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As lições dos asiáticos para os brasileiros são simples: é preciso aumentar os investimentos e 
diminuir a presença do Estado na economia. Difícil é implementá-las. 
 

O crescimento econômico do Brasil nos últimos anos tem sido decepcionante, especialmente 
para os muitos observadores que torcem pelo país no exterior. Em meio a um boom do preço 
de commodities e a taxas recordes de expansão da economia global, o Brasil devia ter 
conseguido mais do que crescer 3% ao ano. Mas o avanço do crescimento do produto interno 
bruto (PIB) deste ano para taxas anuais superiores a 5% não apenas nos deixou animados 
como nos fez sonhar. Poderíamos estar vendo o começo de um período de crescimento rápido 
e sustentado? Em outras palavras, o Brasil poderia repetir o que a China vem fazendo? Na 
verdade, essa é a pergunta errada. É sempre tentador tomar o campeão de crescimento e nos 
compararmos a ele. Todo o mundo fez isso tendo o Japão em mente nos anos 60, 70 e 80. 
Mas os países, é bom que se lembre, são muito diferentes, e poucos são mais distintos do que 
China e Brasil em sua herança, sua história econômica e suas estruturas políticas. Os pontos 
de partida são completamente diferentes, quer se compare o Brasil com a China no início de 
seu período de forte crescimento, em 1978, quer se compare hoje. Para começar, o Brasil já é 
mais rico que a China, com renda per capita que é mais que o dobro da chinesa, usando-se 
como parâmetro taxas de câmbio de mercado. 

Mesmo medida pela paridade de poder de compra, a renda brasileira é 50% mais alta. Aqui, 
vale a ressalva de que a China está diminuindo muito rapidamente a distância. 

Há duas boas perguntas para ajudar a clarear nossos sonhos sobre o futuro da economia 
brasileira. A primeira é: o que o Brasil deve fazer para acelerar seu crescimento? A segunda: 
existe algo que os brasileiros podem aprender com o sucesso da China e, talvez, o da Índia 
para acelerar o crescimento? A Índia é ainda mais pobre que a China, com renda per capita 
inferior a um quinto da verificada no Brasil. Nos últimos quatro anos, no entanto, os indianos 
deram um salto em termos de crescimento econômico do tipo que pode estar agora 
começando no Brasil. A Índia saiu de 6% ao ano para 9,4%. Quando se procura extrair lições 
apenas da China, existe o risco de que elas possam ser descartadas por razões políticas. O 
Brasil é uma democracia em que pessoas, Estado e grupos de interesse têm direitos bem 
estabelecidos, além de meios para defendê-los. A China é um sistema autoritário, sem 
democracia, sem Judiciário independente e com direitos individuais que existem mas são 
vulneráveis à vontade do Partido Comunista. 

Ainda que algumas das peculiaridades da China decorram da ditadura, a verdade é que a 
explicação para o sucesso do país não deve ser reduzida a seu sistema político. A maioria das 
ditaduras não consegue atingir ou manter o ritmo chinês. Se o sistema político explicasse todo 
o desenvolvimento da China, o país obrigatoriamente teria de haver contado com dirigentes 
altamente brilhantes nos últimos 30 anos, algo pra lá de implausível. Além disso, o modelo 
econômico chinês está longe de ser uma novidade. O país segue um padrão que teve como 
pioneiros o Japão, a Coréia do Sul, Taiwan e outros Tigres Asiáticos, muitos dos quais são 
agora democracias. A Índia a maior democracia do mundo está começando a seguir o mesmo 
caminho. A ditadura de um partido comunista, é bom que se diga, não é uma condição 
necessária para o sucesso capitalista.  

A chave é o investimento: A diferença fundamental entre o Brasil e as histórias de sucesso do 
Leste Asiático pode ser resumida em uma única estatística: a relação entre investimento e PIB. 
No Brasil, o investimento em 2006 representou 16,8% do PIB, percentual bastante parecido 
com o dos Estados Unidos. Na China, por sua vez, o número chegou a quase 45% e, na Índia, 
foi de 34%. O investimento é um indicador importante porque é a fonte de crescimento futuro 
da produção e, portanto, do PIB. Se você constrói uma fábrica hoje, isso mostra que espera 
estar produzindo mais no futuro. Evidentemente, nem todo investimento é produtivo. Parte do 
que é aplicado na China pode estar sendo desperdiçada na forma de prédios de escritório 
desnecessários ou aeroportos que poucas pessoas usam.  



O investimento nos últimos anos, de fato, parece ter se tornado menos eficiente, pois uma 
proporção de 45% deveria gerar um crescimento anual do PIB superior aos 11% vistos 
recentemente. 

Para que a economia brasileira atinja um crescimento maior, o país precisa estimular um 
aumento do investimento tanto privado como público. Como? Os governos não elevam a taxa 
de investimento simplesmente com uma decisão. O único meio de fazê-lo diretamente é 
gastando mais dinheiro público, mas isso causa crescimento dos déficits orçamentários, 
aumentos enor mes da dívida pública e o tipo de crise da dívida que a América Latina 
enfrentou nos anos 80. É justamente nesse aspecto que as lições chinesas se tornam 
relevantes para o Brasil. As razões do crescimento dos investimentos na China são o baixo 
custo do capital e a facilidade de abrir e expandir uma empresa, sem falar na competição 
intensa provocada pelas baixas tarifas de importação, que provocaram a queda dos preços dos 
insumos. Esses fatores, é inegável, encorajaram a enorme expansão de exportações chinesas 
e atraíram multinacionais interessadas em montar uma base de produção no país. O 
investimento estrangeiro, de mais de 70 bilhões de dólares por ano, ganhou as manchetes e 
tem contribuído para o crescimento do PIB, mas é um engano achar que foi a influência 
decisiva. A maior parte do investimento tem sido de companhias domésticas e do governo, não 
de empresas estrangeiras. Há outro fator: a taxa de câmbio tem sido fixada pelo governo bem 
abaixo do nível que se estabeleceria num mercado livre. Combinado com o controle de entrada 
e saída de capitais, isso tanto impulsionou as exportações como manteve baixo o custo do 
capital. 

Se olharmos para outros países asiáticos bem-sucedidos, como Coréia do Sul, Taiwan e, agora, 
Índia, muitos desses fatores também se aplicam embora não todos. O custo do capital tem 
sido baixo nos três lugares. Na Índia, por exemplo, isso ocorreu principalmente porque a 
inflação foi controlada, as taxas de juro caíram e a poupança doméstica cresceu. É bem 
verdade que não é fácil abrir ou expandir uma empresa na Índia. E que as moedas de Coréia, 
Taiwan e Índia têm flutuado mais livremente, e com valores mais realistas, que a da China. O 
que eles têm em comum, porém, é que em todos esses países o comércio tornou-se mais 
aberto, reduzindo o custo de insumos, as oportunidades para os empresários aumentaram e a 
poupança doméstica foi suficientemente abundante para financiar a maior parte ou todo o 
investimento. 

Impostos, custos e regras 

A outra grande diferença entre China e Brasil está no papel e no tamanho do Estado. Na China, 
embora o capitalismo tenha sido implantado e a propriedade estatal da indústria reduzida, o 
Estado ainda tem um papel muito importante. Mas esse papel não se expressa em impostos e 
gastos públicos. Nos últimos dez anos, a relação entre arrecadação fiscal e PIB na China 
dobrou, de cerca de 10% para quase 20% em 2006. Com isso, o déficit fiscal do governo foi 
eliminado. Ainda assim, o impacto do Estado chinês via impostos e gastos públicos é muito 
menor que o do Estado brasileiro, cujos impostos representam mais de 35% do PIB. Nesse 
sentido, o Estado brasileiro é muito parecido com o dos Estados Unidos e o do Japão, e muito 
maior que o da maioria dos outros países em desenvolvimento, nos quais a arrecadação de 
impostos varia de 15% a 30% do PIB. 

Todos temos preconceitos contra impostos, a menos que estejamos entre os que recebem o 
dinheiro gasto pelo governo. Os efeitos econômicos importantes dos altos impostos são dois: 
eles reduzem os incentivos para o trabalho e o empreendedorismo; e aumentam o estímulo 
para operações ilegais no mercado negro. As empresas do setor informal também contribuem 
para o crescimento econômico, mas acabam, por necessidade, permanecendo muito pequenas. 
Temendo ser detectadas pelas autoridades, não investem tanto. Além dos impostos, o excesso 
de regras do Estado brasileiro não incentiva o investimento. O Banco Mundial produz um 
levantamento anual que mede o grau de dificuldade de fazer negócios em 178 países, 
observando fatores como leis e burocracia. O banco dá ao Brasil uma avaliação ruim: o 122o 
lugar. A posição é próxima à da Índia, que apareceu em 120o, mas muito pior que a da China, 
em 83o.  



Em comparação com a China, no Brasil leva-se mais tempo para abrir uma empresa, para 
fazer valer um contrato, para exportar ou importar bens e, principalmente, para processar e 
pagar impostos. 

Uma década de reforma 

Se as lições da China para o Brasil já estão claras o investimento precisa crescer e o Estado 
deve encolher, resta saber o que os brasileiros podem fazer para incorporar esses 
ensinamentos. Duas coisas são óbvias. Uma é que o Brasil não pode adotar essas lições da 
noite para o dia. A outra é que um crescimento econômico rápido não vem com o apoio a um 
ou dois supersetores como etanol ou fabricação de aviões. Uma grande economia como a do 
Brasil precisa voar com muitos motores, e não apenas alguns. É preciso permitir e encorajar o 
empreendimento privado a encontrar um milhão de lugares para investir. A experiência de 
países asiáticos também sugere uma terceira conclusão: para alcançar um crescimento rápido, 
não é necessário fazer tudo direito. O requisito mínimo é a estabilidade macroeconômica, o 
que significa inflação baixa, política fiscal previsível e menor volatilidade cambial. Nesses 
pontos, o Brasil já é um vitorioso, graças a Fernando Henrique Cardoso e agora a Lula. O 
passo final deve ser assegurar independência ao Banco Central para convencer a todos que 
esse progresso realmente será permanente. 

Além disso, um país precisa criar o sentimento entre as empresas privadas de que suas 
oportunidades estão aumentando e que os custos impostos a elas pelo governo serão 
razoáveis. Isso não significa que todos os regulamentos, impostos e limitações devam ser 
abolidos de uma hora para outra. Mas um plano claro para a eliminação ou a redução de 
barreiras, de impostos e de requisitos burocráticos permite que os investidores olhem para a 
frente e procurem meios de explorar as liberdades que virão. Essa é, com efeito, a história da 
aceleração do crescimento na Índia nos últimos quatro anos. Um processo consistente de 
reforma gradual, combinado com evidências crescentes de estabilidade macroeconômica, 
convenceu as empresas de que valia a pena investir. O setor público também tem aplicado 
recursos, em especial em infra-estrutura, mas a maior parte do investimento extra está vindo 
de empresas privadas. 

O custo Brasil não será reduzido facilmente ou rapidamente, mas o anúncio de um programa 
de dez anos encorajaria o setor privado a se preparar para um país com um ambiente 
realmente competitivo. Depois de reduzir o risco de inflação, um governo tem pouco a fazer 
para baixar o custo do capital. No entanto, os governantes deveriam facilitar o uso do capital, 
com a modernização de regras e a reforma do Judiciário. O Brasil não pode se tornar uma 
China. Não tem a mesma demografia ou herança política. Não é uma área inexplorada 
esperando construções, como foi a China nas últimas décadas. Porém, se quiser alcançar um 
crescimento econômico mais robusto, o país deve aprender com os asiáticos. Esses 
ensinamentos não são, de fato, difíceis. O problema é que, com freqüência, lições simples 
costumam ser as mais árduas de implementar. 

Fonte: Exame, ano 41, n. 19, p. 82-86, 10 out. 2007. 

 

 
 
 


