
Brasil tem cenário melhor que resto do mundo, diz OCDE  
 
Tendência no país permanece de avanço, enquanto perspectiva global é de forte desaceleração 
 
Entre os países analisados, só o Brasil não aparece em desaceleração; em outubro de 2007, 
apenas três não tinham cenário positivo  
 
Em um cenário de aprofundamento da desaceleração para a economia global em outubro, o 
Brasil aparece como o único ponto positivo, apesar de já dar sinais de recuo. Segundo a OCDE 
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), entre os principais 
industrializados e emergentes como China e Índia, só o Brasil não aponta para uma "forte 
desaceleração". 
 
De acordo com relatório mensal da entidade que reúne 30 dos países mais ricos do mundo, os 
dados "continuam a apontar para um enfraquecimento em todas as sete grandes economias, 
mas, comparado com o mês anterior [setembro], o cenário se deteriorou significativamente 
para as economias que não integram a OCDE, com China, Índia e Rússia agora também 
enfrentando fortes desacelerações". O Brasil, diz a OCDE, está em um cenário de inflexão, isto 
é, está em expansão, mas a curva aponta para uma perda de ritmo. 
 
Entre os 31 países analisados pela OCDE, apenas o Brasil não aparecia com forte 
desaceleração em outubro. Cenário bem diferente do registrado no mesmo período de 2007: 
nessa época, apenas Japão, Coréia do Sul e Nova Zelândia, entre os 34 países estudados, 
apareciam em cenário de desaceleração. 
 
Em outubro do ano passado, o mundo já começava a sentir os efeitos da crise, mas eles 
ganharam ainda mais força nos últimos meses, especialmente a partir de setembro, quando 
ocorreu o pedido de concordata do banco de investimento americano Lehman Brothers. 
 
Para chegar a essa previsão, a OCDE usou os chamados indicadores antecedentes, que são 
vários dados dos países aglutinados para "tentar indicar momentos de mudanças na atividade 
econômica com aproximadamente seis meses de antecedência". Ele é, por isso, considerado 
um termômetro para as economias dos países. 
 
No caso brasileiro, em que são usados dados como produção industrial e exportações, o índice 
da entidade mostra tendência de crescimento desde junho de 2006. 
 
No final do mês passado, a OCDE previu que a economia brasileira vai se desacelerar. Segundo 
ela, o PIB brasileiro vai se expandir em 5,3% neste ano e 3% em 2009 mesma estimativa que 
foi feita dias antes pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). 
 
Ela afirmou ainda que vários dos seus países-membros caminham para a pior recessão desde o 
início da década de 1980 e que deve crescer 8 milhões o número de desempregados até 2010 
nos 30 integrantes da entidade, chegando a 42 milhões de pessoas sem trabalho. Para a 
OCDE, os Estados Unidos, o Japão e a zona do euro (bloco de 15 países europeus) terão 12 
meses consecutivos de contração, a partir do terceiro trimestre deste ano. 
 



 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 6 dez. 2008, Dinheiro, p. B5. 


