
como o agronegócio seguem batendo 
recordes financeiros e a inflação desa
celerou. “Mas isso não significa que 
vamos descuidar”, disse o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. Na Europa, 
países que flertaram com a recessão 
começaram a dar sinais de fôlego. A 
tempestade se dissipou. Na Espanha, 
para citar o exemplo mais contunden
te, o desemprego caiu pela primeira 
vez desde 2008. “A questão agora é 
saber qual será a velocidade do proces
so de recuperação”, afirma Fernando 
Fernandez, economista do IE Business 
School de Madri. “Da mesma maneira 
que existiu um excesso de euforia há 
três anos, hoje há um pessimismo 
exagerado”, diz Bráulio Borges, econo- 
mista-chefe da LCA Consultoria.

O próprio Fundo Monetário Inter
nacional, avesso a prognósticos otimis
tas, apontou que a perspectiva de 
médio prazo é de que o Brasil volte a 
crescer cerca de 3,5% ao ano. Na ava
liação do fúndo, os analistas estão su
bestimando o peso de fatores passagei
ros na desaceleração recente do País. 
Considerando todo o período de crise, o 
Brasil cresceu, em média, 3,1% ao ano 
desde 2008, mais do que a média mun
dial, de 2,9%. Além disso, a retomada 
econômica dos países europeus deverá 
dar novo alento à indústria brasileira 
para os próximos meses. “Com o câm
bio desvalorizado e a estabilização da 
China e da Europa, a atividade indus
trial no País será melhor”, diz Ales
sandra Ribeiro, economista da Ten-

C
inco anos após o iní
cio da mais profunda 
crise dos últimos tem
pos, o mundo parece, 
enfim, respirar alivia
do. Na semana passa

da, o mercado financeiro elevou a 
expectativa de crescimento da econo
mia brasileira para 2013. De acordo 
com o Banco Central, investidores e 
analistas, a alta do PIB será de 2,47%, 
muito acima do 0,9% registrado em 
2012. A boa notícia coincide com uma 
série de indicadores positivos apresen
tados nos últimos dias. O Brasil con
tinua gerando muitos empregos - ape
nas nos oito primeiros meses do ano, 
mais de um milhão de vagas com car
teira assinada foram criadas, setoresA ut
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Caixa de texto
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 37, n. 2291, p. 78-79, 16 out. 2013.




