
Igo intriga os eco-
nomistas. De to-
dos os países
emergentes rele-

vantes, o Brasil é hoje
aquele que apresenta o
melhor desempenho em
vários setores empresa-
riais. Tome-se, como
exemplo, a indústria au-
tomobilística. Neste
ano, as vendas devem
crescer 28% no Brasil.



É mais do que os 26% da Argentina,
os 21% da Rússia ou os 18% da índia
e da China. Apesar disso, o Brasil é o
país com a menor taxa de expansão
econômica - o que se projeta é um
salto de 4,5% no PIB, enquanto os de-
mais rodam a taxas de 6%, 8% ou até
10%. Pode-se alegar que o crescimen-
to não é medido apenas pelo setor de
automóveis. É verdade. Mas se a
comparação for feita no agronegócio,
na construção civil e em várias outras
atividades, o Brasil também está me-
lhor do que seus concorrentes. O que,
então, explicaria uma diferença tão
grande? Para alguns analistas, a res-
posta pode estar na estatística. "O
Brasil está subestimando seu cresci-
mento econômico", garante o econo-
mista Francisco Lopes, que presidiu
o Banco Central e é dono da consulto-
ria Macrométrica. "Se a China ado-
tasse um padrão de cálculo do PIB

semelhante ao nosso, eles cresceriam
dois ou três pontos a menos."

O economista defende sua tese com
argumentos técnicos. Enquanto a
China atribui 80% do PIB à indústria,
o peso da atividade manufaturara no
Brasil, segundo o IBGE, é pouco su-
perior a 30%. E mesmo no tocante à
indústria, o Brasil supervalorizaria
bens de consumo não-duráveis, como
calçados e alimentos, que se compor-
tam de maneira mais homogênea e
constante. Além disso, ao medir a ri-
queza do setor de serviços, outros
países emergentes consideram ape-
nas o comercio e a
venda de combustí-
veis. O Brasil inclui
vários outros fatores,
como saúde, educação, aluguéis e até
mesmo a atividade governamental. É
como se a comparação fosse feita com
réguas distintas. O Brasil adota um
padrão muito parecido com o do
francês Institut National de Statis-
tiques et d'Economie Appliquée, en-
quanto outros países são mais dis-
plicentes. "Seguimos uma metodo-
logia moderna, mas temos proble-
mas de coleta de dados, o que dis-
torce o resultado", diz Lopes.

O IBGE, órgão encarregado de cal-
cular o PIB brasileiro, defende os re-
sultados que apresenta. "Estamos fa-
lando de uma média", diz Roberto
Olinto, coordenador de Contas Nacio-
nais do Instituto. Mas ele próprio ad-
mite que, neste ano, os diversos seto-

res econômicos estão com comporta-
mento mais equilibrado - e todos em
crescimento. "Não há nenhuma queda
drástica, como houve em outros anos
em que o PIB também cresceu." Em
2001, por exemplo, o país precisou
equilibrar uma indústria muito ma.is
volátil com setores registrando per-
das de 41%. Neste ano, o cenário é
radicalmente diferente. Até, alguns
setores exportadores, que sofreram
nos anos anteriores para se adaptar
ao dólar desvalorizado, conseguem,
agora, um desempenho favorável.
Caso das exportações do frango que

terão aumento de
22% em exportação
em volume e de 53%
em valores.

Para tentar corrigir essas imperfei-
ções, o IBGE alterou, em março, a
metodologia de cálculo do PIB. "A
mudança foi muito importante e hoje
o conjunto de informações é bem mais
amplo e complexo", afirma o econo-
mista Edmar Bacha. Ainda assim, há
espaço para melhorias. Pequenos
ajustes que retratem melhor uma eco-
nomia em ascensão.
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