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NÃO HÁ COMO PREVER 0 EFEITO 
DE UMA DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA 
DA CHINA - QUE DEVE CRESCER 7% 

de mais de 20% nos últimos oito anos. 
"O desemprego baixo é o principal 
ponto de sustentação do atual cresci-
mento brasileiro", afirma o economis-
ta Régis Bonelli, da Fundação Getulio 
Vargas do Rio de Janeiro. "Nos próxi-
mos meses, pode haver ligeiro aumen-
to da taxa, mas nada que vá alterar o 
quadro atual. A economia vai conti-
nuar aquecida." Com a ascensão social 
de dezenas de milhões de pessoas, o 
Brasil se transformou num país de 
classe média. Uma classe média que 
não perdeu o ímpeto de consumir. 

MAIS INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 

O impulso que o consumo das famílias 
tomou no país significa hoje um po-
tencial de 2,4 bilhões de reais por ano 
em gastos com alimentos, roupas, car-
ros, imóveis e uma multiplicidade de 
serviços. Trata-se de um cenário con-
trastante com a sensação de desilusão 
que toma conta do mercado europeu 

áreas de atividade: indústria, comér-
cio, serviços e agronegócio. A despeito 
do noticiário externo ruim, as respos-
tas mostram que, se a euforia de 2010 
ficou para trás, continua a haver oti-
mismo — moderado, é verdade — em 
relação ao Brasil dos próximos meses. 
A maioria das empresas respondeu 
que cogita um crescimento razoável 
para o país, na faixa de 3% a 5% em 
2012. E particularmente em relação 
aos próprios negócios, mantêm prog-
nósticos ainda melhores, com cresci-
mento superior a 5%. 

Por trás da relativa confiança das 
empresas, há uma coleção de indica-
dores positivos que o Brasil ainda apre-
senta, mesmo com a paulatina redução 
do dinamismo registrada nos últimos 
meses. O primeiro deles é o nível de 
emprego, hoje situado num pico histó-
rico e acompanhado por uma elevação 
da renda — o rendimento médio dos 
trabalhadores acumula um aumento A ut
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e com o cenário de muitas dúvidas que 
ainda envolvem a economia ameri-
cana. Entre a desilusão e a dúvida, o 
capital ainda costuma fluir para onde 
há esperança de um futuro melhor do 
que o presente. Neste ano, o investi-
mento estrangeiro em produção no 
Brasil deve bater novo recorde, che-
gando a 70 bilhões de dólares. 

"Não conseguimos enxergar uma 
redução na atividade econômica do 
país no curto prazo", diz Carlos Tere-
pins, presidente da incorporadora 
paulista Even. Com o lançamento de 
16 prédios em São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

parte das empresas consultadas. "A 
estabilidade de preços que reinou há 
três anos desapareceu. E preocupante 
deixar a inflação atingir um patamar 
que é nocivo ao trabalhador", diz Ro-
meu Zema Neto, presidente do Zema, 
grupo com faturamento anual de 1,6 
bilhão de reais e mais de 300 lojas de 
produtos eletroeletrônicos no interior 
de Minas Gerais. 

No cenário externo, a maior preocu-
pação não é a Europa ou os Estados 
Unidos, mas uma eventual contamina-
ção da economia chinesa, hoje uma 
espécie de gêmea siamesa do Brasil. 
Nos últimos anos, a China se tornou o 

a receita líquida da Even cresceu 4% 
no primeiro semestre em relação ao 
mesmo período do ano passado, alcan-
çando 858 milhões de reais. 

O otimismo do empresário brasilei-
ro tem, claro, limites. E eles se expres-
sam em velhos gargalos de nossa eco-
nomia e nas surpresas que a crise 
mundial pode reservar. Entre os obs-
táculos criados por nós mesmos, ga-
nham destaque a crônica escassez de 
mão de obra qualificada, fruto da fra-
queza de nosso sistema educacional, 
e os sucessivos aumentos no custo do 
trabalho (veja reportagem na pág. 40). 
O descontrole dos custos aparece co-
mo a preocupação número 1 da maior 

principal responsável pela demanda 
de minério de ferro, soja e outros pro-
dutos básicos que tornam a balança 
comercial brasileira positiva. "Hoje, o 
destino da economia chinesa é mais 
importante para o Brasil do que a de-
saceleração europeia", diz Caio Mega-
le, economista do Itaú Unibanco. "Se 
os chineses pisarem forte no freio, fica 
difícil medir as conseqüências para o 
resto do mundo." A projeção da maio-
ria dos economistas ainda é de um 
crescimento acima de 7% da economia 
da China em 2012. Para que o otimis-
mo brasileiro não seja frustrado, vale 
uma torcida pela sorte de quem vive 
do outro lado do mundo.  A ut
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 22, p. 54-58, 16 nov. 2011.




