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Europa se prepara para o pior. A 
crise política da Grécia, que le
vou à convocação de novas elei

ções gerais em junho, elevou ainda mais 
a tensão no continente. Diante da popu
laridade de políticos gregos contrários à 
continuação da política de austeridade, 
líderes e o mercado europeus já admi 
tem a saída da Grécia da moeda única. Os 
efeitos imediatos de tal medida seriam, 
segundo analistas econômicos, um custo 
de € 1 trilhão e o agravamento da crise 
em países como Espanha e Portugal. Na 
semana passada, os já combalidos ban
cos gregos sofreram, em poucos dias, 
retiradas de dinheiro que passaram de 
€ 1 bilhão. Os juros pagos pela Espa
nha sobre títulos de sua dívida pública 
com vencimento em dez anos chegaram 
a 6,5%, algo que ainda não acontecera 
em 2012. Essa cotação, segundo avalia
ção do mercado, coloca o país a apenas 
um passo de pedir socorro externo. O 
governo espanhol, alvo de novos protes
tos nas ruas de Madr i , anunciou a esta
tização parcial do terceiro maior banco 
espanhol, o Bankia. Em seguida, v iu a 
taxa de risco do país atingir seu patamar 
recorde, de 507 pontos. O pior está cada 
vez mais perto da Europa. 

O Brasil tampouco está a salvo das 
turbulências que ameaçam a economia 
global. Se conseguiu se sair relativamente 
bem no difícil ano de 2009, graças em 

grande parte ao consumo interno, aqui as 
dificuldades devem ser maiores se houver 
uma nova catástrofe econômica. "Nosso 
crescimento ainda é mui to dependente 
do resto do mundo", diz o economista 
e pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), Mansueto 
Almeida. "O mercado interno cresceu, 
mas com políticas de transferência que 
a gente não conseguirá manter no mes
mo r i tmo." Ciente dessa dependência, o 
minis tro da Fazenda, Guido Mantega, 
festejou a desvalorização do real que 
levou o dólar a R$ 2 pela primeira vez 
desde meados de 2009. Um real mais 
barato favorece as exportações brasilei
ras e ajuda a reativar o crescimento da 
economia. Meses depois de falar n u m 
avanço do Produto Interno Bruto (PIB) 
da ordem de até 5%, o governo agora 
admite que a luta em 2012 será para 
obter um crescimento acima de 3%. 

A desvalorização do real pode ser 
apenas um alento diante de um quadro 

externo que se agrava a cada semana. 
Para o economista Anton io Corrêa de 
Lacerda, professor da PUC-SP, a saída 
da Grécia do euro traria consequências 
para as exportações brasileiras. "A Eu
ropa é cliente do Brasil. Uma situação 
de recessão na Europa prejudica nossas 
exportações. Se isso ainda não apareceu 
na nossa balança (comercial), vai apa
recer", afirma. Ele ainda lembra que o 
agravamento da crise leva a uma queda 
dos preços das commodities. Esse fenô
meno também preocupa o economista 
e colunista de ÉPOCA Paulo Guedes. "A 
desaceleração global derrubou os preços 
de matérias-primas e produtos agrícolas, 
rebaixando a trajetória futura de nossas 
exportações", escreve Guedes nesta se
mana (leia o artigo na página 12). Com 
o real mais barato, o Brasil pode v i r a 
vender em maior quantidade produtos 
como soja, ferro e carne bovina. Mas 
venderá por menos. 

Caso a Grécia deixe o euro, sabe-se 
que o país enfrentará uma tormenta 
econômica semelhante à que atingiu a 
Argentina em 2001-2002. Economistas 
apostam que os gregos também decreta
rão um calote. Isso afetaria especialmente 
os bancos do continente. Quanto ao efei
to sobre outros países, ele dependerá das 
ações do Banco Central Europeu (BCE). 
"O BCE poderá inundar os bancos e os 
mercados financeiros com liquidez e com 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



a ajuda do Fundo Monetário Internacio
nal (FMI) poderá construir uma barreira 
para auxil iar governos cujos custos de 
empréstimos subirem meteoricamen-
te", diz Barry Eichengreen, economista 
da Universidade Berkeley, nos Esta
dos Unidos, e ex-conselheiro do F M I . 
"Mas o desfecho é mui to incerto." 

Esse quadro ocorre num momen
to em que a percepção estrangeira sobre 
a força da economia brasileira mudou . 
Para pior. A revista britânica The Econo-
mist traz nesta semana um texto sobre o 
Brasil intitulado "O touro diminuído". O 
objetivo é justamente descrever a "recen
te mudança de humor (do mundo) em 
relação ao Brasil". O artigo afirma que, 
no início, os analistas já demonstravam 
certa insegurança com a celebrada co
locação do país no mesmo patamar de 
potencial de Rússia, Índia e China, ideia 
sintetizada na sigla Bric. Enquanto lem
bra a longeva baixa taxa de investimento 
brasileira, de 19% do PIB, e a alta car
ga tributária, de 36% do PIB, reproduz 
a desconfiança de analistas. C o m uma 
frieza que beira a crueldade, Ruchir Shar-
ma, do Morgan Stanley, profetiza que o 
país que se levantou com o aumento do 
preço das commodities cairá à medida 
que elas percam valor. Outra publicação 
econômica, a americana BloombergBusi-
nessweek, produziu uma capa sobre o que 
chama de "guerra" do Brasil contra a i n 
dústria do petróleo. A revista questiona o 
tratamento dado à petrolífera americana 
Chevron, responsável por um vazamento 
na costa fluminense no ano passado. 

O economista Lacerda acredita que o 
quadro de juros baixos em todo o mundo 
continuará abrindo espaço para o Brasil 
reduzir suas taxas. As dúvidas, porém, 
se sobrepõem. A competitividade global 
está mais acirrada. Aí talvez esteja o es
sencial problema brasileiro, a combina
ção de juros, câmbio, tr ibuto, burocracia, 
produtividade e logística. "Como temos 
custos de produção mais altos, mesmo 
com o aumento do dólar não seremos 
muito mais competitivos", diz Mansueto 
Almeida. Os próximos meses poderão ser 
o teste definitivo para saber se os avanços 
conseguidos pelo Brasil nos últimos anos 
vieram realmente para ficar. 

Com Teresa Perosa 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 731,  p. 38-39, 21 maio 2012.




