AUSTIN: PIB BRASILEIRO EMPATA COM REINO UNIDO NO 1º TRI, MAS SUPERA
APENAS JAPÃO E NORUEGA
Rio, 30/05/2018 - A alta de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre
de 2018 em relação ao mesmo período de 2017 fez o País alcançar o mesmo resultado do Reino
Unido no período, segundo um ranking de 43 países que já divulgaram seus dados sobre o
desempenho da atividade econômica. As informações foram compiladas e calculadas pela
agência de classificação de risco Austin Rating.
No entanto, o Brasil permanece ainda muito próximo da lanterna, na 40ª posição. O Reino
Unido, com crescimento no PIB também de 1,2%, ocupa a 41ª colocação. Os resultados só
superaram os desempenhos do Japão, na 42ª posição do ranking, com avanço de 0,9%, e da
Noruega, na última colocação, com alta de 0,3%.
O desempenho brasileiro ficou muito aquém também da média geral de crescimento dos países
selecionados, de 3,4%, assim como do grupo dos BRICS, com avanço médio de 3,1% no PIB do
primeiro trimestre. No topo do ranking internacional ficaram Filipinas e China, com crescimento
econômico de 6,8% cada um, na comparação com o primeiro trimestre de 2017.
"O resultado [brasileiro] foi muito bom, dado contexto e a dinâmica econômica pós forte
recessão. Ficou acima do que esperávamos (0,1%), e o que nos surpreendeu foi o resultado da
Agropecuária: 1,4%", ponderou Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.
Segundo Agostini, o ambiente atual político e de manifestações no Brasil deve gerar cautela
adicional tanto para consumidores como para os investimentos no segundo semestre do ano, o
que fez a Austin revisar a projeção para o PIB brasileiro de 2018, passando de avanço de 2,8%
para crescimento de 2,3%.
"O ritmo do consumo das famílias e dos investimentos ainda decepciona, apesar de ter anotado
alta. Decepciona porque, para o PIB imprimir um ritmo de crescimento ao redor de 3,5%, essas
duas variáveis de demanda deveriam estar em níveis mais robustos de crescimento na margem",
avaliou Agostini.
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