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Crise europeia pode significar juros mais baixos no  
Brasil 
Mario Campagnani  
Um possível agravamento da crise na Europa significará grandes perdas para o mercado financeiro, com a Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) despencando, por exemplo. A má notícia, entretanto, poderá se transformar em algumas boas 
novas para a população em geral. Uma nova onda de pânico nos mercados deverá representar juros ainda mais baixos e 
estímulo ao consumo, assim como ocorreu em 2008, quando o problema partiu dos Estados Unidos. 
Vice-presidente da Anefac, Miguel de Oliveira explica que o governo poderá diminuir ainda mais a taxa básica de juros, a
Selic, e, consequentemente, forçar uma redução dos juros cobrados atualmente no mercado: 
— Com a queda das taxas, é melhor para as empresas investirem na produção do que deixar o dinheiro aplicado. No caso 
do consumidor, os juros mais baixos estimulam os compras. 
O economista Marco Aurélio Cabral, do Ibmec, diz que o Brasil está até bem para encarar a crise, porque há espaço para
crescer. 
— Vai ser um bom momento para o país realizar obras necessárias, como de saneamento básico e de mobilidade urbana, 
dentro do Programa de Aceleração do Crescimento — afirmou Cabral, que acredita que o governo poderá adotar também 
isenção de tributos para estimular a indústria, como já ocorre na redução do Imposto sobre Produtos Industrializados para
automóveis. 
Rebaixamento  
A agência de classificação financeira Fitch reduziu o grau de confiabilidade dos títulos oferecidos pelo governo da Grécia. 
Com isso, o país terá mais dificuldade para conseguir se financiar (vender os papéis para levantar recursos), podendo 
quebrar. 
Todos juntos  
O mercado teme que a Grécia abandone o euro, o que “poderia resultar em uma falta de pagamento generalizado no setor 
privado”, afetando toda a Europa, segundo a Fitch. 
Dívida a vencer  
A Grécia pode ficar sem dinheiro até o fim de junho, caso a União Europeia e o FMI não liberem 130 bilhões de euros. 
Acompanhe o noticiário de Economia pelo Twitter @An oteePoupe  
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