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A atual Crise Econômica é Ruim, mas vai Piorar 

Aluizio Barros 

Leon Tolstoi iniciou sua obra prima, Ana Karenina, dizendo que “todas as famílias 

felizes se parecem entre si; as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira”. 

Os indicadores econômicos evidenciam um quadro recessivo no Brasil hoje. “Até 

quando?”, pergunta-se por aí. Como a crise atual se compara com a crise mundial de 2008? A 

resposta quase unânime dos economistas não é retórica: a situação agora é diferente e vai 

piorar antes de começar a melhorar. Nossa atual infelicidade é diferente das crises do 

passado, bem como das infelicidades do Japão, assolado por estagnação há décadas, da 

Europa, no rescaldo de uma longa crise financeira, e das vizinhas Venezuela e Argentina, 

com seu populismo irresponsável. 

Em primeiro lugar, a atual crise é made in Brazil. Não cola mais jogar a culpa nos 

imperialistas e gente do mercado financeiro. Mesmo porque um deles foi chamado para 

consertar os estragos do primeiro mandato de Dilma. Enquanto não vêm os sinais positivos 

dos ajustes capitaneados pelo Ministério da Fazenda, o desemprego vai continuar 

aumentando com a queda na produção. O fundo do poço é esperado no terceiro trimestre do 

ano, quando então se projeta uma tímida recuperação da atividade econômica. 

A recessão anterior, causada pela crise internacional de 2008, foi forte, mas teve curta 

duração no país. O PIB trimestral apresentou quedas sucessivas de 2,1%, 1,6% e 1,2% nos 

primeiros trimestres de 2009, recuperando no 4º trimestre (+4,3%). A crise atual registra 

quatro trimestres de queda do PIB a partir do 2º trimestre de 2014 até o 1º trimestre de 2015: 

1,2%, 0,6%, 0,2% e 1,6%. Como as previsões indicam queda no 2º e 3º trimestres deste ano, 

teremos seis trimestres de retração na atividade econômica até setembro, pelo menos. 

Portanto, a recessão atual é certamente mais longa do que a anterior, e pode ser mais forte 

dependendo dos resultados de mais dois trimestres. 
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Os efeitos da recessão sobre o mercado de trabalho pode ser analisado pelos dados do 

Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e 

Emprego. No período de outubro de 2008 a abril de 2009, ocorreu o pior desempenho do 

emprego naquela crise. Foram fechados 586 mil postos de trabalho com carteira assinada em 

todo o país como consequência da crise financeira internacional. Na atual crise, o impacto 

negativo sobre o emprego já ultrapassa 718 mil postos de trabalho no período de dezembro de 

2014 a abril de 2015, e certamente vai continuar aumentando nos próximos meses.  

Na capital mineira, a perda de emprego a partir de dezembro de 2014 até abril de 2015 

atingiu 27 mil trabalhadores com carteira assinada, um número muito superior ao registrado 

no período de outubro de 2008 a abril de 2009 (9.853). O pior da notícia é que a recessão 

anterior já passou faz tempo, ao passo que a atual está em curso. Daí o velho chavão: a 

situação vai piorar antes de começar a melhorar. 

 


