
Quebra do euro reduziria PIB brasileiro em até US$ 300 bi 
 

 

Pesquisa projeta redução de US$ 300 bilhões no PIB do Brasil até 2020 em caso de saída da Grécia, Portugal, Espanha 
e Itália da Zona do Euro 

Foto: Shutterstock 

Uma redução de cerca de US$ 300 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) nacional até 2020. 
De acordo com um estudo divulgado pela fundação alemã Bertelsmann Stiftung em outubro, 
essa é a cifra que ilustra o impacto a longo prazo de uma possível saída de Grécia, Portugal, 
Espanha e Itália da Zona do Euro sobre a economia brasileira, além de um custo de US$ 22,5 
trilhões para o mundo. A pesquisa também projetou as despesas para as 42 maiores 
economias do mundo em outros três cenários, nos quais a Grécia, um dos países europeus que 
mais sofre com a crise, permanece como denominador comum entre aqueles com maior 
potencial de deixar a união monetária. 
 
O número - equivalente à maior parte das reservas cambiais brasileiras, que hoje ficam em 
torno de US$ 370 bilhões - é altamente expressivo, mas a professora Cristina Helena Pinto de 
Mello, do curso de Administração da ESPM-SP, observa que mesmo a saída isolada da Grécia 
ou qualquer outro membro da união monetária já geraria preocupação suficiente. Embora a 
concretização da medida seja avaliada como improvável, ela implicaria a exclusão do país da 
área de mercado comum europeu e suas tarifas comerciais, impondo entraves à exportação e 
desacelerando ainda mais a economia grega. Como a dívida do país permaneceria em euros e 
as garantias oferecidas por vizinhos como França, Alemanha e pelo próprio Fundo Monetário 
Internacional (FMI) também seriam perdidas, a bomba fica nas mãos dos bancos europeus, 
detentores de títulos gregos. "Uma saída da Grécia da Zona do Euro é quase traduzida como 
um calote, um sinal de que ela não vai pagar a dívida", explica Cristina. 
 
O movimento também levaria os investidores a deduzir que outros países com dificuldade de 
equacionamento fiscal, como Espanha, Portugal e Irlanda, poderiam fazer o mesmo; 
temerosos de não conseguirem recuperar seus recursos depois, eles dariam início a uma 
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corrida aos bancos que desafiaria a já esgarçada capacidade de saque coletivo das instituições. 
A solução seria recorrer ao Banco Central Europeu (BCE) por socorro financeiro, mas devido às 
regras muito rígidas estabelecidas pela entidade, a expectativa dos especialistas é que o 
auxílio não viria (embora seja possível a aceitação dos títulos gregos pelo BCE e o empréstimo 
aos bancos como forma de garantia). Finalmente, chegaria a hora de se voltar para os países 
fora da Zona do Euro, inclusive o Brasil, nos quais os investidores possuem aplicações em 
carteira - e, a partir daí, começaria um processo de contagem sem precedentes. 
 
"Ninguém consegue estimar o quanto eles viriam buscar no Brasil ou em outros países, a 
gente não tem ideia de como seria a movimentação desses agentes econômicos", diz a 
professora. A retirada de recursos aplicados em ações na Bolsa poderia provocar a queda do 
Ibovespa, enquanto a maior demanda por moeda estrangeira causaria a elevação da cotação 
do dólar e do euro. "Isso afetaria fortemente não só as empresas e os brasileiros que têm 
ações negociadas em bolsa, mas também o nosso setor importador e exportador, uma vez que 
o preço das dívidas do dólar e do euro podem se alterar significativamente", explica Cristina. 
Ainda que o setor exportador brasileiro pudesse se favorecer da alta da moeda americana, a 
economia seria prejudicada pelo encarecimento da importação de muitos produtos essenciais, 
como matérias-primas. 
 
A professora comenta que, além do Brasil, a economia mundial como um todo sentiria os 
efeitos da quebra do euro "como uma chicotada". Entre as principais consequências da 
fragmentação monetária internacional que se seguiria, estão uma forte oscilação do dólar e a 
impossibilidade de financiamento da dívida americana, na medida em que os bancos europeus, 
importantes aplicadores de treasuries, estariam em grande necessidade de caixa ‒ algo que 
não é interessante a nenhum país isoladamente. Para completar, o efeito seria sentido por 
muitos anos. 
 
Fonte: Terra. [Portal]. Disponível em: < http://invertia.terra.com.br/operacoes-
cambiais/noticias/0,,OI6266276-EI20362,00-
Quebra+do+euro+reduziria+PIB+brasileiro+em+ate+US+bi.html>. Acesso em: 6 
nov. 2012. 
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