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 “Tenho investimentos no Brasil, mas estou pensando em sair”, diz Krugman 

Economista, ganhador do Nobel em 2008, afirma que o “mundo está gostando demais 

do Brasil”  

O economista Paul Krugman, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 2008, 

afirmou, nesta quarta-feira (2), que o Brasil se saiu bem diante da crise mundial, mas 

ressaltou que ainda são necessários muitos ajustes para que o país continue a crescer. “O 

Brasil está indo bem, mas não quer dizer que vá se tornar uma superpotência no ano que 

vem”, disse a jornalistas antes da palestra de encerramento da ExpoManagement, que 

ocorreu no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Krugman afirmou que ele mesmo 

tem “algum investimento” no país. “Mas estou pensando em sair porque o mundo está 

gostando demais do Brasil.” 

Para Krugman, o Brasil apresentava desta vez condições muito melhores do que em 

crises anteriores. Ele enumerou fatores como dívida externa menor, inflação sob 

controle e bancos em boa situação.  

“Isso permitiu ao Brasil, pela primeira vez, gerar políticas anticíclicas de estímulos 

fiscais e de redução de juros, em vez de subir as taxas, como fazia antes.” De acordo 

com o economista, as medidas brasileiras puderam ser bastante semelhantes às aplicadas 

por países desenvolvidos, como Suécia e Inglaterra, em crises como essa. “É uma 

história feliz que, na minha vida profissional, nunca tinha visto acontecer no Brasil”, 

disse. 

Entretanto, Krugman afirmou que a taxação da entrada de capital estrangeiro no país, 

por meio do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), com alíquota de 2%, não foi 

suficiente para resolver a questão do câmbio. Segundo ele, deve haver outras medidas 

para que a valorização da moeda brasileira não prejudique a economia nacional. 

 

Você concorda com as opiniões de Krugman? Em virtude do depoimento desse 

economista, você considera o Brasil de alto risco em termos de investimentos? 

O depoimento do economista configura-se como puramente técnico ou camufla 

interesses diversos? O fato de o mundo estar gostando demais do Brasil pode prejudicar 

o país ou os investidores? Como?  
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                                          Resposta Esperada 

 

Você concorda com as opiniões de Krugman? Sim. Aqui seria interessante o 

candidato dividir as opiniões de Krugman em dois grupos: 1) O País apresentava, no 

momento da crise, melhores condições macroeconômicas, como citadas no próprio 

texto: dívida externa menor, inflação sob controle, além de possuir bancos em boa 

situação; 2) A forte valorização cambial decorrente de investimentos tanto direto (IED – 

investimento externo direto) e investimento volátil (financeiro – basicamente capital em 

bolsa e renda fixa) exige do governo além do IOF outras alternativas. A conseqüência 

da manutenção de um câmbio valorizado pode ser um forte déficit em transações 

correntes que em momentos favoráveis é compensado por entrada de capitais (momento 

atual), porem em momentos de crise esse capital pode ir embora levando a uma crise no 

balanço de pagamentos dos Pais.  

 

2. Em virtude do depoimento desse economista, você considera o Brasil de alto 

risco em termos de investimentos?  Não. O Pais não apresenta alto risco em termos de 

investimentos no momento (aqui valeria a pena ter falado da situação confortável do 

Pais em termos macro, o fato do Pais ter se tornando grau de investimento, por 

exemplo), contudo se o pais não fizer reformas estruturais, não facilitar o investimento 

privado, não investir em educação e manter o cambio sobrevalorizado poderá no futuro 

(não muito distante) defrontar com uma crise de balanço de pagamentos que poderia 

levar uma saída abrupta de capital comprometendo até mesmo o crescimento de longo 

prazo do Pais, ou seja, o Pais pode apresentar um risco em termos de investimento no 

futuro a depender das decisões atuais. 

 

3. O depoimento do economista configura-se como puramente técnico ou camufla 

interesses diversos? Puramente técnico. Embasa suas declarações em dados da 

economia brasileira. Exagera um pouco em relação ao Brasil devido a histórico de 

outros países latinos, mas sempre buscando um referencial técnico.  

 

4. O fato de o mundo estar gostando demais do Brasil pode prejudicar o país ou os 

investidores? Como?  Pode prejudicar tanto o Pais quanto os investidores. Isso 

depende de que tipo de investimento que será realizado no País em maior proporção: se 

for investimento direto (IED) ou investimento financeiro. Se a maior parte dos 
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investimentos forem na forma de investimento direto (IED) tende haver uma melhorara 

tanto para o País quanto para os investidores. Já, por outro lado, se a maior parte dos 

investimentos se concentrarem em capital volátil uma retirada desses investimentos 

pode prejudicar tanto os investidores que ficarem no País como o próprio Pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


