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O empresário brasileiro é o mais otimista do mundo em relação as perspectivas da economia 
para este ano. O fato foi apontado em um estudo do banco HSBC, onde foi constatado que 
apenas um a cada 10 empresários prevê um declínio do setor em 2006. 
 
Ainda de acordo com a pesquisa, realizada com mais de 4 mil empresários, entre pequenos e 
médios (receita de até US$ 45 milhões) e grandes (receita entre US$ 45 milhões e US$ 1,3 
bilhão), no mundo todo, os campeões do pessimismo foram os britânicos, onde mais da 
metade dos entrevistados não espera nenhuma mudança ou queda da economia ao longo do 
ano. Outros países bastante pessimistas foram a França, os Estados Unidos e na Ásia, a 
Coréia. 
 
Para o diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio 
Gomes de Almeida, o otimismo brasileiro, que a princípio, pode parecer um contrasenso, deixa 
de ter essa conotação se levarmos em consideração o ano de 2005 e os últimos anos 
eleitorais. “O Brasil foi um dos lanterninhas do crescimento em 2005, com apenas 2%, fazendo 
com que os empresários brasileiros esperem um ano melhor”, disse. 
 
“Além disso, os últimos anos eleitorais no Brasil, 1998 e 2002, foram muito complicados em 
termos econômicos. Dito isto, o ano de 2006 pode ser considerado uma pérola, pois não se 
tem expectativa de fatos ruins que interfiram de maneira preponderante na economia”, 
acrescentou o executivo do Iedi. 
 
A avaliação de Almeida pode ser comprovada dentro do próprio estudo. Isso porque, 55% dos 
empresários nacionais acreditam em uma melhora dos negócios no País, enquanto apenas 9% 
prevê um declínio. Em relação ao comércio internacional, o índice de pessimismo também é 
bastante baixo, uma vez que apenas 10% acreditam em uma situação pior ao longo de 2006.  
 
Outra nação onde os empresários esperam melhora este ano é a Alemanha, fato em parte 
explicado pela realização da Copa do Mundo. 
 
Almeida afirma que o pessimismo verificado em alguns países europeus, nos Estados Unidos e 
na Coréia se deve ao amplo crescimento que essas economias já obtiveram nos últimos anos. 
 
“Por se tratar de economias mais maduras, é natural que a expectativa de melhora seja 
inferior a de países como o Brasil. Isso porque, a partir de certo ponto, o crescimento ocorre 
de forma mais lenta”, disse Almeida, que completa: “Se a economia norte-americana crescer 
3,5%, é o mesmo que o Brasil registrar um crescimento de 10% no ano”. 
 
Para se ter uma idéia, 52% dos empresários do Reino Unido acreditam em negócios 
internacionais piores para 2006. Outros 21% afirmaram que não deverá ocorrer mudanças no 
cenário. Já no que diz respeito à economia local, 46% não prevê mudanças e 31% acredita em 
uma piora do quadro este ano. Outro destaque negativo dentro da comunidade européia ficou 
por conta da França, onde apenas 16% dos empresários acreditam em um quadro favorável 
tanto para a economia interna quanto externa. Nos Estados Unidos, a margem de pessimismo 
atinge 33% para a economia internacional e 32% para os negócios locais. 
 
No caso específico da Coréia, o diretor do Iedi afirma que o crescimento registrado pelo país 
na década passada, aliado a atual concorrência chinesa na região, são as principais razões 
para o clima negativo apontado no estudo do HSBC. “Analisando o momento atual, podemos 
dizer que a Coréia tem perdido espaço. Porém, cabe ressaltar que essa perda ocorre com uma 
situação favorável para o país, que já alcançou um bom nível de desenvolvimento”, avalia 
Almeida. 
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