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Os brasileiros, que no passado não ficavam alheios às crises econômicas, viram-se 
repentinamente na invejável posição de espectadores das insanidades do mundo desenvolvido. 
 
Na TV brasileira, em programas de entrevistas sobre temas atuais, fervilham há semanas, 
discussões sobre os problemas que estão varrendo a Europa e os EUA - do impasse em 
Washington em torno do teto de endividamento americano à crise financeira grega e o 
escândalo envolvendo o "News of the World", no Reino Unido. 
 
Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, pareceu resumir, na semana passada, as percepções 
brasileiras sobre um mundo exterior enlouquecido, ao descrever a crise da dívida nos EUA e na 
Europa como "insanidade". A incapacidade política do mundo desenvolvido em encontrar 
soluções para seus problemas, segundo ela, representa uma "ameaça" à economia mundial. 
 
Mercado emergente em dificuldades, uma década atrás, o Brasil é hoje um cenário de 
estabilidade macroeconômica e política, em comparação com seu antes arrogante parceiro 
setentrional e com as antigas potências coloniais europeias. Não só o Brasil é agora um credor 
dos EUA, com US$ 327 bilhões em reservas de moeda estrangeira em junho, como também a 
economia está crescendo e o desemprego registra uma baixa recorde. 
 
Mas, com o mundo desenvolvido exibindo tendências antes associadas a mercados 
emergentes, o desafio, para o Brasil, está em como administrar seu êxito. O país não pode se 
dar ao luxo de complacência diante da tarefa ainda difícil de escapar da "armadilha de renda 
média" em que sua economia ficou presa durante décadas. 
 
A ruptura positiva, para a economia brasileira, veio na década de 90, quando o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso implementou políticas destinadas a estabilizar os preços ao 
consumidor e o câmbio. Seu sucessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manteve o 
foco na estabilidade macroeconômica e, ao mesmo tempo, expandiu programas sociais para 
melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. 
 
Os resultados foram notáveis. O crescimento econômico brasileiro registrou uma média de 4% 
ao ano durante os últimos oito anos e quase 49 milhões de brasileiros foram alçados às classes 
média ou alta. 
 
O Brasil também mostrou-se relativamente responsável no enfrentamento de desafios. Seu 
sucesso econômico atraiu uma enxurrada de dinheiro de estagnados mercados desenvolvidos, 
elevando a taxa de câmbio da moeda brasileira, o real, em relação ao dólar, ameaçando a 
competitividade da indústria local. 
 
O Brasil tem reagido com a denominada "guerra cambial" - controles de capital e monetários - 
visando conter essa valorização. Mas o Brasil, predominantemente, tem resistido às pressões 
da indústria nacional no sentido de tomar medidas extremas, impondo, em vez disso, um 
complexo sistema de taxação destinado a desencorajar os fluxos de capital especulativo de 
curto prazo. 
 
No front fiscal, durante a campanha presidencial no ano passado, Dilma posicionou-se contra 
uma enxurrada de gastos, defendendo o enxugamento da proposta de Orçamento para este 
ano. O Banco Central também tomou a difícil decisão política de elevar as taxas básicas de 
juros, já altas, no Brasil, por cinco vezes, neste ano, para 12,5%, para reprimir um surto 
inflacionário. O BC acoplou essas medidas a outras, destinadas a frear o crescimento rápido do 
crédito, que alguns analistas temem ser insustentável. 
 
No front político, Dilma está limpando a corrupção no Ministério dos Transportes, demitindo 
autoridades alinhadas com um partido político parceiro da coligação de seu PT. Seus 
problemas políticos têm sido interpretadas pela opinião pública como uma "limpeza de 
primavera" por uma presidente recém-eleita. 



 
Nada disso significa que o Brasil não tenha seus próprios problemas. Um mercado de trabalho 
apertado, um sistema de ensino fraco e escassez de trabalhadores qualificados estão 
provocando altas de salários, ao mesmo tempo em que uma infraestrutura deficiente vem 
pressionando os custos para cima. 
 
Os níveis de endividamento das famílias estão parecendo insustentáveis para os endividados 
que vivem um boom de crédito. O Brasil precisa ter cuidado para não enterrar sua nova classe 
média sob tanta dívida que, quando chegar a próxima crise de desaquecimento econômico, 
eles voltem a submergir na pobreza. 
 
Os custos de tocar negócios continuam proibitivos, em parte por causa dos altos impostos e 
dos custos trabalhistas. Embora os preços das commodities tenham subido, os volumes de 
exportações não cresceram. O Brasil tem usado as receitas inesperadas do boom de 
commodities para incrementar o volume de suas importações. 
 
O Brasil pode sentir-se orgulhoso de si próprio. Mas terá de manter-se vigilante para assegurar 
que não plante as sementes da próxima crise durante o atual período de prosperidade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


