
O futuro, disse Jorge Luis 
Borges, antes de se con
verter em presente e pas
sado, realiza ensaios - an

tecipa os fatos sob a forma de indícios. 
Até onde se pode observar, os sinais 
apontam para avanços na economia bra
sileira. O produto interno bruto (PIB), 
por exemplo, apresentou uma expansão 
de 1,5% no segundo trimestre. Nos p r i 
meiros três meses de 2013, o crescimen
to havia sido bem menor: empacara em 
0,6%. O consumo t ambém cresceu. Em 
julho, as vendas no comércio varejista 
saltaram 1,9%, o melhor resultado desde 
janeiro de 2012. Em agosto, a taxa de 
desemprego caiu, atingindo o menor 
índice em oito meses. 

No fim do mês passado, o câmbio 
recebeu uma dose extra de oxigênio, 
tanto aqui como no restante dos emer
gentes. O Federal Reserve (o banco cen
tral americano) anunciou que man te r á 
inalterado o ritmo de compras de títulos 
de crédi to no mercado, os "incentivos 
heterodoxos". A decisão, anunciada por 
Ben Bernanke, tende a atenuar os fortes 
solavancos na cotação do dólar, regis
trados desde meados de maio no Brasil. 

Como diz o economista Del f im 
Netto, se ainda não há motivos para 
otimismo, tampouco se justifica o pes
simismo. O país tem problemas desafia
dores, mas é um bom sinal que, depois 
de tantas revisões das perspectivas para 
baixo, agora os analistas estejam fazen
do revisões para cima. Como o PIB do 
segundo trimestre. Ele cresceu 1,5%, 
ante uma expectativa geral de 1%. 

Outro fator positivo são os resul
tados um pouco melhores dos países 
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desenvolvidos. Entre os europeus, o 
PIB do bloco de 17 nações que adota
ram o euro cresceu 0,3% entre abril e 
junho. Parece r idículo comemorar um 
percentual tão esquálido, mas essa pe
quena alta interrompeu uma contração 
de seis trimestres seguidos. Em alguns 
pontos, os n ú m e r o s foram melhores. 
Na Alemanha, o avanço foi de 0,7% e na 
França, de 0,5%. Pesquisas indicam que 
a confiança empresarial t a m b é m vem 
sendo restabelecida. Os executivos eu
ropeus começam a acreditar que o pior 
já passou. Os Estados Unidos t a m b é m 
têm acumulado not íc ias positivas. A 
exploração do gás de folhelho (o shale 
gas) provocou uma revolução energética 
entre os americanos. O país caminha 
para ser um exportador de energia. Algo 
inimaginável poucos anos atrás. 

Esses ensaios não garantem vida 
folgada a n inguém. O momento da eco
nomia mundial se traduz muito mais 
pelo termo a c o m o d a ç ã o do que pela 
palavra bonança . Como lembra o eco
nomista Gustavo Franco, a crise econô
mica global acabou - mas não acabou. 
Ele explica: "Terminou, porque seus 
efeitos mais danosos ficaram para trás. 
Não terminou, porque ela deixou dívi
das. E vários agentes, a começar pelos 
governos, t e r ão de l idar com elas ao 
longo do tempo. Portanto, seus impactos 
ainda serão duradouros". 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 80, p. 32-34, out. 2013.




