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Brasil:nem tão perto, nem tão
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Economia brasileira deve crescer menos este ano, mas ainda assim terá desempenho bem superior aos dos EUA e
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“Nós não estamos em crise.” A
frase, dita na semana passada pela presidente Dilma Rousseff, de
fato, baseia-se em números: apesar de menor que o do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro deve crescer perto dos
4% neste ano — número inferior
ao de parceiros como Índia e China, mas muito acima do previsto
para Europa e Estados Unidos
(leia quadro ao lado). Além disso,
por aqui, a taxa de desemprego
segue entre as mais baixas da história, na casa dos 6,2%, situação
positiva se comparada ao desem-

prego de 9,1% dos Estados Unidos (que sempre tiveram taxa de
5,5%, em média) ou dos 21,3%
da Espanha, por exemplo.
“Se o Brasil ainda fosse muito
dependente das economias americana e europeia eu concordaria
com a tese (de que o país será afetado pela crise), mas não é o caso”, afirma o secretário de política econômica do Ministério da
Fazenda, Márcio Holland. Ele
lembra que o Brasil manterá o ritmo dos investimentos — especialmente por meio de programas como o Minha Casa, Minha
Vida e Brasil Maior — ao mesmo
tempo em que pretende manter
o rigor fiscal e cortar gastos. Car-

los Thadeu de Freitas, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC) ressalta
ainda um outro fator positivo: a
relação da dívida líquida do governo em relação ao PIB, que hoje é de 39,7%, percentual considerado baixo se comparado à realidade de países como a Itália,
cuja relação entre dívida e PIB é
de mais de 120% ou a da Grécia,
que está em torno de 160%.
Curto e médio prazos

Mas apesar da situação aparentemente confortável da economia
brasileira, nem tudo é um céu de
brigadeiro. Freitas, da CNC, ressalta que, no curto prazo, os im-

“

Estamos menos
vulneráveis,
mas não imunes.
A crise pode
chegar via
commodities
e crédito
Carlos Thadeu de Freitas
Economista-chefe da CNC

pactos da crise podem ser considerados uma “marolinha”, mas
que se o clima de pessimismo demonstrado no mercado financeiro — especialmente no vaivém
da Bovespa — persistir, o brasileiro vai sentir no bolso o peso da
turbulência internacional.
“Estamos menos vulneráveis, mas não imunes. A crise
pode chegar ao Brasil via exportações e crédito”, afirma Freitas, lembrando que setores como a indústria de produtos eletroeletrônicos já enfrenta dificuldade de exportar (leia mais
nas páginas 8 e 12). “Diante da
crise, todos os países com excedente de produção vão baixar
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Evandro Monteiro

CAE vota regras mais rígidas para importados
Os produtos importados terão de se submeter às mesmas exigências
técnicas dos produtos nacionais. Do contrário, a importação poderá ser
proibida. É o que prevê o projeto de lei 176/2008, que entra em votação
amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Câmara. Além
de vetar a importação de produtos que não atendem à regulamentação
técnica brasileira, o texto prevê sanções em caso de desconformidade
com as normas federais e o confisco de mercadorias em alguns casos.

Nelson Ching/Bloomberg
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irresponsabilidade. O impacto
será visto na mudança na
taxa de emprego, o que não
vai acontecer agora. Quem
tem formação técnica, em médio
prazo, ainda está garantido.
Mas não podemos ignorar
o que acontece lá fora.
Somos dependentes da
economia internacional.
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Europa, que estão no centro da turbulência internacional
seus preços e, claro, a indústria
nacional também vai sentir.”
E de fato já está sentindo. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra
que os empresários estão menos
confiantes com a economia e
que essa queda está presente em
empresas de todos os portes e
em diversos setores — dos 26 pesquisados, 19 mostraram-se mais
pessimistas para os próximos
seis meses, especialmente os setores automobilístico, máquinas
e materiais elétricos.

Esse risco de contágio externo,
inclusive, vem sendo admitido

portagem de Regiane de Oliveira
e Ruy Barata Neto.
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Contágio

pelo Banco Central. O boletim
que reúne dados e indicadores
econômicos de cada região do
país, por exemplo, mostrou que
neste ano a economia deve crescer “em ritmo menos intenso”,
reforçando o dado de desaceleração da atividade apresentado
na semana passada. Em junho
e julho, o BC já havia destacado
a crescente incerteza global.
“E alguns desses riscos agora
estão se materializando e as
perspectivas globais vão no sentido de menor crescimento”,
sentencia o presidente do BC,
Alexandre Tombini. ■ Com re-

O economista concorda que
os reflexos da crise ainda não
afetam a economia brasileira.
Porém, ele alerta que o Brasil
não está ileso às mudanças
internacionais e que fatores
domésticos como o aumento
do salário mínimo a partir
de janeiro devem pressionar
ainda mais a inflação.
Diante disso, ele defende
um consumo responsável,
além da redução dos gastos
públicos, considerado por
ele extremamente necessário.
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“Estimular o consumo
no atual cenário é
irresponsabilidade”

3,37%
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O governo federal arrecadou
R$536 bi no 1º semestre
21,77% maior
ao de igual período de 2010
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economista e professor da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Neste cenário, a China
será mais nossa
aliada ou concorrente?
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TRÊS PERGUNTAS A...

RITMO MENOR
Economia brasileira mostra arrefecimento, mas números ainda
são positivos se comparados com realidade internacional

Otimismo de Dilma se
baseia em números, o que
não significa que o Brasil
esteja inume a um contágio
da crise internacional

CENÁRIO

“Cortar gastos
públicos pode ser
pior”, diz Lacerda
O economista Antônio Correa de
Lacerda tem uma avaliação
incomum sobre como combater
a crise. Para ele, a pior resposta
será o corte de gastos públicos,
como sinaliza o governo.
“Se cortarmos mais poderemos
provocar um choque recessivo no
país”. E esse choque se daria pela
redução da atividade econômica
que virá com o freio no setor
privado, afetando o crédito. R.B.N.

A presidente Dilma vem
mostrando otimismo em
relação aos impactos da
crise internacional no país.
Vamos sair ilesos desta?
A função da presidente é ser
otimista para não impactar
os mais necessitados.
Mas esta linha, no estilo
Lula de dizer que brasileiro
tem que consumir, comprar
carro, utilizar crédito é uma

DESEMPREGO

9,1%

Sobre o aspecto de controle
de inflação e medidas de
câmbio adotadas pelo país,
a China vem sendo favorável
ao Brasil. Mas quando a
crise chegar lá, ela vai apelar
para tudo o que tem. É como
eu costumo dizer: somos
como alguém que dorme com
o elefante. Ele é seu amigo,
mas se ele se virar na cama...

Com o atual cenário de
inflação, o Banco Central
ainda tem gordura para
cortar a taxa de juros?
Eu acredito que cortar não
será o caso, considerando o
contexto todo. ( A taxa) vai
ficar igual. Em minha avaliação,
acredito que temos uma espada
na cabeça muito grande, que
é o aumento do salário mínimo
a partir de janeiro. E isto vai
impedir que a inflação fique
sobre controle. É complicado
baixar a taxa em setembro,
para talvez chegar em janeiro
e ter de aumentar novamente.
O que o governo tem de fazer
é investir no preventivo, evitar
gastos, e não inventar nada
mais do que já foi planejado.

Regiane de Oliveira.

Anúncio

20,89%

é a atual taxa de desemprego
nos Estados Unidos, um
dos níveis mais elevados das
últimas décadas. A média
histórica da taxa de desocupação
no país é 5,5% ao ano.

foi a taxa da Espanha no segundo
trimestre do ano. O país amarga
um dos maiores índices de
desemprego entre os países
industrializados. No primeiro
trimestre, havia sido de 21,29%.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU - 073/2011 2ª Chamada
Processo Nº. 20000/814/2010
Tipo: menor preço por Lote
Objeto: Aquisição de Bolsas de Sangue e Filtros destinadas ao HEMOAL/ SESAU.
Data de realização: 06 de setembro 2011 às 09h00min (horário local);
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 109/2011.
Processo Nº. 20000/14118/2010.
Tipo: menor preço por item.
Objeto: Aquisição de medicamentos – Raloxifeno, Calcitonina e Alfacalcitriol destinados ao
DAF/ SESAU.
Data de realização: 06 de setembro de 2011 às 09h00min (horário local);
Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Informações: Fone/Fax: 82 3315-1121 e 1702.
Maceió, 19 de agosto de 2011.
CLEBER REIS LISBÔA DE MENEZES
Presidente da CPL/SESAU

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.

