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ACELERAÇÃO NAS VENDAS DE CARROS HOJE V1S-

ta no país, com seu poder multiplicador na
economia, é uma boa notícia por si só. Me-
lhor notícia, porém, ê o fato de o crescimen-
to da demanda no setor automotivo não ser
um fenômeno isolado — o Brasil vive uma
arrancada do consumo doméstico como há
muito tempo não se via. "O brasileiro está
comprando mais de tudo. de eletrodomésti-

cos e computadores a roupas e alimentos", afirma Celso Campos
de Toledo, economista da MCM Consultores. Esse momento apa-
rece com clareza nos gráficos e nas tabelas das estatísticas ma-
croeconômicas. Desde 1997 o consumo das famílias brasileiras
não crescia tanto quanto no primeiro trimestre deste ano — uma
expansão de 6% em relação aos três primeiros meses de 2006. A
projeção — e a grande esperança do mundo dos negócios — é

que esse desempenho perdure o ano inteiro e se repita em 2008.
confirmando uma tendência de alta que já vem de dois anos.

Mas são os indicadores da economia do dia-a-dia — aqueles
sentidos na vida das pessoas — que traduzem melhor o atual ce-
nário do consumo no país. A venda de geladeiras nos três primei-
ros meses do ano foi 24% maior que no primeiro trimestre de
2006. A de lava-louças cresceu 48%. Na Philips, os executivos de
várias áreas estão revisando as projeções para 2007. depois que
diferentes divisões da companhia superaram objetivos de vendas.
Outros setores vivem patamares inéditos de consumo. As vendas
de computadores haviam permanecido estagnadas ao redor de
3 milhões de unidades anuais de 2000 a 2003. Nessa época, as
empresas sofriam com a concorrência de produtos ilegais. Pri-
meiro, o corte de impostos feito pelo governo em 2006 melhorou
a competitividade dos produtos legais. Depois, o crédito mais ba-
rato deu novo impulso ao setor. Como resultado, a estimativa é
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que, neste ano, sejam vendidos 8,5 milhões de PCs, segundo a
consultoria especializada IDC. O mais destacado é o crescimen-
to da linha de notebooks, os computadores portáteis, "Nesse item,
as vendas aumentaram 400% no ano passado em relação a 2005
e devem se manter na mesma batida neste ano", afirma Avelino
Nogueira, executivo responsável por compras de produtos de in-
formática do grupo Pão de Açúcar.

O aumento de gastos do brasileiro baseia-se em uma combi-
nação de fatores que contribui positivamente em qualquer eco-
nomia (veja quadro napág, 31). O primeiro deles está ocorren-
do no mercado de trabalho. "Ainda que de forma discreta, esta-
mos vivendo um momento de aumento simultâneo do emprego
formal e da massa salarial", afirma o economista Fábio Silveira,
sócio da RC Consultores. O número de empregos criados tem si:

do um pouco maior que a expansão da população economica-
mente ativa, o que permite que tanto jovens estreantes no merca-
do como uma parcela de trabalhadores informais consigam pos-
tos com carteira assinada. Nos dois últimos anos, os salários tam-
bém tiveram uma ligeira recuperação. De maio de 2005 para cá,
o salário real médio no país passou de 998 reais para l 107. E
pouco, mas no conjunto da economia a soma de um número maior
de pessoas empregadas com um pouco mais de renda ajuda a mul-
tiplicar o consumo, principalmente na base da pirâmide social.

A ALTA NAS VENDAS DE AUMENTOS É SINAL DISSO. Nos qua-
tro primeiros meses do ano, houve aumento de 7% no volume de
vendas das empresas de alimentos e bebidas, de acordo com a As-
sociação Brasileira das Indústrias de Alimentos. É um desempe-
nho forte, considerando que, no geral, o setor acompanha o cres-
cimento do PIB, estimado para ficar em 4,5.%. «este ano. "A ex-
pansão do consumo de alimentos sinaliza que a massa salarial es-
tá aumentando nas classes mais baixas", afirma Edgard Pereira,
economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimen-
to Industrial (ledi). "Essas faixas da população passam a comprar
mercadorias que não podiam comprar antes."

É muito provável que nenhum outro fator desempenhe um pa-
pel tão determinante na expansão do consumo quanto o crédito,
uma mercadoria praticamente inexistente no Brasil da hiperin-
flação e dos juros estratosfericamente inflados. "Além de mais

abundante, o crédito ocorre hoje em condições mais favoráveis",
afirma Toledo, da MCM. Em relação ao final de 2003, o volu-
me de dinheiro emprestado às pessoas físicas mais que dobrou,
e o prazo médio dos empréstimos cresceu 35%. sem aumento da
inadimplência. Trata-se de um dinheiro que impulsiona o con-
sumo em todas as suas dimensões — da aquisição da casa pró-
pria à compra do mês no supermercado. Um dos beneficiados
por esse efeito é o varejo de roupas. Embora a indústria têxtil na-
cional encare tempos difíceis, as importações de roupas e outros
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artigos têxteis cresceram 22% nos primeiros cinco meses do ano.
Esta não é, claro, a primeira vez que o país experimenta um

aumento no consumo. Nas últimas duas décadas, em pelo menos
dois momentos — no Plano Cruzado e no Plano Real — o con-
sumidor brasileiro foi às compras com a voracidade típica de mer-
cados reprimidos. As semelhanças, no entanto, param por aí. Os
dois surtos anteriores foram causados por planos econômicos de
combate à inflação, que trouxeram, pelo menos no curto prazo,
um aumento de renda à população — efêmero no caso do Cru-
zado, mais duradouro no caso do Real. "Eles possibilitaram ga-
nhos instantâneos ao consumidor, mas que não se mantiveram
ao longo do tempo", diz o economista Carlos Langoni, ex-
presidente do Banco Central. "Vemos agora um fenô-
meno distinto, bem mais consistente." O ganho de ren-
da atual é mais lento, já que decorre de pequenos in-

crementos que se somam ao longo do tempo. Mas ele é ajudado
por outros avanços, como o crédito e o emprego.

O aquecimento do consumo dá mais um alento à economia do
país. Ele mostra que vem se consolidando um crescimento mais
equilibrado que o dos últimos anos. que tinha sido impulsionado
quase exclusivamente pela exportação. Não há nada de mau em
vender mais lá fora. Mas até pouco tempo atrás faltava um ele-
mento-chave comum a quase todas as grandes economias do mun-
do, em especial a americana — uni mercado interno com expan-
são mais vigorosa. Essa combinação entre demanda doméstica e
exportação rnais fortes pode garantir que o país aumente a média
de crescimento em mais um ponto — para a faixa de 4% a 5% ao
ano. "A mudança é positiva também porque, enquanto algumas
cadeias exportadoras, como a de minérios, movimentam poucos
setores para chegar aos produtos finais, as cadeias mais complexas,
como as de eletrodomésticos e carros, precisam de produtos e ser-
viços de vários tipos de indústria", diz Pereira. Isso contribui pa-
ra a geração de mais emprego e injeta mais dinheiro na economia.

Diante de um cenário positivo como esse, a dúvida que resta
diz respeito ao fôlego deste momento. Na opinião da maioria dos
economistas, excetuando-se uma forte desaceleração da atividade
mundial, o ritmo de consumo no país deve se manter neste e no
próximo ano. Ainda é cedo, porém, para decretar que a economia
brasileira está prestes a inaugurar um ciclo de crescimento acele-
rado. Não dá para prever, por exemplo, até quando o crédito vai
impulsiona1 o consumo. "Ninguém sabe qual é a capacidade de
endividamento da população porque nunca houve tanto crédito
disponível, mas é óbvio que há um limite", diz Silveira, da RC.
Mais cruciais são algumas deficiências estruturais que já deveriam
estar sendo sanadas há tempos. "Só temos chance de sustentar o
ritmo atual de crescimento se o governo concentrar-se na solução
dos gargalos do país", afirma Marcelo Salomon, economista-che-
fe do Unibanco. No topo da lista de prioridades está a solução de
problemas como a precária infra-estrutura energética e de trans-

portes — ainda um sonho distante em meio a anúncios recorren-
tes de elevação de gastos do governo com pessoal e atrasos
de editais de concessões de rodovias ao setor privado. "É
angustiante ver um momento tão favorável correndo o ris-
co de não ser bem aproveitado", diz Salomon. •
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vêm da contribuição social de todas as em-
presas sobre a folha de pagamentos. "E di-
nheiro do contribuinte, e, portanto, a so-
ciedade precisa discutir se quer subsidiar
quem não precisa", diz o economista Ar-
mando Castellar, do Instituto de Pesqui-
sas Econômicas Aplicadas (Ipea).

A RAZÃO POR QUE EMPRESAS com tan-
to poder de fogo continuam recorrendo ao
BNDES nem de longe passa por uma ne-
cessidade estratégica da economia brasi-
leira. "Elas aceitam o crédito para diver-
sificar as fontes de financiamento e dimi-

rein altos como são, vamos continuar pre-
cisando do BNDES", diz Rogelio Golfarb,
diretor de assuntos corporativos da Ford
do Brasil. Para alguns economistas, no en-
tanto, esse tipo de argumento só reforça a
tese de que o banco deveria, simplesmen-
te, deixar de financiar grandes empresas.
"Sem acesso ao BNDES, todas elas recor-
reriam aos bancos privados e, pelo seu por-
te, teriam poder de fogo para baixar juros
e alongar prazos. Isso seria bom para to-
dos", diz Chrysostomo. "A verdade é que.
cada vez mais. boas empresas não terão
dificuldade de se financiar no mercado."

Prédio da Bovespa na abertura de capital da Renner: mercado mais ativo

nuir os riscos", afirma Paulo Skaf. presi-
dente da Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp). Skaf não usa o verbo "acei-
tar" por acaso. Como há três anos não con-
segue emprestar todos os recursos de que
dispõe — questão crítica para uma insti-
tuição que vive de crédito —, é o banco
que tem procurado as empresas para ofe-
recer dinheiro. "Quando sabemos que uma
empresa tem um grande projeto, manda-
mos avisar que estamos dispostos a finan-
ciá-lo", diz Eduardo Rarth Fingerl. dire-
tor de mercado de capitais do BNDES. Em
favor do banco, empresários cujas com-
panhias não têm grau de investimento ar-
gumentam que as taxas do BNDES ainda
são a única forma de crédito de longo pra-
zo viável no Brasil. "Enquanto os juros fo-

Uma alternativa para o BNDES se rein-
ventar seria dedicar-se mais ao fomento do
mercado de capitais, atuando como avalis-
ta ou emissor de títulos de longo prazo das
empresas em vez de fornecer empréstimos
diretamente a elas. É uma saída aprovada
quase unanimemente pelos economistas ou-
vidos por EXAME — com exceção do ex-
presidente do BNDES Carlos Lessa, para
quem o mercado de capitais é um ambien-
te meramente especulativo. "Com a chan-
cela do banco, esses papéis movimentariam
ainda mais o mercado secundário de títu-
los privados", diz Chrysostomo. Fingerl
afirma que o movimento faz sentido, mas
não é tão simples de realizar. Em 2006. o
BNDES destinou menos de 7% de seu or-
çamento a esse tipo de operação. "Estamos

aumentando a proporção, mas isso não ocor-
re da noite para o dia. E o banco pode con-
tinuar emprestando dinheiro. As frentes de
atuação se complementam", diz Fingerl.

Nessa correção de rumos, outra suges-
tão é que o banco mire o segmento da eco-
nomia que mais gera emprego, o das pe-
quenas empresas. Isso pode ser feito de
forma indireta, por meio do aumento de
sua presença em fundos de participação
no capital, os private equities. Esses fun-
dos procuram empresas com boa gestão e
grande potencial de crescimento para fi-
nanciar e lucrar em caso de sucesso do ne-
gócio. Os fundos de private equity inves-
tiram 11 bilhões de reais em empresas em
2006 — a previsão é que o montante do-
bre neste ano. O BNDES, que até o ano
passado não havia colocado nenhum cen-
tavo nesse tipo de operação, destinou 260
milhões de reais aos private equities em
2007 — apenas 0,5% de seu orçamento.
Por fim. outra área promissora é a de in-
fra-estrutura. "Bons projetos nesse cam-
po têm alto impacto social", diz Cláudio
Haddad, presidente da escola de negócios
Ibmec São Paulo. Recentemente, o banco
tem sido escalado para financiar obras do
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). que conta com uma ampla gama
de projetos de infra-estrutura.

Várias das mudanças de rumo debati-
das no Brasil já foram testadas lá fora. O
modelo de bancos de desenvolvimento es-
tatais é questionado no mundo todo. Na
Coréia e no Japão, há pressões para que
as instituições locais deixem o crédito e
mirem projetos de infra-estrutura e parti-
cipações em companhias privadas. Os mais
radicais defendem a privatização. Até o
Banco Mundial vive uma crise de identi-
dade: sua receita com empréstimos caiu
pela metade nos últimos cinco anos por-
que os países em desenvolvimento estão
procurando outras fontes de recursos. Pa-
ra diversificar, o KDB, da Coréia, decidiu
fazer como os bancos comuns e buscar
oportunidades em outros países. Abriu es-
critórios em cidades como Londres, Xan-
gai e até São Paulo. Em Cingapura, a pres-
são é por transparência. O BNDES, com
seus 30 bilhões de dólares de orçamento,
é maior que todos os seus pares — desde
o alemão, com 24 bilhões de dólares, até
o Banco Mundial, que tem 5 bilhões. Ou
seja. há bilhões de razões para o banco co-
meçar a repensar seu futuro. •

38 WWW.EXAME.COM.BR 18 DE JULHO DE 2007

Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 13, p. 30-33, 18 jul. 2007.




