS haviam se apropriado de grande parte do poder de 

influência dentro do país. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Novolipetsk_Steel
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3.5 Erros do Governo no Combate à Crise 

 

  Mesmo havendo divergência entre os estudiosos citados, fato é que o governo 

cometeu erros no combate à crise. O primeiro foi negar a existência desta, como dito. 

Posteriormente, a demora em desvalorizar o rublo, pois se temia que a medida 

gerasse pânico. Afinal, até novembro de 2008, o Banco Central da Rússia tentou 

manter a taxa de câmbio nos mesmos níveis. A partir desse mês, o banco foi obrigado 

a mudar sua estratégia, visto que já havia gastado US$ 161 bilhões na defesa da 

moeda. Com efeito, uma política de mini desvalorizações foi adotada (THE NEW 

YORK TIMES, 2008).  

Nesse ínterim, a queda dos preços do petróleo e de outras matérias primas 

fazia com que a política de valorização não obtivesse sucesso, já que este fato 

agravava a perda de reservas internacionais (THE NEW YORK TIMES, 2008). Em 

uma única semana, o Banco da Rússia utilizou US$ 17,9 bilhões, enquanto que sua 

reserva restante equivalia a US$ 437 bilhões (THE NEW YORK TIMES, 2008). 

Isso fez com que os bancos comerciais tirassem proveito da situação, 

buscando obter lucros com a situação não vendendo dólares e antecipando o declínio 

futuro do rublo. 

 

Em outubro de 2008, o governo insistia em manter a taxa de câmbio abaixo da 

taxa de mercado. Nos últimos meses de 2008, o banco central permitiu que o 

rublo perdesse 1% de seu valor por semana, depois entre 2% e 3% por 

semana. Nesse meio-tempo, o banco central lançou suas reservas, 

defendendo essa lenta correção, enquanto os bancos comerciais mantinham 

suas reservas de dólares, antecipando um declínio futuro do rublo. A redução 

das reservas foi aproximadamente de US$ 200 milhões, ou um terço do valor 

antes da crise. (GURIEV; TSYVINSKI, p. 21, 2010). 

 

      Nesse sentido, o segundo erro de acordo com Guriev e Tsyvinsk (p.22, 2010), 

é que apesar do governo afirmar que não concedeu ajuda sem contrapartida a 

nenhuma instituição, uma fração dos quase US$ 200 bilhões foi perdida pelo Banco da 

Rússia, sendo transferida para o setor privado, notadamente, bancos e investidores 

internacionais, o que se constituiria em ajuda governamental indireta a essas 

entidades. 
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 A outra política equivocada refere-se à adoção do protecionismo em vários 

setores: as tarifas de importação sobre produtos agrícolas, automóveis e materiais 

derivados do aço, com o intuito de aumentar a arrecadação federal e resguardar as 

reservas internacionais do país (naquele momento sendo pressionadas pela fuga de 

capitais e pela venda de dólares para garantir a política cambial) foram elevadas. 

Porém, isso gerou alta nos preços internos, além de privilegiar produtos e produtores 

ineficientes e produtos de menor qualidade. 

 A indústria automobilística é uma das mais importantes do país, sendo 

responsável pela manutenção de mais de um milhão de postos de trabalho em toda 

Rússia. Visando proteger o mercado doméstico, os empregos no país e reaquecer a 

demanda por carros nacionais, o governo de Dmitri Medvedev, em dezembro de 2008, 

elevou a tarifa de importação de 25% para 30% (FINANCIAL TIMES, 2010). 

 Posteriormente, em 16 de janeiro de 2009, adotou-se outra medida 

protecionista com o aumento da tarifa sobre produtos derivados do aço, como: canos 

de aço e materiais de construção, o que encareceu parte dos materiais utilizados na 

construção civil e em obras públicas (INTERFAX, 2009). 

No dia 15 de abril de 2009, o governo russo aprovou a criação de uma tarifa de 

importação de 20% sobre os valores do milho e a da mandioca (USDA, 2009). Ainda 

nesse ano, uma quota de 750.000 toneladas para a importação de carne suína (a mais 

consumida pelos russos) de origem norte-americana foi imposta (ALLBUSINESS, 

2010). 

Além de protegerem produtores ineficientes, essas medidas protecionistas 

encareceram os produtos domésticos e ocasionaram protestos de consumidores 

ressentidos devido à diminuição do poder de compra deles.   

Para reverter a insatisfação popular e a alta dos preços, o governo de 

Medvedev decidiu suspender a aplicação de tarifas de importação sobre grãos de 29 

de janeiro até o dia 30 de junho 2011. A quota sobre a carne suína foi reduzida das 

750.000 toneladas para 600.000 em 13 de janeiro de 2010 (ALLBUSINESS, 2010). 

A nova expectativa governamental era de que estimulado pela não taxação, um 

fluxo de produtos estrangeiros acabasse reduzindo a alta dos preços domésticos dos 

alimentos e conteria a perda de popularidade do presidente e do primeiro ministro 

(REPORTLINKER, 2011) Contudo, as restrições às importações de veículos não foi 

suspensa. Para combater a queda de 49% das vendas no setor em 2009 (RUSSIAN-
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AMERICAN BUSINESS, 2010), o governo concedeu US$ 700 milhões em incentivos 

financeiros aos consumidores para a compra de carros produzidos no país 

(BLOOMBERG, 2010). Aquele que possuísse um carro com mais de 10 anos, 

receberia o benefício de US$ 1.750 do governo para substituir o modelo antigo por um 

carro novo produzido na Rússia (RUSSIAN-AMERICAN BUSINESS, 2010). 

O último erro refere-se à continuação da política de subsídios a empresas 

ineficientes do setor automobilístico com o intuito de se evitar o crescimento do 

desemprego, como exemplifica o caso da gigante de automóveis russa AvtoVAZ.  

Essa é um dos fabricantes de automóveis mais próximos do Estado e uma das 

principais empresas do setor no país. Em 2009, empregava a maior parte da 

população da cidade de Togliatti, na província de Samara, e planejava demitir cinco 

mil empregados (THE VOICE OF RUSSIA, 2009). Em consequência dos prejuízos 

recordes naquele ano (THE MOSCOW TIMES, 2009), a empresa teve que fechar sua 

fabrica por duas semanas para reduzir custos (RUSSIAN-AMERICAN BUSINESS, 

2010).  

Com isso, além de pedir que o consórcio Renault-Nissan, detentor de 25% das 

ações da AvtoVaz, socorresse a montadora nacional, o governo decidiu conceder 

ajuda de 25 bilhões de rublos ou US$ 882.990.249,19 para modernizar a fábrica da 

fabricante de automóveis (THE VOICE OF RUSSIA, 2009). 

 O governo rebate as críticas de que em vez de ajudar diretamente os 

desempregados, optou por conceder subsídios a empresas, buscando fortalecer os 

setores que mais lhe eram convenientes. Segundo Vladimir Putin (2011), o estado 

também concedeu benefícios diretos às pessoas que haviam sido demitidas durante a 

crise.  Inclusive, cita como exemplo o Plano Anti-Crise de 2009, que disponibilizou um 

valor equivalente a 0,25% do PIB do país (em torno de 74 bilhões de rublos ou US$ 3 

bilhões) para manter por meio de benefícios sociais e políticas em favor de empregos 

regionais, o poder de compra da população (PUTIN, 2011). 

 Apesar de o governo afirmar que do ano de 2005 ao de 2010, os gastos com 

subsídios diretos e indiretos a empresas e indústrias terem sido de 28.8 bilhões de 

rublos (PUTIN, 2011), as estimativas feitas por Guriev e Tsyvinsk (2010, pp.24) 

relatam que o suporte dado ao setor real da economia alcançou a magnitude de 675 

bilhões de rublos ou US$ 20 bilhões, tendo como resultado a redução da taxa de lucro 

corporativo (beneficiando poucas companhias).  
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 A GAZPROM foi uma das empresas que mais se beneficiou pela ajuda 

concedida pelo governo russo. Depois das ações dela terem perdido valor, em 2008, e 

acumular dívidas de US$ 49.5 bilhões mesmo após cinco anos de recordes nos preços 

do gás natural, essa precisava de auxílio e solicitava ao governo nesse sentido (THE 

NEW YORK TIMES, 2008). 

 Dessa forma, segundo Guriev e Tsyvinski (2010, p.22), a ajuda governamental 

concedida a empresas ineficientes contribuiu para que os efeitos da crise fossem mais 

graves do que realmente deveriam ter sido. Na opinião desses autores, o governo 

deveria ter protegido diretamente os trabalhadores em vez de conceder credito às 

empresas que apresentavam desempenho abaixo do ideal. Essa atitude teria 

incentivado o consumo entre as classes mais atingidas e possibilitado reaquecimento 

econômico. 

 

3.6 As conseqüências da crise e o Contexto Pós-Crise 

 

 Por conta das medidas tomadas pelo governo de Medvedev para combater a 

crise no final de 2008, a economia da Rússia começou a recuperar-se lentamente, 

havendo o restabelecendo do crescimento econômico e a recuperação das reservas 

internacionais do país ao longo prazo. No entanto, nem todas as consequências 

geradas pela reação do governo foram positivas para a nação. Ao observar-se a 

tabela 7, podemos verificar as principais consequências da crise econômica de 2008 

para a Rússia, as medidas adotadas pelo governo e os resultados até a presente data 

(03/2011). 

 

 

Tabela 7 - Consequências da Crise e Medidas Adotadas pelo Governo Russo. 

Conseqüência 
da Crise 

Medidas 
Adotadas pelo 
Governo 

Data da 
Implantação 
das 
Medidas 

Resultados até 
a presente 
data (03/2011) 
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Fuga de 
Capitais; 

-Flexibilização 
da taxa de 
câmbio; 

nov/08 -Contenção da 
fuga de 
capitais; 

Brusca Queda 
da Bolsa de 
Moscou; 

- Nenhuma 
medida em 
específico; 

- -Recuperação 
gradual 
(encontra-se 
em alta); 

Redução das 
Reservas 
Internacionais; 

- Adoção de 
políticas 
protecionistas; 

nov/08 -Aumento da 
inflação em 
conseqüência 
das políticas 
protecionistas; 

 -Flexibilização 
da taxa de 
câmbio; 

12/2008 

04/2009 

-Queda na 
popularidade do 
governo; 

    -Reservas 
Internacionais 
ultrapassando 
valores pré-
crise; 

Redução do 
Comércio 
Exterior 
(importações e 
exportações); 

-Nenhuma 
medida em 
específico; 

- -Recuperação 
devido ao 
aumento do 
preço do 
petróleo e gás 
natural; 

Redução na 
Produção 
Industrial; 

- Adoção de 
políticas 
protecionistas; 

nov/08 -Perda de 
competitividade; 

- 

Redução da 
Arrecadação 
do Governo; 

-Elevação das 
tarifas de 
importação; 

12/2008 

04/2009 

-Aumento da 
inflação; 

Endividamento 
das 
Instituições 
Financeiras 
Privadas do 
País; 

-Empréstimo a 
grandes 
bancos; 

out/08 -Aumento da 
dependência do 
setor privado 
junto ao 
governo; 

 -Administração 
da falência de 
pequenos 
bancos; 

-Poucas 
falências; 
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Aumento do 
Desemprego; 

- Ajuda direta 
aos 
desempregados 
para estimular o 
consumo 
(Plano Anti-
Crise); 

jan/09 -Desemprego 
sob controle. 

 - Adoção de 
políticas 
protecionistas; 

nov/08 

 

 

 Uma medida que surtir efeito positivo para a economia foi a adoção do regime 

de câmbio flexível para combater a fuga de capitais que se intensificava por conta da 

Guerra Russo-Georgiana. Essa conteve a fuga de capitais e permitiu que as divisas 

fossem repostas paulatinamente nos meses posteriores ao surgimento da crise. Como 

destacado, o governo havia decidido flexibilizar a taxa de câmbio do país através de 

mini-desvalorizações que mais tarde acabaram sendo abandonadas com a adoção do 

regime de câmbio flexível, devido à especulação cambial feita por bancos comerciais e 

o aumento das perdas de reservas (ASLUND; KUCHINS, 2009).  

 A segunda atitude tomada pelos dirigentes russos refere-se à contensão da 

redução das reservas internacionais do país que no período pré-crise figuravam entre 

as três maiores do mundo. Em resposta a isso, o governo, além de flexibilizar o 

câmbio, criou tarifas de importação e exportação taxando os produtos estrangeiros 

que entravam na Rússia e os produtos nacionais mais competitivos nos mercados 

externos como o petróleo, o gás natural e os produtos agrícolas que voltavam a 

possuir preços altos no mercado internacional (ASLUND; KUCHINS, 2009).  

 Essa medida teve duas consequências distintas: a primeira contribuiu para a 

recomposição das reservas internacionais (em 2011, essas estão estimadas em 

US$ 500 bilhões, superando o seu volume pré-crise de 2008) (RIA NOVOSTI, 2011), 

principalmente por meio das divisas geradas pela venda de petróleo e de gás natural; 

a segunda consequência obteve efeitos opostos aos que o governo esperava, visto 

que os preços dos produtos domésticos se elevaram e a população começou a 

protestar contra o encarecimento dos produtos protegidos (carros, alimentos e 

produtos utilizados na construção civil que eram derivados do aço), o que afetou a 

popularidade do governo. Como reação, o presidente decidiu suspender as tarifas 
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protecionistas relativas a alimentos, e em setores mais sensíveis da economia, como o 

de automóveis, flexibilizá-las, na tentativa de combater à inflação (GURIEV; 

TSYVINSKI, 2010). 

 O protecionismo do governo também visava proteger setores da indústria 

nacional como já destacado. Apesar de seus efeitos negativos apontados acima, 

acabou protegendo milhares de empregos, principalmente na indústria de veículos, 

uma das que mais emprega no país. Com efeito, as taxas de desemprego 

mantiveram-se controladas durante e após a crise econômica (TRADINGECONOMICS, 

2011). Para incentivar a criação de novos empregos, preservar os posto de trabalho e 

manter o consumo aquecido no mercado doméstico, formulou também um Plano Anti-

Crise que passou a vigorar a partir de 2009, evitando assim que ocorressem maiores 

demissões (GURIEV; KUCHINS, 2010). 

 A crise do sistema bancário internacional trouxe a possibilidade do governo 

russo aumentar seu controle sobre a elite do país. Como muitas empresas e bancos 

privados pertencentes a oligarcas, que se opunham as políticas de Vladimir Putin e de 

Medvedev, eram os donos dessas companhias, que haviam se endividado em milhões 

de dólares antes do estouro da bolha imobiliária, o governo russo aproveitou-se da 

oportunidade para aumentar seu controle sobre seus opositores, condicionando a 

concessão de empréstimos a condições que lhe davam vantagens como a imposição 

de taxas de juros acima das praticadas pelo mercado, e a aquisição de parte dessas 

empresas pelo Estado. Isso fez com que essas empresas perdessem parte da sua 

capacidade de tomada de decisão independente das políticas do governo (GURIEV; 

KUCHINS, 2010). 

 Com essas ações, o governo evitou que as conseqüências econômicas e 

sociais da crise se agravassem durante o período posterior ao choque. Porém, apesar 

da lenta recuperação da economia, parte dessas medidas não seria possível sem a 

recuperação dos preços dos produtos primários e principalmente dos preços de 

hidrocarbonetos (MANKOFF, 2010). No contexto pós-crise, o país continuou 

demasiadamente dependente da alta dos preços do petróleo no mercado internacional, 

fato esse que revela a principal fragilidade econômica da Rússia nos anos pós-

comunismo. No Capítulo 4, essa dependência será analisada, junto com as suas 

implicações para a formulação de políticas governamentais.  
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4. A Dependência dos Preços do Petróleo e do Gás 

Natural 
 

A dependência da Rússia com relação à exportação de petróleo é apontada 

por diversos especialistas (ASLUND; KUCHINS, 2009; MANKOFF, 2010; GURIEV; 

TSYVINSKI, 2010; GAIDAR, 2009) como o principal fator de fragilidade do país frente 

a choques econômicos externos, visto que a Rússia é o maior produtor de energia 

primária do mundo (petróleo, gás natural, lenha etc.). Respectivamente, o país possui 

25% das reservas de gás natural e 6% das reservas de petróleo conhecidas no mundo 

(PIROG, 2007). 

A importância do petróleo e do gás natural para a economia do país pode ser 

medida de três formas. A primeira é que a produção desses dois produtos equivale a 

9% do PIB do país. Um dado que não equivale a uma maior porcentagem porque os 

preços do gás natural no mercado doméstico são controlados pelo governo, já que são 

impostas tarifas de exportação. Se essa porcentagem for medida de acordo com os 

preços internacionais, essa parcela do PIB passa a ser de 25% (BLOOMBERG, 2010). 

A segunda forma revela um maior grau de dependência dos dois produtos. Petróleo e 

gás são responsáveis por 61% (2007) das exportações russas. A terceira medida faz 

referência à contribuição dos dois produtos ao orçamento federal. Dessa maneira, 

50% da receitas do governo são provenientes do petróleo e do gás natural (ASLUND; 

KUCHINS, 2009, p.4). 

No entanto, a evolução da produção dos dois produtos ao longo das duas 

últimas décadas variou. Enquanto que a produção de gás natural se manteve 

constante, por conta da descoberta de novas reservas na Sibéria, a produção de 

petróleo variou no mesmo período, devido à renacionalização de empresas ligadas ao 

setor e da maior taxação do governo. (ASLUND; KUCHINS, 2009).  

Outra diferença entre esses dois setores refere-se à variação de preços desses 

produtos no mercado internacional. O preço do gás natural varia pouco se comparado 

ao preço do petróleo, além de ser mais baixo do que o do último. Por exemplo: os 

preços do gás natural oscilaram entre US$ 3 e US$ 12 entre os anos de 2000 e de 

2007 (EIA, 2011). Por outro lado, os preços do petróleo, no período de 2003 a 2008, 

variaram entre US$ 30 e US$ 130, como mostrado no Gráfico 14, revelando um grau 

muito maior de instabilidade e imprevisibilidade do que os do gás natural. 
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Gráfico 14 - Preços do Barril de Petróleo de 2000 a dezembro de 2010. Fonte: IMF, 2009. 

 

 

 Nesse sentido, o petróleo tem um maior peso na formação do orçamento do 

governo e do PIB do país do que o gás natural. Segundo a OCDE (2005), somente o 

setor de petróleo corresponderia a 45% do PIB da Rússia. Com isso, optou-se pela 

realização de um teste estatístico para comprovar se existe ou não forte correlação 

entre as mudanças do preço do petróleo e as mudanças sofridas no PIB entre 2008 

com a eclosão da crise e 2010, verificando-se assim o grau de vulnerabilidade do país 

a choques econômicos externos em momentos de baixa dos preços do petróleo. 

O teste acima tem como limitações as próprias complexidades que uma 

economia, que é uma das maiores do mundo impõe ao ser analisada. Além disso, o 

teste não teria como levar em consideração às inúmeras variáveis que podem 

influenciar o comportamento do PIB de um país como a Rússia e na variação dos 

preços do barril de petróleo.  

As variáveis utilizadas no teste foram o PIB da Rússia e o valor médio do barril 

de petróleo medido trimestralmente. Os dados do PIB têm como fonte o site Trading 

Economics, assim como os da cotação do barril do petróleo. O razão pela qual a 

regressão linear foi escolhida para ser o método utilizado advém de sua praticidade e 
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confiabilidade para verificar a correlação entre duas variáveis. Dessa forma, utilizou-se 

o programa estatístico Software R. 

O Gráfico 15 apresenta a série temporal com medidas mensais do preço do 

barril de petróleo na Rússia. Percebe-se, nesta figura, que o preço se expandiu 

largamente de janeiro de 2008 a julho desse mesmo ano, começando a cair em agosto 

de 2008, alcançando seu menor valor, entre janeiro de 2008 e setembro de 2010, em 

fevereiro de 2009, voltando a subir nos meses subsequentes e oscilando 

moderadamente até setembro de 2010. 

 

 

Gráfico 15 - Série temporal mensal do preço do barril de petróleo na Rússia, de janeiro de 2008 a 

setembro de 2010. Fonte: TradingEconomics, 2011. 
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Sabendo-se que o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia é influenciado por 

empresas ligadas ao petróleo e na tentativa de estudar essa relação, o Gráfico 16 

apresenta a dispersão e a reta de regressão entre o preço do barril de petróleo e o PIB. 

Vale destacar que sendo o PIB uma medida trimestral foi considerada o preço médio 

trimestral do barril de petróleo para a realização da análise. 
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Gráfico 16 - Gráfico de dispersão e reta de regressão ajusta ao preço do barril de petróleo como 

função do PIB na Rússia. Fonte: Software R, 2010. 
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Por meio do Gráfico 16, percebe-se que existe uma relação linear entre o preço 

do barril de petróleo e o PIB. Essa relação é estatisticamente significativa com valor p5 

de 0,0102 (teste F) e um coeficiente de determinação6 de 0.5379. Para esta regressão 

tem-se que 85,709 como o valor estimado para o intercepto, ou seja, quando o PIB é 

zero o preço do barril de petróleo será de 85,709. Com o coeficiente angular estimado 

de 1,912, significa que se aumentarmos uma unidade do PIB serão aumentadas 1,912 

unidades no preço do petróleo. Dessa forma, é possível afirmar estatisticamente que 

há correlação entre as alterações dos preços do petróleo e o aumento ou a queda do 

PIB russo.  

                                                           
5
 O valor p ou nível descritivo é uma medida utilizada para sintetizar o resultado de um teste de 

hipóteses. Formalmente, o valor p é definido como a probabilidade de se obter uma estatística de teste 

igual ou mais extrema quanto aquela observada em uma amostra, assumindo verdadeira a hipótese 

nula (Triola, 2005). 

 

6
 O r

2
, conhecido como coeficiente de determinação, pode ser utilizado como uma medida da qualidade 

do ajustamento, ou como uma medida da confiança na relação linear entre o produto interno bruto e o 

preço do petróleo. Esta é uma medida que varia entre 0 e 1 e quanto mais próxima de 1 maior será a 

relação linear entre as variáveis consideradas (Triola, 2005). 
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5. Conclusão 
 

 Ao contrário do que afirmavam os governantes da Rússia, o país não estava 

preparado para enfrentar uma crise de tais proporções como a que ocorreu em agosto 

de 2008. A economia do país mais uma vez mostrou-se vulnerável a choques 

econômicos externos, expondo para o mundo a percepção de que o governo russo 

não havia aprendido as lições deixadas pelas crises econômicas passadas. 

 Antigas fragilidades econômicas foram mais uma vez expostas: baixa 

diversificação dos produtos exportados, baixo nível de competitividade dos produtos 

industriais nacionais no mercado externo, excessiva dependência de capitais 

estrangeiros, inexistência de um plano de prevenção e contenção, em caso de 

surgimento de uma nova crise, excesso de confiança na manutenção dos elevados 

preços do barril de petróleo, mesmo quando esses já haviam se mostrado 

inconstantes durante as últimas três décadas.  

 Na tentativa de conter os efeitos da crise, evitando a perda de popularidade, o 

governo do Primeiro Ministro Vladimir Putin e do Presidente Dmitri Medvedev reagiu 

lançando o Plano Anti-Crise, em 2009, e concedendo empréstimos às empresas 

privadas russas endividadas. No entanto, esses empréstimos eram condicionados a 

condições, que buscavam limitar o poder dos oligarcas russos e aumentar o poder do 

governo sobre seus opositores.   

 Apesar da existência de um plano chamado Rússia 2020 (ASLUND; KUCHINS, 

2009), criado em 2007 e lançado em 2008, que visa transformar o país em um líder 

em inovação e produção de produtos de alta tecnologia até 2020, desde seu 

lançamento até março de 2011, pouco havia sido feito nesse sentido, mantendo assim 

o país dependente da exportação de matérias primas e hidrocarbonetos. 

 O protecionismo comercial também foi uma das formas encontradas pelos 

dirigentes para manter o desemprego sobre controle e proteger os setores 

considerados estratégicos da economia. Entretanto, as barreiras alfandegárias e as 

taxações a importações e a exportações provocaram inflação, ainda não totalmente 

controlada (9,5% em fevereiro de 2011 (TRADINGECONOMICS)), com o aumento dos 

preços dos produtos nacionais, e da insatisfação popular.    
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 Três anos após o estouro da bolha imobiliária nos EUA, a economia da Rússia 

parece estar se recuperando rapidamente dos impactos gerados por essa no país. 

Tanto o FMI quanto o governo russo esperam que o PIB do país ultrapasse os 4% de 

crescimento em 2011 (RIA NOVOSTI, 2010) Além disso, as taxas de desemprego em 

declínio (9,2% em janeiro de 2010, e 7,4% em fevereiro de 2011), somadas à melhora 

dos índices de confiança do consumidor, em relação ao seu poder de compra, mais os 

crescentes lucros obtidos pelo mercado financeiro (TRADINGECONOMICS, 2011), e 

as quebras de recordes em acúmulo de reservas internacionais (RIA NOVOSTI, 2011), 

indicam que o país está readquirindo a capacidade econômica perdida durante a crise, 

porém a obtenção dos resultados atuais só foi possível, mais uma vez, por conta do 

aumento do valor do barril de petróleo, que gerou receitas suficientes para o país.   

 O governo russo poderia ter aproveitado os períodos de crise e pós-crise para 

fortalecer seu mercado doméstico, o que diminuiria sua dependência externa, e para 

tornar suas exportações mais competitivas, incentivando a modernização de empresas 

nacionais sem que medidas de proteção a companhias ineficientes fossem lançadas. 

Outra forma para alcançar esses objetivos seria o lançamento de um programa 

nacional de obras públicas para aquecer a economia, aumentando o investimento, o 

número de empregos e o consumo. Uma das áreas que mais precisa de programas 

como esse, é a de infraestrutura logística, que desde a URSS tem se deteriorado sem 

maiores investimentos em sua recuperação e modernização (DHL, 2011). Isso 

ajudaria a reduzir os custos dos bens nacionais e as exportações se tornariam mais 

atrativas ao comprador internacional. 

 Para o resto do mundo, mais notadamente, para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, que a cada dia se firma como um grande exportador 

de alimentos, de minerais, e pretende se tornar um dos grandes exportadores de 

combustíveis renováveis e não-renováveis, a lição que pode ser depreendida deste 

trabalho é que mesmo que as receitas geradas por esses produtos sejam grandiosas, 

principalmente, aquelas provenientes do petróleo, essas são oscilantes passando por 

períodos de alta, quando há muita bonança, e de baixa, quando existe a possibilidade 

de resultados desastrosos para as nações que são dependentes em demasia dos 

lucros provenientes da exportação desses produtos.  

 Nesse sentido, fica evidente que para o fortalecimento econômico de qualquer 

Estado, que almeje competir em um mundo globalizado e possuir uma posição de 

destaque contemporaneamente, esse deve diversificar ao máximo sua produção, 
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produzindo bens tecnologicamente avançados de alto valor agregado que atraiam 

compradores tanto em um mercado doméstico forte como em outros países, reduzindo, 

dessa forma, sua vulnerabilidade a choques econômicos externos. 
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ANEXO A 

 

 

Tabela 8 - Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Troubled Asset Relief Program) Fonte: 

CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

American International Group 

  

US$70 bilhões US$69.8 bilhões 

 US$40 bilhões 
foram convertidos em 
ações preferenciais, as 
chamadas ações não-
cumulativas, que mais se 
parecem com ações 
ordinárias. O Tesouro 
depois ofereceu outros 
US$30 bilhões em ações 
preferenciais de até cinco 
anos, em troca de 
dividendos de 10%. 

Programa de Garantia de 

Ativos 

 Citigroup 

 Bank of America 

US$12.5 billion 

 US$5 
bilhões 

 US$7.5 
bilhões 

US$5 billion 

 US$5 bilhões 

 US$0 

Fundos de prevenção de 

perdas do governo, 

referentes aos 

empréstimos concedidos 

ao Citigroup e o Bank of 

America. 

Programa de Apoio aos 

Fornecedores de 

Automobilísticos 

 Recebíveis de 
Fornecedor GM (pagado de volta) 

 Chrysler Recebíveis 

US$5 bilhões 

 US$3.5 
bilhões 

 (US$140 
milhões) 

 US$1.5 
bilhões 

US$3.5 billion 

 US$2.5 
bilhões 

 (US$140 
milhões) 

 US$1 bilhões 

 Programa para 
ajudar a estabilizar os 
fornecedores 
automobilísticos, 
garantindo dívidas devidas 
por esses por conta de 
produtos comercializados, 
e fornecendo 
financiamento para a 
continuação de operações. 

Programa de Financiamento à 

Indústria Automotiva 

 General Motors 
(pagado de volta) 

 Chrysler 
(pagado de volta) 

 GMAC 

 Chrysler Financial 
(pagado de volta) 

US$80.1 bilhões 

 US$49.9 
bilhões 
(US$361 milhões) 

 US$15.2 
bilhões 
($280 milhões) 

 US$13.5 
bilhões 

 US$1.5 
bilhões 

US$77.6 bilhões 

 US$49.9 
bilhões 
(US$361 milhões) 

 US$12.8 
bilhões (US$280 
milhões) 

 US$13.4 
bilhões 

 US$1.5 
bilhões 

 Programa que 
fornece capital, baseando-
se na avaliação de cada 
caso de relevantes 
empresas de automóveis e 
financeiras do ramo 
automobilístico em risco de 
falência. 
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Programa Acordado Investido Descrição 

(US$1.5 billion) (US$1.5 billion) 

Programa de Compra de 

Capital 

  

US$218 bilhões 

(US$96.2 bilhões) 

US$204.7 bilhões 

(US$96.2 bilhões) 

 Investimentos 
preferenciais em bancos 
para sustentar as reservas 
de capital e incentivar a 
concessão de 
empréstimos, em troca do 
pagamento de dividendos  
e exigências mais 
rigorosas para a 
remuneração de 
executivos. 

Iniciativa de Empréstimo a 

Consumidores e Negócios 

 TALF investimento 

 Programa de 
Empréstimos a Pequenos 
negócios. 

 TALF provisões para 
perdas. 

US$70 bilhões 

 US$20 
bilhões 

 US$15 
bilhões 

 US$35 
bilhões 

US$20 billion 

 US$20 billion 

 US$0 

 US$0 

Programas de apoio a 

compras de empréstimos 

privados de ativos tóxicos 

e de apoio a empréstimos 

SBA. Também destina 

recursos para perdas 

potenciais do governo, por 

conta de compras de 

títulos lastreados em 

hipotecas e de outros 

títulos lastreados em 

empréstimos ao 

consumidor. 

Tornando a Casa Possível 

  

US$50 bilhões US$27.4 bilhões 

 Plano 
Multidimensional de 
prevenção de 
encerramentos 
hipotecários para ajudar 
mais de nove milhões 
tomadores de empréstimos 
através da modificação ou 
do refinanciamento de 
empréstimos. 

Programa de Investimento 

Público-Privado 

US$100 bilhões $26.7 bilhões 

 Fundos de 
contribuintes, usados em 
parceria com 
investimentos privados que 
comprarão, no mínimo, 
US$ 500 bilhões em ativos 
tóxicos de instituições 
financeiras. 

Programa de Investimentos 
US$40 bilhões US$40 bilhões  Financiamento de 

emergência, somado aos 
investimentos anteriores 
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Programa Acordado Investido Descrição 

Alvo 

 Citigroup 

 (pagado de volta) 

 Bank of America 

 US$20bilhõ
es 

 (US$20 
bilhões) 

 US$20 
bilhões 

 $20 bilhões 

 (US$20 
bilhões) 

 US$20 
bilhões 

de capital, concedidos ao 
Citigroup e ao Bank of 
America. 

Fundos pagados de volta 
(US$118.5 

bilhões) 

(US$118.5 

bilhões) 
  

Novas Iniciativas 
US$172.9 

bilhões 
n/a   

TARP total US$700 bilhões 
US$356.2 

bilhões 
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ANEXO B 

 

Tabela 9 - Esforços de Resgate feitos pelo Banco Central (Federal Reserve Rescue Efforts). Fonte: 

CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

Fundo Mutual de Liquidez de 

Capital de Mercado para 

Títulos de Ativos Comerciais 

Ilimitado US$0  

Financiamento para bancos 

para a compra de títulos 

lastreados em ativos comerciais 

validos por três meses, 

provenientes de fundos de 

mutuais, para incentivar o 

provimento de maior liquidez ao 

mercado. 

Bank of America - recuo das 

perdas com os empréstimos 

US$97 

bilhões 
US$0 

Fundos para prevenção de 

prejuízos decorrentes da fusão 

do Merrill Lunch. 

Socorro Financeiro ao Bear 

Stearns  

US$29 

bilhões 

US$26.3 

bilhões 

 Programa para 
garantir perdas potenciais na 
cateira do Bear Sterns; esse 
programa pavimentou o 
caminho para que o JP Morgan 
Chase comprasse o Bear 
Stearns já falido. 

Citigroup - recuo das perdas 

como os empréstimos 

US$220.4 

bilhões 
US$0 

Fundos para a prevenção de 

perdas potenciais de bancos de 

investimento com títulos 

lastreados em hipotecas. 

Facilidade de Investimento - 

Papéis Comercias 

US$1.8 

trilhões 

US$14.3 

bilhões 

 Compras de dívidas 
corporativas de curto prazo que 
visavam impulsionar o Mercado 
através de financiamento de 
três meses a negócios. 

Foreign exchange dollar 

swaps 

Ilimitado 
US$29.1 

bilhões 

 Intercâmbio de dólares 
entre treze bancos centrais 
para efeitos de garantia com o 
objetivo de prover liquidez a 
instituições financeiras 
estrangeiras.  
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Programa Acordado Investido Descrição 

GSE compras de dívidas 

US$200 

bilhões 

US$149.7 

bilhões 

 Programa para a 
compra de dívidas emitidas 
pela Fannie Mae e pela Freddie 
Mac. Tem como objetivo reduzir 
as taxas de empréstimos para 
residências. 

GSE compra de títulos 

lastreados em hipotecas 

US$1.25 

trilhões 

US$775.6 

bilhões 

Programa para a compra de 

títulos lastreados em hipotecas 

da Fannie Mae e da Freddie 

Mac. Tem como objetivo reduzir 

as taxas de empréstimos para 

residências. 

“Money Market Investor 

Funding Facility” 

US$600 

bilhões 
US$0 

Programas para ajudar fundos 

monetários, emprestando 

diretamente a esses. 

“Primary Dealer Credit 

Facility” 

n/a US$0 

Linha de crédito que foi aberta 

pelos bancos comerciais que foi 

aberta para os bancos de 

investimento pela primeira vez 

em março de 2008.  

Termo de títulos garantidos 

por ativos - Loan Facility 

US$1 

trilhões  

US$43.8 

bilhões 

 Programa para 
comprar empréstimos 
lastreados em títulos do 
consumidor. Visa reavivar o 
mercado de securitização para 
empréstimos ao consumidor 
como: cartões de crédito e 
financiamento para automóveis. 

Termo de Facilidade para 

Leilão 

US$500 

bilhões 

US$109.5 

bilhões 

 Programa de 
empréstimo que permite bancos 
comerciais livrarem-se de ativos 
difíceis de serem vendidos, 
incluindo títulos lastreados em 
hipotecas: Fed compra esses 
ativos e os bancos recebem à 
vista. 

Termo de Financiamento de 

Valores Mobiliários 

US$250 

bilhões 
US$0  

O Banco Central facilitará a 

concessão de empréstimos do 

Tesouro a bancos com 

dificuldade de vender títulos 

lastreados em hipotecas. 
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Programa Acordado Investido Descrição 

Compras de Títulos do 

Tesouro Americano pelo 

governo dos EUA 

US$300 

bilhões 

US$295.3 

bilhões 

O Banco Central dos EUA irá 

comprar até US$ 300 bilhões 

em dívidas para ajudar o 

mercado do Tesouro e ajudar a 

manter as taxas de juros baixas 

para a concessão de 

empréstimos ao consumidor. 

Fed total 
US$6.4 

trilhões 

US$1.5 

trilhões 
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ANEXO C 

 

Tabela 10 - Programas Federais de Estímulo. Fonte: CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

Ato de 2008 de Estímulo 

Econômico 

 Descontos para individuos 

 Reduções Fiscais para 
empresas 

US$168 

bilhões 

 US$1
17 bilhões 

 US$5
1 bilhões 

US$168 

bilhões 

 US$1
17 bilhões 

 US$5
1 bilhões 

 Reembolso fiscal de até 
US$ 600 para indivíduos que 
vivem sozinhos e para casais no 
valor de US$ 1200 em um esforço 
para melhorar a economia. 
Negócios também receberam 
reduces fiscais. 

Extensão de benefícios aos 

desempregados 

US$8 bilhões US$8 bilhões 

 Fundos Federais para 
extender benefícios aos 
desempregados. 

Garantias de empréstimos ao 

estudante 

US$195 

bilhões 

US$32.6 

bilhões 

Programa para comprar de 

emprestadores privados 

empréstimos de estudantes 

federais. Visa prover 

financiamento a empresas que 

concedam empréstimos a 

estudantes.  

Ato Americano de Recuperação 

e Reinvestimento 

 Estímo de relaxamento 
fiscal 

US$787.2 

bilhões 

 US$2
88 bilhões 

 US$4
99.2 bilhões 

US$358.2 

bilhões 

 US$6
2.5 bilhões 

 US$2
95.6 bilhões 

 Gastos com 
infraestrutura, financiamento para 
estados, ajuda para os 
necessitados e corte de impostos 
para indivíduos e negócios para 
estimular a economia. 

Programa de Fabricação de 

Veículos de Tecnologia 

Avançada 

US$25 bilhões US$8 bilhões 

Empréstimos do departamento de 

energia para ajudar fabricantes de 

automóveis e fornecedores a criar 

veículos de consumo de 

combustível eficientes. Os fundos 

são atribuídos através de um 

processo competitivo para 

empresas que podem aumentar 

os padrões de combustível em até 

25% comparado aos níveis de 

2005. 
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Programa Acordado Investido Descrição 

“Car Allowance Rebate System 

(“Cash for Clunkers”)” 

US$3 bilhões US$3 bilhões 

Programa de descontos que dá a 

compradores de carros até 

US$ 4.500 para adquirir carros 

com consumo eficiente de 

combustível. 

Estímulo total 
US$1.2 

trilhões 

US$577.8 

bilhões 
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ANEXO D 

 

Tabela 11 - Grupo Internacional Americano. Fonte: CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

Compras de Ativos 

 Compra de 
Obrigações de Dívidas 

 Compra de títulos 
lastreados em hipotecas 

US$52.5 

bilhões 

 US$
30 bilhões 

 US$
22.5 bilhões 

US$38.6 

billion 

 US$
22.9 bilhões 

 US$
15.7 bilhões 

US$30 bilhões do Fed de 

Nova Iorque para a compra 

de obrigações de dívidas de 

clientes e US$ 22.5 bilhões 

para a compra de títulos 

lastreados em hipotecas. 

Empréstimo Ponte 

US$25 

bilhões 

US$44 

bilhões 

Empréstimo a ser reduzido 

de US$ 60 bilhões para 

US$ 25 bilhões, visto que o 

governo possui ações em 

subsidiárias e recebíveis em 

fluxos de caixa de políticas 

de fluxo de caixas. A AIG 

deve pagar 3% mais 3-

meses (Libor rate) ao 

governo em juros sobre um 

empréstimo de cinco anos. 

Aposta do Governo em  

subsidiárias 

$26 bilhões US$0 

Manutenção de juros 

preferenciais para entidades 

detentoras de ações 

comuns da American Life 

Insurance Company  e a 

American International 

Assurance Company, duas 

seguradoras de vida 

detentoras de companhias 

subsidiárias da AIG. 

TARP investimento 
$70 bilhões 

US$44.8 

bilhões 

$40 bilhões em ações 

preferenciais foram 

convertidos nas chamadas 

ações não-acumulativas 

que mais se assemelham a 

ações comuns. 

Posteriormente, o Tesouro 

ofereceria US$ 30 bilhões 

em ações preferenciais por 

até 5 anos em troca de 10% 

em dividendos.  
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Programa Acordado Investido Descrição 

Outro 

US$8.5 

bilhões 
US$0 

O governo dá US$ 8.5 

bilhões e em troca recebe 

fluxos de caixa dos prêmios 

de blocos de apólices de 

seguro de vida. 

AIG total 
US$182 

bilhões 
US$127.4 bilhões 
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ANEXO E 

 

 

Tabela 12 - FDIC Aquisições Bancárias. Fonte: CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Custo para financiar 

2008 FDIC aquisições bancárias 
$17.6 bilhões 

2009 FDIC aquisições bancárias 

  

$27.8 bilhões 

FDIC total $45.4 bilhões 
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ANEXO F 

 

Tabela 13 - Outras Iniciativas Financeiras. Fonte: CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

Garantias de Depósito 

de Seguro de Crédito da 

União 

US$80 

bilhões 
US$0 

Garantia temporária de todos os 

depósitos de crédito corporativo 

da União acima do limite anterior 

de US$ 250 mil. 

Programa de Garantia 

de Liquidez para o 

mercado 

US$50 

bilhões 
US$0 

 Programa do Tesouro 
para ajudar os fundos 
financeiros do Mercado, evitando 
prejuízos. 

Resgaste NCUA de 

Cooperativas Centrais e 

Wescorp  

US$57 

bilhões 

US$57 

bilhões 

Custo para a NCUA para colocar 

duas cooperativas problemáticas 

em tutela. 

Investimento Federal em 

Crédito Central da União 

US$1 bilhão 
US$1 

bilhão 

Custo para as cooperativas de 

crédito (NCUA) apoiadas pelo 

governo, para ajudar 

cooperativas problemáticas a 

cobrir perdas antecipadas sobre 

seguros lastreados em ativos.  

Programa de Garantia 

de Liquidez Temporária. 

US$1.5 

trilhões 

US$308.4 

bilhões 

 Garantias das 
obrigações bancárias recém-
emitidas, 
lastreadas em ativos no balanço 
das empresas com 
vencimentos de mais de dez 
anos. Seu Objetivo é 
restabelecer a 
liquidez do mercado de títulos 
corporativos e fornecer financia
mento de longo prazo aos 
bancos. 

Outro total US$1.7 US$366.4   
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Programa Acordado Investido Descrição 

financeiro trilhões bilhões 

 

ANEXO G 

 

Tabela 14 - Outras Iniciativas para Moradia. Fonte: CNNMONEY.COM, 2009. 

Programa Acordado Investido Descrição 

Resgate da Fannie Mae e do 

Freddie Mac  

 Fannie Mae 

 Freddie Mac 

US$400 

bilhões 

 US$
200 bilhões 

 US$
200 bilhões 

US$110.6 

bilhões 

 US$
59.9 bilhões 

 US$
50.7 bilhões 

 Custo do governo para 
manter as empresas de 
financiamento hipotecário em 
tutela. 

Administração Imobiliária 

Federal - resgate imobiliário 

US$320 

bilhões 

US$20 

bilhões 

 Financiamento para o 
seguro de novas hipotecas com 
taxas hipotecárias fixadas em 30 
anos para tomadores de 
empréstimos de risco, créditos 
fiscais para compradores de 
residência que adquiriram um 
imóvel pela primeira vez e 
assistência a estados e 
municípios. 

Tornando o Investimento 

Imobiliário Possível 

US$25 

bilhões 
US$0 

US$20 bilhões da GSEs e US$5 

bilhões da HUD para ajudar ao 

Tesouro a lançar o seu 

multifacetado plano de prevenção 

de encerramento hipotecário de 

US$75 bilhões. 

Outro Total Imobiliário 
US$745 

bilhões 

US$130.6 

bilhões 
  

 

Total 
US$11 

trilhões 

US$3 

trilhões 
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ANEXO H 

 

Figura 1 - Mapa da Federação Russa. Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 2011. 
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ANEXO I 

Tabela 15 - Dados Econômicos da Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dados Econômicos da Rússia 

Ano PIB (Poder de Paridade de Compra -  Trilhões de US$) 

  
  
  
  

2010 2229   

2009 2147  

2008 2331   

  
  

  
PIB (Taxa de Câmbio Oficial) 
  

2010 
  

1477 
 

  
PIB (Taxa de Crescimento Real) 
  

2010 0,038 
  
  

2009 -0,079 

2008 0,052   

     

  
PIB (per capita (PPP)) 
  

2010 15900   

2009 15300   

2008 16600 

  
  
  
  

Nota: comparada ao resto do mundo, a Rússia ocupa a posição de 71 nesse quesito. 
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ANEXO J 

Tabela 16 - PIB da Rússia (Comparação por Setor). Fonte: CIAFactbook, 2011. 

PIB da Rússia (Comparação por 
Setor) 

Setor PIB (2010) 

Agricultura 4,2% 

Indústria 33,8% 

Serviços 62% 

 

ANEXO L 

Tabela 17 - Força de Trabalho Total e por Setor. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Força de Trabalho Total e por Setor - 75.55 Milhões 

SETOR  PORCENTAGEM (%) 

Agricultura 10 

Indústria 31,9 

Serviços 58,1 

Nota: comparada ao resto do mundo, a Rússia ocupa a posição 7 nesse quesito. 

 

ANEXO M 

Tabela 18 - Taxa de Desemprego. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Taxa de Desemprego 
ANO PORCENTAGEM (%) 

2010 7,6 

2009 8,4 
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ANEXO N 

Tabela 19 - Distribuição de Renda Familiar na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Distribuição de Renda Familiar - Gini Index 
Ano Porcentagem 

2009 42.2 

2001 39.9 

 

ANEXO O 

Tabela 20 - Orçamento do Governo Russo. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Orçamento 
 Variáveis Bilhões (US$) 

Receitas 262 

Gastos 341.1 

 

ANEXO P 

Tabela 21 - Dívida Pública Russa. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dívida Pública Russa 
Ano PIB (%) 

2010 9.5 

2009 8.3 

Nota: comparada ao resto do mundo, a Rússia ocupa a posição 123 nesse quesito. 

 

ANEXO Q 

Tabela 22 - Taxa de Inflação na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Taxa de Inflação na Rússia (Preços ao Consumidor) 
Ano Porcentagem 

2010 6.7% 

2009 11.7% 

Nota: comparada ao resto do mundo, a Rússia ocupa a posição 168 nesse quesito. 
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ANEXO R 

Tabela 23 - População abaixo da Linha de Pobreza na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

População abaixo da linha de Pobreza na Rússia 
13,10% 

 

ANEXO S 

Tabela 24 - Estoque de Crédito Doméstico da Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Estoque de Crédito Doméstico da Rússia 
Ano Bilhões (US$) 

2010 549.9 

2009 420.4 

Nota: comparada ao resto do mundo, a Rússia ocupa a posição 24 nesse quesito. 

 

ANEXO T 

Tabela 25 - Valor de Mercado de Ações Negociadas Publicamente na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Valor de Mercado de Ações Negociadas Publicamente na Rússia 

Ano US$ 

2009 861.4 bilhões 

2008 1.322 trilhões 

2007 1.503 trilhões 
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ANEXO U 

Tabela 26 - Principais Produtos Agrícolas Produzidos na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NA RÚSSIA 

Grãos 

Açúcar de Beterraba 

Sementes de Girassol 

Vegetais 

Frutas 

Leite 

Carne Bovina. 

 

ANEXO V 

Tabela 27 - Principais Produtos Industriais Produzidos na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

PRINCIPAIS PRODUTOS INDUSTRIAIS PRODUZIDOS NA 
RÚSSIA 

Cobre 

Petróleo 

Químicos 

Metais 

Aviões Civis e Militares 

Veículos Espaciais 

Radares 

Mísseis 

Componentes Eletrônicos Avançados 

Equipamentos Ferroviários 

Equipamentos Rodoviários 

Maquinário para a Agricultura 

Maquinário para Construção Civil e Militar 

Tratores 

Equipamentos para a Geração e Transmição de Energia 

Instrumentos Médicos e Científicos 

Produtos Duráveis para Consumo 

Texteis 

Artesanato 

Gêneros Alimentícios 
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ANEXO X 

Tabela 28 - Dados Petróleo Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dados Petróleo Rússia 

Produção (2010) 10.12 milhões barris/dia 

Consumo (2010) 2.74 milhões barris/dia 

Exportação (2009) 5.43 milhões barris/dia 

Importação (2009) 42.000 barris/dia 

 

ANEXO Z 

Tabela 29 - Dados Gás Natural Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dados Gás Natural Rússia 

Produção (2009) 583.6 bilhão m³ 

Consumo (2009) 439.6 bilhão m³ 

Exportação (2009) 179.1 bilhão m³ 

Importação (2009) 35.1 bilhão m³ 

Reservas Comprovadas (2010) 47.57 trilhão m³ 

 

ANEXO AA 

Tabela 30 - Saldo em Conta Corrente Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Saldo em Conta Corrente Rússia (bilhões - US$) 

Ano Total  

2010 68.85  

2009 48.97  
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ANEXO AB 

Tabela 31 - Principais Produtos Exportados pela Rússia: Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Principais Produtos Exportados pela Rússia 

Petróleo e Derivados de Petróleo 

Gás Natural 

Metais 

Madeira e Derivados da Madeira 

Químicos 

Produtos para uso Militar e Civil 

 

ANEXO AC 

Tabela 32 - Exportações Rússia: Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Exportações Rússia (bilhões - US$) 

Ano Total 

2010 376.7  

2009 303.4 

 

ANEXO AD 

Tabela 33 - Principais Parceiros da Rússia Exportações. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Principais Parceiros da Rússia Exportações (2009) 

Países % 

Países Baixos 10,62 

Itália 6,46 

Alemanha 5,69 

China 5,69 

Turquia 4,3 

Ucrânia 4,01 
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ANEXO AE 

Tabela 34 - Importações Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Importações Rússia (bilhões - US$) 

Ano Total 

2010 237.3 

2009 191.8 

 

ANEXO AF 

Tabela 35 - Principais Produtos Importados pela Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Principais Produtos Importados pela Rússia 

Maquinário 

Veículos 

Produtos Farmaceuticos 

Plástico 

Produtos de Metal Semi-acabados 

Carne 

Frutas 

Noses 

Instrumentos Ópticos e Médicos 

Ferro 

Aço 

 

ANEXO AG 

Tabela 36 - Principais Parceiros Importações Rússia (2009). Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Principais Parceiros Importações Rússia (2009) 

Países % 

Alemanha 14,39 

China 13,98 

Ucrânia 5,48 

Itália 4,84 

EUA 4,46 

 

 



114 

 

 

ANEXO AH 

Tabela 37 - Reservas de Moeda Estrangeira e de Ouro da Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Reservas de Moeda Estrangeira e de Ouro da Rússia 

Ano Total (US$) 

2010 483.1 bilhões 

2009 439.4 bilhões 

 

ANEXO AI 

Tabela 38 - Dívida Externa Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dívida Externa Rússia (bilhões - US$) 

Ano Total 

2010 480.2 

2009 467.2 

 

ANEXO AJ 

Tabela 39 - Investimento Direto Russo no Exterior. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Investimento Direto Russo no Exterior (bilhões - US$) 

Ano Total 

2010 260.5 

2009 224.5 

 

ANEXO AL 

Tabela 40 - Telecomunicações Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Telecomunicações Rússia 

Linhas Telefônicas em Uso 44.802 milhões (2009) 

Aparelhos Celulares 230.5 milhões (2009) 

Usuários de Internet 40.853 milhões (2009) 
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ANEXO AM 

Tabela 41 - Infraestrutura de Transportes na Rússia. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Infraestrutura de Transportes na Rússia 

Aeroportos 1.213 (2010) 

Aeroportos (pistas pavimentadas) 593 (2010) 

Aeroportos (pistas não-pavimentadas) 620 (2010) 

Heliportos 50 (2010) 

 

ANEXO AN 

Tabela 42 - Dutos Rússia (Km) (2009). Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Dutos Rússia (Km) (2009) 

Condensado 122 

Gás 159.552 

Gás de Petróleo Líquido 127 

Petróleo 74.285 

Produtos Refinados 13.658 

 

 

ANEXO AO 

Tabela 43 - Rússia - Principais Organizações Internacionais. Fonte: CIAFactbook, 2011. 

Rússia - Principais Organizações 
Internacionais 

APEC 

ASEAN (Parceiro) 

G-20 

G-8 

OCDE 

ONU 

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

WTO (Observador) 

UNCTAD 

UNESCO 
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ANEXO AP 

Tabela 44 - Cem Produtos Exportados do Brasil para a Rússia. Fonte: MDIC, 2011. 

CEM PRODUTOS EXPORTADOS DO BRASIL PARA A RÚSSIA  

ACUCAR DE CANA,EM BRUTO   

CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,CONGELADAS   

OUTRAS CARNES DE SUINO,CONGELADAS   

PEDACOS E MIUDEZAS,COMEST.DE GALOS/GALINHAS,CONGELADOS   

CAFE NAO TORRADO,NAO DESCAFEINADO,EM GRAO   

CARCACAS E MEIAS-CARCACAS DE SUINO,CONGELADAS   

FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,ETC.VIRGINIA   

CAFE SOLUVEL,MESMO DESCAFEINADO   

OUTROS GRAOS DE SOJA,MESMO TRITURADOS   

OUTS.CALÇADS.SOL.EXT.BORR./PLÁST.COURO/NAT.   

TRIPAS DE BOVINOS,FRESCAS,REFRIG.CONGEL.SALG.DEFUMADAS   

OUTROS "BULLDOZERS" E "ANGLEDOZERS",DE LAGARTAS   

CARNES DE PERUAS/PERUS,EM PEDACOS E MIUDEZAS,CONGELADAS   

PERNAS,PAS E PEDACOS NAO DESOSSADOS DE SUINO,CONGELADOS   

FUMO N/MANUF.TOTAL/PARC.DESTAL.FLS.SECAS,TIPO "BURLEY"   

OUTROS NIVELADORES   

OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL.   

PARTES DE OUTS.MAQUINAS E APARS.P/COLHEITA,DEBULHA,ETC.   

OUTRAS OBRAS DE ASFALTO OU DE PRODUTOS SEMELHANTES   

PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS,DE GALOS,GALINHAS   

DESPERDICIOS DE FUMO   

APARELHOS P/COZINHAR/AQUECER,DE FERRO,ETC.COMBUSTIV.GAS   

OUTS.DUMPERS P/TRANSP.MERCADORIA,UTIL.FORA DE RODOVIAS   

OUTS.CALÇADS.SOLA EXT./COUR.NAT.COBR.TORN.   

JOALHERIA DE OURO DO CAPITULO 71 DA NCM   

MOTOCOMPRESSOR HERMETICO,CAPACIDADE<4700 FRIGORIAS/HORA   

OUTS.MAQUINAS P/FABR/TRAB.A QUENTE,DE VIDRO/SUAS OBRAS   

OUTS.CALÇ.COBR.TORNOZ.PART.SUP.BORR.,PLÁST.   

OUTS.APARELHOS P/PULVERIZAR FUNGICIDAS/INSETICIDAS,ETC.   

BOMBONS,CARAMELOS,CONFEITOS E PASTILHAS,SEM CACAU   

OUTROS PRODS.DE PADARIA,PASTELARIA,IND.DE BISCOITOS,ETC   

MAQUINAS P/MISTURAR MATERIAS MINERAIS C/BETUME   

OUTRAS MATERIAS PROTEICAS,SEUS DERIVADOS E PO DE PELES   

CALCADOS DE BORRACHA/PLAST.C/PARTE SUPER.EM TIRAS,ETC.   

MASSAS ALIMENT.RECHEADAS,INCL.COZIDAS,PREPARS.OUT.MODO   

OUTROS GRAOS DE AMENDOINS,DESCASCAD.N/TORRADOS,N/COZID.   

CARREGADORAS-TRANSPORTADORAS,UTIL.MINAS SUBSTERRANEAS   

SAIS DO ACIDO GLUTAMICO   

OUTS.COUROS/PELES,INT.BOVINOS,PREPARS.ETC.   

OUTRAS MIUDEZAS COMESTIVEIS DE SUINO,CONGELADAS   

OUTROS FUMOS NAO MANUFATURAD.TOTAL/PARCIALM.DESTALADOS   

ESTERES E SAIS,DA LISINA   

OUTS.GUARNIÇ.P/FREIOS (TRAVÕES)CONT.AMIANTO   

BEXIGAS E ESTOMAGOS,DE ANIMAIS,EXC.PEIXES,FRESCAS,ETC.   
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BOLSAS DE COURO NATURAL,RECONSTITUIDO OU ENVERNIZADO   

ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO   

OUTS.CALCADOS DE MATERIA TEXTIL,SOLA DE BORRACHA/PLAST.   

GRUPO ELETROG.P/MOTOR DIESEL,P<=75KVA,CORR.ALTERN.   

MACAS FRESCAS   

OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRAS   

SEMEADORES-ADUBADORES   

CRAVO-DA-INDIA (FRUTOS,FLORES E PEDUNCULOS)   

OUTS.PAPEIS DE CAMADA MULTIPLA,REVEST.CAULIM,ROLOS/FLS   

OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS   

SOLAS EXTERIORES E SALTOS,DE BORRACHA OU PLASTICO   

ALIMENTOS PARA CAES E GATOS   

ENCHIDOS DE CARNE,MIUDEZAS,SANGUE,SUAS PREPARS.ALIMENTS   

OUTRAS ESPINGARDAS/CARABINAS P/CACA/TIRO-AO-ALVO   

FACAS DE COZINHA/ACOUGUE,DE LAMINA FIXA,DE MET.COMUNS   

CHAPAS ALUMINIO,PLAN.SENSIB.POLIM.FOTOSS.N/IMPR.D>255MM   

CALCADOS DE MATERIA TEXTIL,COM SOLA EXTERIOR DE COURO   

APARS.MANUAIS P/PROJETAR,ETC.PRODS.P/COMBATE A PRAGAS   

ARTEFATOS DE JOALHARIA,DE OUTROS METAIS PRECIOSOS,ETC.   

OUTS.FRUTAS DE CASCA RIJA,OUTS.SEMENTES,PREPARS/CONSERV   

SUCOS DE LARANJAS,CONGELADOS,NAO FERMENTADOS   

PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS,DE BOVINOS   

CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS   

OUTROS MOVEIS DE MADEIRA   

MALAS,MALETAS E PASTAS,DE COURO NATURAL/RECONST/ENVERN.   

PAS DE METAIS COMUNS   

DENTIFRICIOS   

MANTAS,COLCHOES,ETC.DE FIBRAS DE VIDRO,NAO TECIDOS   

FIGADOS DE SUINO,CONGELADOS   

OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA   

LAMIN.ACOS INOX.QUENTE,L>=600MM,N/ENROL.4.75MM<=E<=10MM   

REFRIGERADORES COMBIN.C/CONGELADORES,PORTA EXT.SEPARADA   

MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.75KW<POT<=7500KW   

OUTS.PAPEIS/CARTOES P/ESCRITA,ETC.P>150G/M2,FIBRA<=10%   

LINGUAS DE BOVINO,CONGELADAS   

CASTANHA DE CAJU,FRESCA OU SECA,SEM CASCA   

MOVEIS DE MADEIRA P/QUARTOS DE DORMIR   

MANGAS FRESCAS OU SECAS   

INDICADORES DE VELOCIDADE E TACOMETROS   

COUROS/PELES,BOVINOS,PREPARS.DIVID.C/A FLOR   

ALIMENTOS COMPOSTOS COMPLETOS,PARA ANIMAIS   

SERRAS DE CORRENTE,DE USO MANUAL   

PIMENTA "PIPER",SECA   

EXTRATO TANANTE,DE MIMOSA   

OUTROS SECADORES   

GOMAS DE MASCAR,SEM CACAU,MESMO REVESTIDAS DE ACUCAR   

MAQUINAS E APARS.P/SELECIONAR,ETC.SUBST.MINER.SOLIDA   

OUTS.FRUTAS,PARTES DE PLANTAS,PREPARS/CONSERVS.OUT.MODO   

ARDOSIA NATURAL TRABALHADA E OBRAS DE ARDOSIA NAT/AGLOM   

PEDRAS LAPIDADAS/TRABALHADAS DO CAPITULO 71 DA NCM   

AMENDOINS PREPARADOS OU CONSERVADOS   

RESPIRATORIOS DE REANIMACAO   

OUTRAS GELATINAS E SEUS DERIVADOS   
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CORDEIS DE SISAL/OUTS.FIBRAS "AGAVE",P/ATADEIRAS/ENFARD   

OUTRAS PREPARS.ALIMENT.C/CACAU,RECHEAD.EM TABLETES,ETC.   

MOTOR ELETR.CORR.ALTERN.TRIF.750W<P<=75KW,ROTOR GAIOLA   

 

ANEXO AQ 

Tabela 45 - Cem Produtos Importados pelo Brasil da Rússia. Fonte: MDIC, 2011. 

CEM PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA RÚSSIA 
UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO   

NAFTAS PARA PETROQUíMICA   

ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITROGENIO,FOSFORO E POTASSIO   

NITRATO DE AMONIO,MESMO EM SOLUCAO AQUOSA   

HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA   

DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO,INCL.MIST.HIDROGEN.ETC   

HIDROGENO-ORTOFOSFATO DE DIAMONIO,TEOR ARSENIO>=6MG/KG   

OUTRAS HULHAS,MESMO EM PO,MAS NAO AGLOMERADAS   

SULFATO DE AMONIO   

PALADIO EM FORMAS BRUTAS OU EM PO   

OUTS.ADUBOS/FERTILIZ.MINER.QUIM.C/NITROGENIO E FOSFORO   

ENXOFRE A GRANEL,EXC.SUBLIMADO,PRECIPITADO OU COLOIDAL   

BORRACHA DE BUTADIENO (BR),EM CHAPAS,FOLHAS,TIRAS,ETC.   

COQUES DE HULHA,DE LINHITA OU DE TURFA   

BORRACHA DE ISOPRENO (IR) EM CHAPAS,FOLHAS,TIRAS,ETC.   

HULHA ANTRACITA,NAO AGLOMERADA   

OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E<3MM   

LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,4.75MM<E<=10MM   

OUTS.LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,3MM<=E<=4.75MM   

MAGNESIO EM FORMA BRUTA,CONT.MAGNESIO>=99.80%   

BORRACHA DE ISOBUTENO-ISOPRENO HALOGENADA,EM CHAPAS,ETC   

ELETRODOS DE CARVAO P/USO EM FORNOS ELETR.   

ADUBOS OU FERTILIZANTES C/NITRATO E FOSFATO   

PAPEL JORNAL,EM ROLOS/FLS.P<=57G/M2,FIBRA PROC.MEC>=65%   

OUTROS CLORETOS DE POTASSIO   

DICROMATO DE SODIO   

COBALTO 60   

BLOCOS GRAFITE TIPOS UTILIZ C/ CATODOS EM CUBAS ELETROL   

OBRAS DE TITANIO   

RODIO EM FORMAS BRUTAS OU EM PO   

LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA   

LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,0.5MM<=E<=1MM   

OUTRAS FORMAS DE AMIANTO (ASBESTO)   

PNEUS NOVOS PARA AUTOMOVEIS DE PASSAGEIROS   

SULFATO DE POTASSIO,TEOR DE OXIDO DE POTASSIO(K2O)<=52%   

OUTROS LAMINADORES A QUENTE E/OU FRIO,DE METAIS   

LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,E>10MM   

BORRACHA DE ISOBUTENO-ISOPRENO (BUTILA),EM CHAPAS,ETC.   

DL-METIONINA,TEOR DE CINZAS SULFATADAS>0.1% EM PESO   

LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,N/ENROLADO,4.75<=E<=10MM   

OUTRAS CHAPAS E TIRAS,DE LIGAS ALUMINIO,ESP>0.2MM   
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PASTA QUIM.MADEIRA DE CONIFERA,A SODA OU SULFATO,CRUA   

PLATINA EM FORMAS BRUTAS OU EM PO   

OUTROS INTERRUP,EXC.CONT.IMERSOS M/LIQ. <=1600A   

AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE,NAO IONICOS   

LAMIN.FERRO/ACO,A FRIO,L>=6DM,EM ROLOS,1MM<E<3MM   

2,6-DI-TER-BUTIL-P-CRESOL E SEUS SAIS   

OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES   

OUTROS LAMIN.DE LIGAS DE ACOS AO SILICIO,L>=600MM   

ANIDRIDO FTALICO   

LAMIN.FERRO/ACO,QUENTE,L>=60CM,ROLO,DECAP.E<3MM,275MPA   

CATODOS DE NIQUEL NAO LIGADO,EM FORMA BRUTA   

FERROTITANIO E FERROSSILICIO-TITANIO   

SULFATOS DE CROMO   

DICLOROMETANO (CLORETO DE METILENO)   

HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA) SOLIDO   

BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS   

OUTRAS LIGAS DE FERROCROMO   

OUTROS LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,QUENTE,ROLOS,E>10MM   

OUTROS TECIDOS DE LINHO (CONTEUDO>=85%)   

FERROCROMO CONTENDO PESO>4% DE CARBONO   

OUTROS PRODS.E PREPARS.A BASE DE COMPOSTOS ORGANICOS   

OUTROS NEGROS DE CARBONO   

OUTRAS OBRAS DE MATER.MINERAIS P/ISOLAM.CALOR,SOM,ETC.   

OUTROS APARELHOS DE ELETRODIAGNOSTICO   

P-TER-BUTILFENOL E SEUS SAIS   

TRANSATLANTICOS,BARCOS DE CRUZEIRO,"FERRY-BOATS",ETC.   

BLOCOS,ETC.DE VIDRO PRENSADO/MOLDADO,P/CONSTRUCAO,ETC.   

OUTS.PIGMENTOS TIPO RUTILO,C/DIOXIDO TITANIO>=80% SECO   

POLIETILENO GLICOL 400,EM FORMA PRIMARIA   

LIGNOSSULFONATOS   

OUTRAS METIONINAS   

OUTRAS BARRAS DE LIGAS DE ALUMINIO   

CROMO EM FORMAS BRUTAS   

DIGITALIZADORES DE IMAGENS ("SCANNERS")   

OUTROS FLUORETOS   

OUTROS POS E ESCAMAS,DE NIQUEL   

OUTS.APARS.ELEVADORES/TRANSPORTADORES DE MERCADORIAS   

PRISMAS,ESPELHOS E OUTS.ELEMENTOS DE OPTICA,N/MONTADOS   

OUTS.POS DE FERRO FUNDIDO BRUTO,"SPIEGEL",FERRO OU ACO   

SULFATO DISSODICO ANIDRO   

OUTRAS MATERIAS MINERAIS   

OUTROS ISOTOPOS E SEUS COMPOSTOS INORGAN.OU ORGANICOS   

OUTROS ROTEADORES DIGITAIS   

ROUPAS DE MESA DE LINHO,EXC.D/MALHA   

DESPERDICIOS DE FUMO   

DESPERDICIOS E RESIDUOS DE OUTRAS LIGAS DE ACO   

OUTS.INTERRUPTORES,ETC.DE CIRCUITOS ELETR.P/TENSAO<=1KV   

VODCA   

OUTS.BARRAS DE FERRO/ACO,N/LIG.OBTIDAS/ACABADAS A FRIO   

TRENS DE ATERRISSAGEM E SUAS PARTES,P/VEIC.AEREOS,ETC.   

OUTROS TUBOS DE FERRO/ACO N/LIG.SOLD.SEC.CIRC.   

OUTROS ELEMENTOS,ISOTOPOS E COMPOSTOS,RADIOATIVOS,ETC.   

SERRAS COM MOTOR ELETRICO INCORPORADO   
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OUTRAS FORMAS DE CARBONO   

OUTROS TORNOS P/TRAB.METAIS,S/COMANDO NUMERICO   

OUTROS POLITETRAFLUORETILENOS EM FORMAS PRIMARIAS   

OCTILFENOL,NONILFENOL,SEUS ISOMEROS E SAIS   

BARRAS DE OUTRAS LIGAS DE ACOS,FORJADAS   

OUTS.TRIFOSFATOS DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


