
"Crise global virou pneumonia crônica", afirma Dilma Rousseff 
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Para especialistas, é positivo o fato de o governo brasileiro estar alerta ao possível 

agravamento da situação dos Estados Unidos e da Europa. 

 

O governo federal sinalizou ontem bastante preocupação com a crise nas economias dos 

Estados Unidos e na zona do euro. A presidente da República, Dilma Rousseff, disse que a 

crise financeira global deixou de ser uma "gripe para virar uma pneumonia crônica". Ela fez a 

afirmação durante reunião com representantes sindicais sobre a nova política industrial no 

País, divulgada na última terça-feira. 

 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também disse que o governo brasileiro precisa ficar 

alerta aos acontecimentos no mercado internacional, principalmente no que diz respeito à 

situação norte-americana. "É claro que sempre haverá consequências para o Brasil, como a 

queda na Bolsa (de Valores) e a queda (na cotação) do dólar. Mas o País enfrentará com o 

mínimo de danos possíveis", disse. "Eu espero que não continue o agravamento dessa crise e 

que ela cesse nos próximos dias. Contudo, se piorar, o Brasil nunca esteve tão pronto para 

lidar com essa situação. Hoje nós não só temos mais reservas internacionais, como os 

instrumentos criados em 2008 estão ativos e podem ser implementados a qualquer momento", 

acrescentou. O último dado do Banco Central (BC) mostra que as reservas internacionais 

somam US$ 348,519 bilhões até dia 03 de agosto deste ano. 

 

Em 2008, quando ocorreu a crise financeira internacional, o governo brasileiro implementou 

uma série de medidas para evitar que ocorresse uma recessão no País. Entre as ações, estava 

corte de tributos, o que estimulou a produção, e consequentemente - pelo aumento da renda -

, um maior consumo. Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) apresentou estabilidade, mas 

cresceu 7,5% em 2010. Em 2011, a previsão é que o avanço seja por volta de 4%. 

 

Como haverá uma retração no PIB ante 2010, o receio do mercado é que um agravamento da 

economia global influencie em uma desaceleração do PIB brasileiro ainda neste ano ou em 

2012.  

 

De acordo com John Wynne, chefe de estratégia de moedas para América do Norte do Barclays 

Capital, há dois meses investidores avaliavam que havia 15% de risco de que o mundo 

mergulhasse novamente em recessão neste ano. Hoje, segundo ele, a probabilidade subiu e 

está em 25%. De acordo com o executivo, como o principal cenário é de que a economia 

global continue em moderada expansão nos próximos trimestres, a tendência é de que o dólar 

continue fraco em níveis internacionais, o que vai ajudar a valorizar o real ante aquela divisa. 

A instituição inglesa estima que no Brasil o câmbio deve apreciar e atingir R$ 1,50 em seis 

meses. 

 

Enfrentamento 

 

Ainda ontem, Mantega embarcou para o Peru, onde, em Lima, participa da reunião de 

ministros de Economia e Finanças da União Sul-Americana (Unasul), formada por 12 países da 

América do Sul. Segundo ele, neste contexto de crise mundial, os países latino-americanos 

discutirão os riscos e mecanismos conjuntos de defesa para evitar fuga de captais.  

 

O professor de finanças da ESPM-RJ, Alexandre Espirito Santo, comenta que é positivo o 

governo estar preocupado com o desenrolar da situação internacional. "Quando teve a crise de 

2008, o presidente Lula falou que o impacto no País seria um marolinha e vimos que não foi 

bem assim. Só o fato de estar alerta já é positivo", ressaltou. 

 

Ele acredita ser possível que ocorra uma recaída na situação econômica mundial, o que chama 

de segunda onda da crise. "Vamos ter um crescimento mundial menor, a depender das 

economias emergentes, como do Brasil, Índia e China. E isso vai ter efeitos no País, por 

estarmos em um sistema globalizado. Mas não acredito que devemos pegar uma pneumonia", 

comenta o professor, ao se referir a afirmação de Dilma feita ontem. "Nosso mercado interno é 
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pungente, por exemplo. O que pode fazer perder o sono é o déficit em conta corrente, mas 

nossas amplas reservas fazem com que não fique uma noite inteira sem dormir." 

 

Ele estima que o PIB brasileiro tenha uma alta de 4,1% neste ano. E os efeitos de um 

agravamento seriam sentidos em 2012. A projeção do professor era de que a economia 

aumentasse 3,8%, mas sua revisão pode diminuir para um pouco mais de 3%.  

 

O professor do Ibmec, Creomar de Souza, observa que há sinais de que o problema nos países 

europeus e nos EUA podem piorar. E apesar de concordar de que o governo está tomando 

medidas para que os reflexos não prejudiquem o Brasil, é preciso, na opinião dele, que 

redefina uma estratégia de desenvolvimento.  

 

"Com o aumento dos ataques especulativos (na Bolsa de Valores) e com a alta das 

importações, não sei se o Brasil estará pronto para enfrentar a crise. Isto porque os processo 

para se adequar à necessidade do País são lentos. Portos ruins, alta carga tributária e falta de 

inovação demoram a resolver. O governo precisa solucionar o problema interno, como fazer 

uma reforma tributária", diz. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 5 ago. 2011. Caderno A, p. A3. 
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