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A Economia Brasileira na Encruzilhada (versão 1 – estudante universitário iniciante)
Nome do autor
Como eu disse em artigo anterior [nome do artigo], a sociedade brasileira continua na
esperança por diversas mudanças que se fazem necessárias. Tivemos este crescimento
modesto de apenas ____% do PIB no ano passado que, aliado a este nível _____ da taxa de
câmbio, não tem ajudado muito nossa indústria.
No que tange ao mercado de trabalho, os indicadores, em resumo, apenas mostram um
desempenho modesto. Veja-se, por exemplo, a criação de _____vagas no último mês ou o
preocupante desemprego de _____divulgado recentemente. Aqui, como se sabe, faz-se
necessário repensar a rigidez do mercado de trabalho. Sem o efetivo cumprimento das novas
leis trabalhistas, o emprego seguirá nesta marcha lenta média de ____ao ano.
O ambiente de negócios é outro que não vai bem. Observando-se o Doing Business, o país
está na _____colocação, à frente de _____países, bem ao lado de
_____________________________________ e _____________________________________
que não são exatamente os melhores exemplos de países desenvolvidos. Para quem não se
lembra, abrir uma empresa no Brasil significa gastar _________dias. Isto para não falar do
tempo gasto por uma empresa que já opera para evitar as armadilhas da excessiva regulação.
No último levantamento, este período já é de ______dias. Assustador, não?
Poderíamos falar da inflação também e sabemos que, no longo prazo, uma concorrência maior
seria de grande ajuda para pressionar os preços para baixo. Mas, como o leitor já deve ter
percebido, o país é fechado. O grau de abertura econômica é de ________, similar ao de
países como _________________________________ e
________________________________. Talvez já tenha passado a hora de nossa
“amadurecida indústria infante” parar de se agarrar à chupeta da taxa de câmbio e discutir sua
competitividade de forma adulta.
Evidentemente, o papel do governo é importante mas, como vimos, o mesmo está obeso: o
déficit primário está em torno de ______ de reais (cerca de ______do PIB) e o problema da
solvência da dívida segue preocupando os economistas. A política de combate à inflação tem
tido sucesso relativo (compare-se a taxa de inflação dos últimos seis meses com os mesmos
seis meses do ano anterior, por exemplo).
Em busca de uma visão mais sintética, podemos pensar em uma espécie de média destes
indicadores. Ainda que imperfeita, ela existe. Trata-se do índice de liberdade econômica. Neste
indicador, o país ____________em relação ao ano anterior, mas continua em torno da
___________posição dentre ______países. Pouco animador, não?
O texto já está extenso e, portanto, não vamos tratar do grave problema da Reforma da
Previdência, embora o leitor já saiba que não encontraria dados animadores. Os problemas,
como se percebe, são muitos. É preciso que os nossos representantes políticos discutam
seriamente as reformas que o país precisa ou estaremos condenados a mais uma década de
resultados pífios na economia.

