
ALERTA NA ECONOMIA Criação de emprego nos EUA decepcio-
na. Portugueses põem freio no consumo antes de eleições. Analistas 
já preveem expansão da economia menor do que 4% no Brasil. Oba-
ma vê risco de nova crise financeira. Inflação de 5,5% na China é a 
maior em quase três anos. Onda de otimismo na economia global 
está cada vez mais distante. Nos EUA, a retomada pós-crise é frágil, 
e a Europa vive temor de novo abalo financeiro. Essas são as princi-
pais manchetes econômicas dos jornais da última semana. Um alerta 
para os nossos planos e o nosso bolso. Veja abaixo o que pensam 
alguns economistas, analistas e repórteres sobre o assunto.

DESEMPREGO E BAIXO CRESCIMENTO O diagnóstico do jorna-
lista Álvaro Fagundes, em matéria publicada na Folha de S. Paulo, é o 
seguinte: “(…) A economia americana, a maior do mundo, sofre com 
desemprego alto, expansão abaixo da média e com um setor imobi-
liário (considerado vital para a recuperação) em que preços já estão 
no menor patamar desde 2002. A crise japonesa foi mais intensificada 
ainda pelo tsunami, o que levou o PIB a encolher 0,9% no primeiro 
trimestre. A Europa, além do desemprego e do fraco crescimento, teme 
que a Grécia, Portugal ou a Irlanda deem calote na sua dívida, o que 
derrubaria a economia da região e teria consequências globais.”

QUEDA NA BOLSA A análise de Fagundes demonstra ainda que 
a Alemanha, o mais robusto dos europeus, teve queda de 0,6% na 
produção industrial em abril. Ele diz ainda que “(…) um indicador do 
fim do otimismo é que a Bolsa de Nova York, que subiu quase 11% 
até o fim de abril, acumula seis semanas seguidas de queda (algo 
que não ocorria desde 2002) e sua valorização no ano agora ficou 
reduzida a menos de um terço”.

DESACELERAÇÃO A mesma linha de raciocínio está presente na 
interpretação da jornalista Érica Fraga. Segundo ela, “(…) ainda pre-
valece a previsão de expansão da economia em 2011. Mas boa parte 
do mundo desenvolvido ainda exibe vulnerabilidade”. Érica lembra 
também que existe uma franca desaceleração entre os emergentes, 
além de temores de freada brusca da economia chinesa “(…) A apos-
ta mais segura sobre a saúde da economia global é a de que há uma 
recuperação lenta em curso nas economias desenvolvidas e uma ne-
cessária freada nas emergentes”.

INFLAÇÃO E DESCONFIANÇA Analistas do Banco Central bra-
sileiro projetam crescimento da economia abaixo de 4% para 2011 
– um crescimento que será o segundo menor em cinco anos. O re-

cuo nas previsões foi motivado pela divulgação de indicadores que 
mostram uma desaceleração maior neste ano, principalmente na in-
dústria. Pesquisa Datafolha mostra que a população também está 
preocupada com a economia. A maioria, 51%, acredita que a inflação 
continuará subindo e existe um forte sentimento de desconfiança na 
política econômica.

“DESINDUSTRIALIZAÇÃO” O economista Wilson Cano alerta so-
bre outro aspecto da política econômica brasileira, o avanço do que 
ele chama “desindustrialização” no Brasil. Ele diz que uma política 
industrial adequada precisa de ajuste no câmbio e redução dos ju-
ros. O professor Cano lembra que nos anos 1980 tínhamos toda uma 
frente por desenvolver nos setores espacial, petroquímico, químico, 
informática, eletrônica e fármacos, e a indústria de transformação 
significava 33% do PIB. Hoje, é de 16%. Ele diz ainda que estamos 
crescendo pelo consumo e pelo crédito, fontes perigosas e frágeis.

CHINA E BRASIL Wilson Cano informa que a política econômica 
brasileira está ancorada em exportação de galinha, soja e minério de 
ferro para a China. Paralelamente, a China está abrindo frentes de 
produção na África e na América Latina para a produção de minério 
e de petróleo, grãos e carne. Enquanto isso, ele diz, “(…) os chineses 
estão buscando novas frentes abastecedoras. A China sabe que não 
pode continuar crescendo a 10% e pagando o preço que está pagan-
do por essas matérias-primas. Isso vai resultar em queda no preço 
das commodities no longo prazo e prejuízos para o Brasil”.

RESERVAS X INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS Na visão do 
professor Cano, o Brasil está contando vantagem porque temos re-
servas internacionais de US$ 300 bilhões e a dívida externa pública 
diminuiu. Contudo, ele diz que a dívida privada aumentou: “(…) temos 
reservas, mas temos mais de US$ 350 bilhões de investimentos estran-
geiros em carteira que podem rapidamente se mobilizar e sair do país”.

EMERGENTES X DESENVOLVIDOS “Enquanto os desenvolvidos 
se recuperam de maneira lenta, os emergentes começam a frear a 
economia”, é o que afirma a jornalista Erica Fraga: “Consumidores 
americanos e europeus parecem ter percebido que viviam acima de 
suas possibilidades, no topo de uma montanha de dívidas. Em paí-
ses emergentes, autoridades têm adotado medidas para tentar evitar 
que a experiência de “superalavancagem” se repita. Talvez essas me-
didas contribuam para um novo ciclo de crescimento mais equilibra-
do. Porém, há o risco de que outra bolha – a dos investimentos imobi-
liários da China – estoure, gerando uma nova crise sem precedentes”.
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