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O fato de o país estar melhor que a Europa não deve simbolizar qualquer animação, já que o 

Brasil encontra-se distante dos parceiros do BRIC 

 

A contração das exportações de produtos brasileiros para o Velho Continente também impacta 

no crescimento; especialista considera estimativas do governo exageradas. 

 

Depois dos registros ruins do Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países da Europa, hoje 

foi a vez de o Banco Central (BC) do Brasil divulgar a sua prévia de crescimento para o 

primeiro trimestre deste ano. O avanço de 1,05% surpreendeu a maioria dos analistas que 

esperava alta de 0,8%. Ainda assim, os resultados da Europa e a escassez de investimentos 

no setor industrial brasileiro devem seguir pressionando o PIB doméstico para baixo.  

 

De acordo com Roberto Simonard, professor de Economia Internacional no curso de 

Administração da ESPM-Rio, o resultado configura um panorama razoável se comparado ao 

desempenho financeiro do país no mesmo período do ano anterior, quando subiu 0,49%. 

 

O especialista aponta que o fato de o país estar melhor que a Europa não deve simbolizar 

qualquer animação, já que o Brasil encontra-se distante dos parceiros do BRIC. "O 

desempenho é tão fraco que ficamos abaixo de economias bem menos tradicionais como 

Colômbia e Peru", diz Simonard. 

 

Ainda que a China permaneça dando alguns indicadores de que pode retomar o crescimento 

acelerado, o professor da ESPM acredita que a estimativa do governo de crescer 4% parece 

muito otimista e chega a ser "exagerada".Para ele, o país deve crescer no máximo 3,2% ao 

final de 2013. 

 

Os problemas internos, como a falta de estrutura e de mão de obra qualificada na indústria, 

também foram apontados como obstáculos para que o país "pise" no acelerador. "O grande 

gargalo para o crescimento do setor industrial ainda é interno. O custo Brasil é muito alto e a 

infraestrutura vergonhosa. Não conseguimos competir com o exterior. Não há eficiência". 

 

Além da contração da exportação para os países europeus, os investidores da região estão 

deixando de mirar nos empreendimentos tupiniquins, voltando os olhares para os mercados do 

bloco europeu.  

 

"Temos grandes empresas europeias no Brasil e boa parte delas tem problemas em suas 

matrizes, o que fará com que os investimentos dos europeus também diminuam por aqui. Sem 

aportes europeus, economia brasileira fica medíocre", conclui. 

 

Fonte: Brasil Econômico [Portal]. Disponível em: 

<http://brasileconomico.ig.com.br/noticias/sem-aportes-europeus-pib-brasileiro-

fica-mediocre_132135.html>. Acesso em: 17 maio 2013. 
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