
Reflexos da forte recuperação mundial 
na economia brasileira 

os 25 anos que precederam a crise de 2008, a 
economia mundial cresceu, em média geométrica, 
3,5% ao ano. Foi um período de excepcional 

crescimento. Um dos melhores da economia moderna. 
A expansão foi resultado da integração do comércio 
mundial e da liberdade de movimentação financeira. 

Além disso, o investimento em educação na maior 
parte do mundo - e em particular na Ásia - criaram um 
diferencial propício ao crescimento do emprego, da 
produtividade e da renda. 

Após o ano de 2009, que não chegou a uma depressão 
devido ao esforço coordenado das maiores economias 
mundiais, os mesmos fatores que impulsionaram o 
crescimento estão presentes. E com taxas de juros para 
investimentos excepcionalmente baixas. 

Nessas condições, o crescimento do PIB mundial 
deve ultrapassar os 3,5% em 2010. E, no próximo ano, 
tende para os 4%, ou mais, impulsionado pelos mesmos 
fatores de produção e integração de mercado que 
geraram o crescimento nos últimos 25 anos. 

AMÉRICA LATINA 
Após uma forte crise no ano passado, que atingiu, 

sobretudo, o México, Argentina e Venezuela, a América 
Latina começa a se recuperar, de forma muito heterogênea. 
O Chile, com anos de estabilidade, atravessa um momento 
difícil, após o terremoto. Na Venezuela, sob uma péssima 
administração pública, a crise continua se agravando. No 
Cone Sul, a Argentina se recupera de uma grande queda do 
PIB no ano passado e na melhor das hipóteses cresce de 3% 
a 4% neste ano, com o "casal K", provavelmente, mantendo 
todos os tipos de conflitos desnecessários, internamente 
com os seus opositores e externamente com uma política 
de entraves comerciais às exportações brasileiras. 

Nesse contexto, exceto pelo Peru, Colômbia e México, o 
mercado para produtos industriais brasileiros na América 
Latina, embora um pouco melhor do que em 2009, não 
será brilhante. 

O Brasil, com um crescimento estimado de 6% no 
PIB deste ano, poderia usar a sua demanda potencial por 
produtos latino-americanos como um fator de negociação 
favorável ao país. Entretanto, considerando a atuação do 
Itamaraty nos últimos anos, infelizmente, é pouco provável 
que isso ocorra. 

ÁSIA 
Por outro lado, o mercado asiático é cada vez 

maior e mais interessante. 

Esta continua sendo a região de maior 
crescimento no mundo, tendo passado quase 
incólume pela recessão do ano de 2009. 

Mesmo o lapão, após mais de uma década de 
crise, começa a se levantar, procurando integrar 
a sua economia com os mercados asiáticos, 
projetando um aumento de 2,5% no PIB de 2010. 

Os números são grandiosos. Excluindo o lapão -
que tem uma economia madura e, consequentemente, 
de menor crescimento, a expansão média, estimado 
para a Ásia é de 8%, com a China crescendo de 9% a 
10% e a Índia de 8% a 8,5%. 

Nessas condições, a demanda por commodities 
agrícolas e metálicas tende a ficar superaquecida, 
similar a de 2008, pois dificilmente teremos um 
aumento na produção de alimentos ou de matérias-
primas que consigam atender a demanda potencial 
de insumos, a partir do segundo semestre de 2010, 
crescendo no ano seguinte. 

A Ásia, portanto, continuará sendo a grande 
oportunidade de integração comercial para o 
país, com uma corrente de comércio crescente e 
oportunidades para todas as partes. 

ESTADOS UNIDOS 
A recuperação do PIB dos EUA evolui satisfatoriamente, 

devendo recuperar neste ano, toda a perda de riquezas que 
foi destruída no ano passado. Analisada a recuperação, 
pelo componente do PIB, a situação dos país evoluiu de 
uma forma muito favorável em pouco tempo. 

Contudo, quando se observa os números de 
empregos e a composição da riqueza, percebe-se que 
a retomada da economia acentuou uma tendência que 
já estava presente na economia americana antes da 
crise: a rápida obsolescência dos setores tradicionais 
da indústria e a incapacidade (como ocorre em todo o 
mundo) de se reciclar uma imensa massa de mão-de-
obra, em pouco tempo, para ocupar novos empregos, 
ou trabalhar nos novos segmentos de negócio que 
florescem nos EUA, mas exigem um nível mais 
elevado de educação e habilidades específicas. 

É difícil avaliar como será a continuidade do 
processo de recuperação nos EUA. Considerando 
as declarações do presidente do Federal Reserve, 
os juros continuarão baixos por muito tempo, para 
que as empresas possam continuar investindo 
- e principalmente em alta tecnologia - onde 
os investimentos são altos, em equipamentos, 
treinamento de mão-de-obra e pesquisa, exigindo 
um longo prazo de maturação. 



Com os juros negativos, os EUA continuarão sendo 
um grande exportador de capitais para os países onde 
os juros sejam, mais altos ou o potencial de retorno 
nos investimentos mais rápidos. 

EUROPA 
Ao contrário do que se propala na 

imprensa, inclusive com a falta de respeito 
e o uso do termo ofensivo de PIIGS para 
designar Portugal, Itália, Irlanda, Grécia 
e Espanha, a realidade é que a situação 
da Europa não é pior do que a dos EUA e, 
quando comparada a situação de dívida 
pública, déficit fiscal e déficit primário, a 
situação da área do Euro é muito melhor 
do que a dos americanos, ingleses ou 
japoneses. 

A tabela apresentada nesse artigo 
mostra que,enquanto na área do Euro a 
dívida bruta é de 78,8% do PIB, nos EUA 
é de 83,4% e no lapão de 189,3%. Ou seja, 
a situação da Europa, na área do Euro, é a 
melhor entre os países desenvolvidos. 

Avaliando a situação pelo déficit 
primário, a situação é - ainda- muito 
melhor. O déficit na área do Euro é de -
3,4%, para - 8,6% nos EUA. 

A situação específica da Grécia e 
da Espanha, em particular, realmente é 
muito difícil e está sendo resolvida pelo 
bloco. Porém, se forem comparadas com a 
dívida pública e o déficit da Califórnia e o 
desemprego na região de Detroit, a situação 
é similar. Todas merecem cuidado e atenção. 

Em suma, a recuperação na Europa 
pode estar um pouco mais lenta, mas 
o seu mercado financeiro continua se 
fortalecendo em função do euro, da 
inflação mais baixa do que nos EUA e de 
um déficit público que é o menor entre os 
países desenvolvidos. 

Continua sendo um mercado 
interessante para produtos específicos 
e, em alguns países, como a Alemanha e 
a França, as oportunidades de captação 
de recursos e investimentos continuam 
atraentes. 

melhores mercados e competir com a China que 
oferece vantagens cada vez maiores para a exploração 
das melhores reservas de matérias-primas. Contudo, 
em alguns nichos específicos, as oportunidades são 
crescentes. 

AFRICA 
A África deve crescer em torno de 

3,5% neste ano. O continente apresenta, 
cada vez mais, incipientes oportunidades 
de investimentos. O problema é deslocar 
os europeus que estão estabelecidos nos 
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