
  

País tem o pior resultado entre 
os países que já divulgaram PIB 
Mantega atribui queda a novo cálculo e prevê alta de 2,5% este ano 
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RODRIGUES 
economia@oglobo.com.br 

Com a queda de 0,5% no terceiro trimestre 
deste ano, frente ao segundo trimestre, o 
Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e 
serviços produzidos) do Brasil teve o pior 
desempenho considerando-se os países que 
já apresentaram os resultados do período. 
França e Itália, que estão em meio a gra-ves 
crises, também apresentaram resultados 
negativos, com retração de 0,1%. Na outra 
ponta, a Coreia do Sul teve a maior alta 
trimestral, com avanço de 1,1%. México e 
Reino Unido aparecem em seguida, com 
altas de 0,8%. Os Estados Unidos tiveram 
avanço de 0,7% no trimestre, e o Japão, de 
0,5%. 

No grupo de países que compõem os Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e Áfri-ta do 
Sul), o país aparece em terceiro, quando se 
leva em conta o crescimento do PIB em 
comparação ao mesmo trimestre do ano 
passado. A China encabeça a lista, com alta 
de 7,8%. Na Índia , o avanço foi de 4,8%. 

'O PROBLEMA DO BRASIL É ELE 
MESMO' 
A Espanha, um dos países mais afetados pela 
crise europeia, anunciou no mês passado que 
saiu da recessão após dois anos. No terceiro 
trimestre, o PIB cresceu 0,1% sobre o 
segundo trimestre, mas em base anual a 
economia encolheu 1,1%, segundo números 
revisados. O desemprego está em torno de 
25%. 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
atribuiu o baixo crescimento da atividade 
econômica brasileira no terceiro trimestre 
aos ajustes feitos pelo D3GE no cálculo do 

leira está em trajetória de crescimento gradual, 
que deve continuar nos próximos trimestres. 

Segundo Mantega, ainda é possível que o 
PIB cresça 2,5% este ano. 

Para Alex Agostini, economista-chefe da 
Austin Rating, a má gestão da economia, 
marcada pela falta de transparência fiscal, 
juros e inflação altos inibem os investimentos 
e explicam em grande parte o decepcionante 
desempenho do PB3. 

— O grande problema do Brasil tem sido 
ele mesmo.  

PB3 do primeiro e segundo trimestres. 
— Somos o país que menos cresceu entre 

todos os países do mundo nesse terceiro 
trimestre — afirmou o ministro. 

Para Mantega, a concentração do cresci-
mento no segundo trimestre, que passou de 
1,5% para 1,8% com os ajustes, dificultou o 
crescimento da economia no terceiro 
trimestre. Isso, segundo ele, deve se reverter 
nos três últimos meses do ano. 

O ministro disse também que a queda de 
3,5% na agropecuária já era esperada e 
reflete o período de entressafra. Mas isso não 
deve se repetir no próximo trimestre: 

— Estamos crescendo conforme a 
economia mundial. A economia brasi- 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 dez. 2013, Economia, p. 27.




