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Os empresários da América La-
tina estão preocupados com o
futuro da economia dos seus
países. A pesquisa Panorama
Global dos Negócios, realizada
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), apontou que 43% dos di-
retores financeiros estão mais
pessimistas, enquanto 27% se
mostram mais otimistas em re-
lação ao trimestre anterior.

Os executivos estão com te-
mor do desempenho da econo-
mia global, sobretudo com a es-
tagnação dos EUA e a crise na
Europa. Essa preocupação vem
sendo reforçada pelos sinais de
desaceleração da economia chi-
nesa, considerada um dos moto-
res do crescimento mundial.

“A China é uma grande com-
pradora de commodities. A gen-
te já começa a observar uma desa-
celeração na Ásia e isso causa
preocupação na América Latina,
de manter um crescimento acele-
rado enquanto o mundo inteiro
está desacelerando”, afirma An-
tônio Gledson de Carvalho, pro-
fessor da FGV, responsável pela

pesquisa em parceria com Kle-
nio Barbosa, também docente
da faculdade.

A pesquisa Panorama Global
dos Negócios foi realizada pela
primeira vez na América Latina e
ouviu 38 diretores financeiros
das empresas da região. Há 65 tri-
mestres, a Universidade de Du-

ke e CFO Magazine são responsá-
veis pelo mesmo levantamento
na Europa, Estados Unidos e
mais, recentemente, na Ásia. Ao
todo, o levantamento consultou
811 executivos.

Na comparação com outras re-
giões, os latino-americanos es-
tão mais confiantes com relação

ao futuro. O levantamento global
mostrou que 25,1% dos executi-
vos dos EUA estão otimistas. Na
Europa, esse porcentual cai para
20,8% dos pesquisados, enquan-
to na Ásia alcança 20,3% do total.

Emprego. O aumento do pessi-
mismo na América Latina, contu-

do, não vai se traduzir na retra-
ção de investimentos e empre-
go. Pelo levantamento, os execu-
tivos consultados esperam alta
de 5% na contratação de mão de
obra. Oito em cada dez empre-
sas afirmam já estar contratan-
do. Os salários devem crescer
8% ao longo do ano.

De acordo com Carvalho, o
pessimismo não está espalhado
por todos os setores da econo-
mia dos países da América Lati-
na. “Alguns setores continuam
crescendo e com necessidade de
contratar mão de obra.”

Corrupção. A pesquisa Panora-
ma Global dos Negócios tam-
bém identificou que 71% dos exe-
cutivos da América Latina acredi-
tam que a corrupção tem um im-
pacto negativos nos seus negó-
cios. “É um índice muito alto. É
interessante quando a gente
compara com outras regiões.
Aqui, a corrupção é muito mais
endêmica”, afirma Carvalho.

Nos Estados Unidos, segundo
o levantamento, apenas 8% dos
executivos dizem que a corrup-
ção afeta os negócios.

1.Emprego. Apesar da
alta do pessimismo na
América Latina, os exe-
cutivos da região man-

têm a expectativa de aumento
na contratação de mão de obra
e de investimento

2.Desvio. A corrupção
foi apontada como
um grande problema
para o desenvolvimen-

to dos negócios. Pelo levanta-
mento, 71% dos executivos con-
sideram que a corrupção tem
um efeito significante sobre o
andamento da economia

3.Comparação. O oti-
mismo na América
Latina é maior na
comparação com ou-

tras regiões pesquisadas
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Cresce o pessimismo com o Bra-
sil em 2012. Pesquisa do Banco
Central mostra que a previsão

do mercado financeiro para o
crescimento da economia caiu
pela sexta semana seguida, de
2,53% para 2,30%. Em tempos de
crise global e falta de confiança
de empresários, a retração é vis-
ta especialmente na indústria e
analistas já preveem expansão
do setor de menos de 1% no ano.
Nesse cenário, economistas
apostam que o corte de juros de-
ve seguir até agosto.

Mesmo com o esforço da equi-

pe econômica em tentar acele-
rar a atividade econômica, analis-
tas estão cada vez mais cautelo-
sos. Ainda que iniciativas como a
redução do juro, oferta de mais
crédito e recursos para investi-
mentos públicos ajudem, o efei-
to deve demorar a aparecer.

“As medidas recentemente
anunciadas de investimentos,
como a liberação de R$ 20 bi-
lhões para os Estados, só terão
efeito claro lá para 2013”, diz o

economista-chefe da Gradual In-
vestimentos, Andre Perfeito.

O símbolo do pessimismo es-
tá na indústria. Mesmo com fi-
nanciamentos mais baratos e re-
dução de impostos, o setor se-
gue estocado e empresas já dão
sinais de problemas. Em abril, se-
gundo dados do IBGE, a indús-
tria cortou postos de trabalho pe-
lo segundo mês consecutivo.

Diante do quadro desanima-
dor, a previsão dos analistas para
o crescimento do setor indus-
trial em 2012 caiu pela metade
em um mês: de 1,58%, há quatro
semanas, para 0,63%, ontem.

Juros. Com a economia lenta e
sem sinais de solução na crise ex-

terna, o mercado reforça a apos-
ta de que o Banco Central segui-
rá com a estratégia de cortar o
juro para baratear o crédito e, as-
sim, incentivar a demanda inter-
na. Na pesquisa, analistas muda-
ram a previsão e passaram a apos-
tar que o ciclo de redução da Se-

lic só será encerrado em agosto,
e não mais em julho, como era a
aposta até semana passada.

Para o mercado, o juro atual-
mente em 8,50% ao ano deve cair
0,50 ponto porcentual em 11 de
julho. Depois, o ciclo de cortes
continua em 29 de agosto, quan-
do a taxa deve recuar pela última
vez no ano e atingir 7,50%.

O espaço para o movimento
existe, avaliam os analistas, por-
que a economia fraca diminui a
pressão sobre os preços. Na pes-
quisa do BC, a estimativa de alta
do IPCA este ano caiu pela quin-
ta semana seguida, de 5,03% pa-
ra 5,0%. O movimento leva a pre-
visão cada vez mais perto do cen-
tro da meta de inflação: 4,5%.

Mercado derruba previsão de alta
do PIB pela 6ª vez, agora para 2,3%
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Empresários latino-americanos estão pessimistas
Levantamento aponta que 43% dos executivos pesquisados estão mais pessimistas em relação ao futuro econômico; otimismo na região é de 27%

Emprego deve
seguir em alta

ARio+20, Conferência das
Nações Unidas sobre o De -

senvolvimento Sustentável, é a
oportunidade de voltar o olhar
às pessoas e não apenas ao meio
ambiente, como querem alguns
dirigentes mundiais. O evento é
um importante passo para a
humanidade encontrar os ru mos
do desenvolvimento sustentá-
vel, traduzido em um mundo
menos desigual, menos poluído
e com mais qualidade de vida
para todos.

O assunto ultrapassa os li -
mites dos ambientalistas. Tra  ta-
se, na verdade, de encontrar
caminhos para o desenvolvi-
mento sustentável da humani-
dade. Meio ambiente é um dos

aspectos a serem considerados.
Contudo, temos que focar obri-
gatoriamente nas pessoas: as
que aqui estão e as que vi rão.

O que se sabe é que o mun -
do estará mais poluído nas pró-
ximas duas décadas. Isso por  que
não é possível, nesse pe río do,
interromper o modus ope ran di
da economia mun dial, ba  seado
no consumo de com bus tíveis
fósseis. O que a Rio+20 pode
ajudar é na discussão de como
reduzir a po  lui ção do pla neta e
dar água, ali mentação, moradia,
saú de, mo bilidade e sanea mento
a no ve bilhões de pessoas em
três décadas.

Sabemos que as nações
mais ricas são as que continuam
produzindo os maiores impac-
tos negativos sobre o meio
ambiente. Mesmo após a des-
truição de, praticamente, todas
suas florestas e de grande parte
da biodiversidade de seus terri-
tórios, os países parecem, apa-

rentemente, não querer sair de
suas posições de altos IDHs
(Índice de Desen volvimento
Humano), que, em muitos
casos, é acompanhado de altas
emissões de gases poluentes.
Os fracassos das COPs (Con -
ferência das Par tes), encontro
anual dos países signatários da
Con venção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Cli má -
ticas, só reforçam o desinteres-
se dos países ricos de reduzir
suas emissões. A falta de avan-
ços desses encontros deve, por-
tanto, nos orientar, para que o
foco de nossas ações seja a
busca de soluções para  gran des

problemas na cio  nais e não a
importação de modelos ex -
ternos, que não nos ajudarão a
melhorar a qualidade de vida de
nossa população. 

Nós brasileiros temos que
nos preocupar em superar nos-
sos desafios em uma geração,
construindo as bases para uma
sociedade sustentável. Temos
que estar preparados para en -
frentar as mudanças climáticas:
reduzir a poluição em nossas
cidades (ar, rios e ter ra); ofe re -
cer serviços pú blicos essenci ais
com qualidade; eliminar a cor-
rupção e a pobreza; me lho rar o
nível educacional, o sa ne amen -
to e a saúde; e proporcionar mo -
radia digna para todos em co -
mu nidades sustentáveis.

Se os líderes mundiais, com
suas dúvidas, interesses e diver-

gências, não chegarem a um
acor do sobre como caminhar
pa ra garantir a sustentabilidade
da humanidade, nós brasileiros
- que não temos os problemas
de restrições de água, alimen-
tos, energia nem matérias-pri-
mas - precisaremos encontrar
nos so próprio caminho neste
momento da his tória, que se
apresenta com fortes desequilí-
brios econômicos, sociais,
ambientais e políticos interna-
cionais.

*Newton Figueiredo é di re -
tor da Fiabci/Brasil e fun dador e
presidente do Grupo SustentaX
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Em 21/06, a entidade realizará, no Rio de Janeiro, seminário paralelo à Conferência, com palestras de líde-
res do mercado imobiliário nacional e internacional. Na parte da manhã, representantes da Fiabci/Brasil, de
seus principal members SindusCon-SP, Secovi-SP e Abecip, e de seu membro acadêmico FAAP discutirão
conquistas e desafios para a consolidação da sustentabilidade no setor. À tarde, as palestras serão promovi-
das em conjunto com a UNECE (Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa). Enrico
Campagnoli, membro do Grupo Consultivo em Mercado Imobiliário da UNECE, e Flávio Gonzaga, presi-
dente eleito da Fiabci Mundial, estão entre os palestrantes. Local e Horário: Hotel Windsor Barra – Avenida
Lucio Costa, 2.630 – das 9h às 18h. Mais informações: www.fiabci.com.br ou (11) 5078-7778.

Fiabci/Brasil promove evento paralelo à Rio+20 
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Mão de obra. Salários devem subir 8% ao longo deste ano, segundo pesquisa da FGV

● Inflação e juros menores

Pesquisa Focus também
prevê que taxa básica de
juros vai chegar a 7,5%
em agosto e que inflação
fecha o ano em 5%

5%
É a previsão de inflação medida
pelo IPCA para este ano pela
pesquisa Focus; era 5,03%

7,5% é a previsão para Selic
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun.2012, Economia & Negócios, p. B11.




