


teria dado o sinal para a adoção de um
estilo de crescimento ancorado no di-
namismo das exportações.

Como se sabe, as economias asiáticas
apoiaram e ainda apoiam suas estraté-
gias de crescimento acelerado na forte
contribuição das exportações líquidas
ao crescimento do Produto Interno Bru-
to. O impulso decorre diretamente do
crescimento das exportações vis-à-vis às
importações, e, indiretamente, através
dos efeitos dinamizadores das exporta-
ções líquidas sobre o investimento in-
terno. Nessa configuração do cresci-
mento, o consumo tem um papel secun-
dário na expansão do mercado interno
- sempre impelido pela pujança das ex-
portações e do investimento -, pelo me-
nos até que venha a ocorrer um aumen-
to significativo dos rendimentos reais.

Agressividade no comércio exterior e
elevadíssima taxa de investimento são,

urou muito pouco tempo o
ensaio asiático da economia
brasileira. Alguns imagina-
ram que a elevadíssima des-
valorização cambial de 2002

portanto, os elementos formadores
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^ do crescimento acelerado das econo-
mias de alto desempenho nas últimas
três décadas. Observado da perspectiva
global, o modelo asiático ganhou enor-
me impulso e tornou-se muito viável
com a ampliação do déficit comercial
dos Estados Unidos. Cada país adotou
seu próprio mix de incentivos e subsí-
dios às exportações: crédito facilitado
ou subsidiado, políticas industriais vol-
tadas para o setor externo, ações para a
promoção empresarial e comercial no
exterior, acordos internacionais para
acesso a mercados etc. Em nenhum ca-
so o câmbio subvalorizado deixou de
compor o rol de políticas ativas.

O mundo presencia um cataclismo
na divisão internacional do trabalho. A
Ásia torna-se formidável produtora e
processadora de pe'ças e componentes
baratos (sem exclusão dos bens finais).
Conforma-se uma mancha manufatu-
reira, grande importadora de matérias-
primas, que pulsa em torno da China,
reintegrada ao circuito capitalista des-
de as reformas do fim dos anos 70.

As relações de troca no comércio
mundial deixam de inclinar-se a favor
das manufaturas e contra os produtos
primários. É no território dos asiáticos,
de mão-de-obra barata, câmbio desvalo-
rizado e abundância de investimento di-
reto estrangeiro que se produzem as no-
vas manufaturas.

O deslocamento das filiais em busca do
global sourcing obriga a economia na-
cional americana a ampliar o seu grau
de abertura comercial e a gerar um dé-
ficit comercial crescente. Torna-se in-
contornável acomodar a expansão ma-

nufatureira e comercial dos novos par-
ceiros, produzida em grande parte pe-
lo deslocamento do grande capital
americano na busca por maior compe-
titividade. O aumento da participação
das exportações de manufaturas foi
acompanhado por um aumento corres-
pondente na geração do valor agrega-
do manufatureiro mundial. Isto tem
uma implicação importante: o valor
das exportações se elevou com a maior
integração da economia ao comércio
internacional e induziu o crescimento
da renda interna.

No Brasil, o longo hiato inflacioná-
rio, iniciado nos anos 80,
encerrou-se em meados da
década seguinte, com o Pla-
no Real. A política cambial
foi utilizada para consoli-
dar o controle da inflação
e promover a abertura da
economia, o que levou o
País a tolerar taxas de juro
real elevadas e uma inten-
sa valorização da moeda
nacional, com severas conseqüências
para a indústria manufatureira e para o
balanço de pagamentos. Nos anos 90, o
crescimento foi pífio. Ainda assim, os
juros e o câmbio cavaram um buraco de
mais de 30 bilhões de dólares em conta
corrente e erigiram uma dívida interna
de 56% do PIB - ao esterilizar a acumu-
lação de reservas com taxas de juro es-
tratosféricas. Last but not least afugen-
taram o investimento estrangeiro em
nova capacidade, ou seja, desdenharam
as exportações futuras.

O Brasil caminhou na direção opos-
ta àquela perseguida pelos países de

maior índice de crescimento. Desindus-
trialização relativa, precoce destruição
de importantes elos das cadeias de pro-
dução domésticas, desestímulo às ex-
portações de manufaturas, déficits es-
pantosos em conta corrente e crescente
dependência dos fluxos externos de ca-
pitais. Daí, o fraco incentivo ao investi-
mento privado, a queda do investimen-
to público, o modesto desempenho do
crédito. Esses fatores determinaram
uma etapa de baixo crescimento.

Os desequilíbrios gestados no âmbito do
arranjo monetário-cambial tornaram a

economia brasileira extre-
mamente vulnerável a cho-
ques externos. Mudanças
bruscas e não antecipadas
na conjuntura internacio-
nal, como as crises da Ásia,
da Rússia, assim como o
colapso da Argentina, em
2001, balançaram os fun-
damentos da estabilidade.
A fragilidade da economia

ficou exposta na eleição presidencial de
2002. O humor dos mercados azedou,
diante da possibilidade da vitória de
Luiz Inácio Lula da Silva. O risco-Bra-
sil foi às alturas.

As crises cambiais estavam inscritas
no DNA do "modelo" econômico adota-
do no País após o Plano Real, conse-
qüência do enfraquecimento industrial,
do desestímulo aos investimentos, da
regressão da base exportadora e do au-
mento da vulnerabilidade externa.

A desvalorização de 2002 completou
o que parecia ser um ciclo de mudan-
ças iniciado em 1999, com a adoção de



política de metas de inflação e de supe-
rávit primário do setor público. A mu-
dança de um sistema de câmbio semifi-
xo para flutuante foi uma imposição do
mercado, mas a crença predominante
era de que a defesa do câmbio real com-
petitivo "veio para ficar", inaugurando
uma era de favorecimento das exporta-
ções e de investimentos voltados à ex-
portação. Em 2003, ano em que a eco-
nomia sofreria intensamente os efeitos
da instabilidade do ano anterior, as ex-
portações líquidas tiveram
decisiva contribuição para
que a variação do PIB (1,1%)
não fosse negativa.

No ano seguinte, o saldo de
comércio deu uma grande con-
tribuição para o crescimento,
já auxiliado pela expansão da
demanda interna, alentada
pelo consumo, mas, sobretu-
do, pelo investimento. Esse
componente da demanda agre-
gada acumulou evolução de
9,1% em termos reais, ampa-
rado, principalmente, na ex-
pectativa da continuidade do
dinamismo originado do setor
externo, graças à nova confi-
guração cambial. O PIB em
2004 cresceria 5,7%.

Nisso se esgotou a expe-
riência asiática da economia
brasileira. As expectativas
empresariais e o câmbio com-
petitivo foram atropelados
pela decisão do Banco Cen-
tral - temendo o aumento
da inflação - de elevar a taxa
de juro básica da economia,
na segunda metade de 2004.
A valorização do câmbio foi
forte ao longo de 2005, por-
quanto o Banco Central uti-
lizou intensamente a valori-
zação do real para afastar de vez o fan-
tasma da inflação. As expectativas em-
presariais que ensejaram o grande
crescimento do investimento no ano
anterior desabaram.

A queda do investimento, aliada à retra-
ção do consumo e à menor contribui-
ção do saldo comercial de bens e servi-
ços, levou a taxa de crescimento da eco-
nomia para 3,2%. No ano seguinte, um
crescimento um pouco maior do PIB
(3,8%) foi motivado por certa recupe-

ração do consumo familiar e do investi-
mento, embora a contribuição externa
tenha passado a ser negativa. O primei-
ro governo Lula se encerra, portanto,
sem um padrão definido de crescimen-
to e com uma baixa evolução média da
economia: 3,4%.

O caráter fugaz da modesta expe-
riência asiática suscita duas questões a-
respeito dos fatores que ensejaram a
continuidade do crescimento no perío-
do seguinte. Os programas de transfe-

rência por meio da Bolsa Família e, de
maior impacto, o aumento do salário
mínimo tiveram influência decisiva na
ampliação do mercado interno consu-
midor. Tais programas correspondem às
políticas autônomas de renda-despesa,
com efeitos de multiplicação importan-
tes para o conjunto da economia, pois
os recursos transferidos chegam efetiva
e integralmente a destinatários com ele-
vada propensão a consumir.

Por seu impacto nas contas da Previ-
dência Social, a política de valorização

do salário mínimo vem sendo alvo de
críticas, diante de sua discutível eficá-
cia em atingir as camadas efetivamente
mais pobres. A crítica é parcialmente
verdadeira, mas é inepta do ponto de
vista macroeconômico: não se pode
desconhecer sua capacidade de susten-
tar a expansão da rede de atividades ur-
banas no País. Isso teve influência posi-
tiva no emprego, explicando, em parte,
a maior convergência entre crescimen-
to da economia e evolução da ocupação.

A maior "elasticidade" do em-
prego e a execução de uma ri-
gorosa fiscalização do registro
em carteira dos empregados
- a ampliação o emprego for-
mal no Sjaís - realimentaram
a cadeia de renda-gasto e po-
tencializaram o crescimento
do consumo.

A isso se juntou a espetacu-
lar reversão do quadro de agu-
da vulnerabilidade externa
da economia brasileira. O
crescimento dos preços in-
ternacionais de commodities
foi determinante, como é am-
plamente reconhecido, para
impedir que o movimento
pendular do câmbio tivesse
efeitos mais rápidos e inten-
sos no comércio exterior bra-
sileiro após a nova onda de
valorização do real ocorrida
desde 2005.

Mas a esse fator juntou-se
outro de grande significado.
Estimulados pela "certeza"
formada em 2002 sobre o câm-
bio, foram decididos projetos
de investimento nos setores
industrial e agropecuário, vol-
tados para a exportação, cuja
conclusão ajudou a potencia-

lizar o crescimento das vendas exter-
nas. Mesmo com reversão do câmbio,
os investimentos orientados para o
mercado externo tiveram seqüência,
restritos, é verdade, aos setores que se
expandiam sob efeito dos preços inter-
nacionais em alta acelerada. Os seg-
mentos articulados com a produção de
derivados de petróleo e de commodi-
ties, aprofundando a especialização
que vem ocorrendo na indústria brasi-
leira desde os anos 1990.

Do ponto de vista da produção e do



emprego internos, a valorização cam-
bial poderia ter afetado sensivelmente
muitos setores da economia, tanto pe-
las dificuldades de sustentação dos vo-
lumes exportados quanto pela concor-
rência do produto importado no merca-
do interno. Ficaram mais fragilizados os
setores industriais expostos à concor-
rência dos produtos originados em paí-
ses que adotam políticas orientadas
para sustentar a subvalorização de suas
moedas. Vários são os
ramos que sofreram e
ainda sofrem os efeitos
da concorrência asiáti-
ca: as indústrias inten-
sivas em trabalho, mas
também o setor auto-
mobilístico e de bens
de capital. A expansão
do mercado interno con-
trabalançou os danos
do câmbio valorizado,
de modo que as perdas
de produção e de em-
prego foram relativas.

O ano de 2007 inau-
gura uma nova etapa de
evolução do consumo
no Brasil, cuja duração
é difícil antecipar. Há
males que vêm para o bem. O mecanis-
mo já descrito de renda-consumo, pro-
porcionado pelos programas sociais, ser-
viu como um dos alicerces da ampliação
do mercado consumidor. Mas o crédito
foi o principal indutor do crescimento da
demanda e da economia.

Taxas básicas de juro mais baixas, maior
resistência aos "choques externos" - em
razão do volume muito maior de reser-
vas internacionais - e base mais ampla
de renda e emprego formal da popula-
ção ensejaram um clima de confiança.
Às instituições financeiras passaram a
conceder financiamentos a prazos mais
longos, notadamente para as pessoas fí-
sicas. A criação do crédito com descon-
to em folha foi uma inovação importan-
te, mas não foi o único instrumento de
ampliação do crédito e, na atual etapa,
nem sequer o mais importante. A redu-
ção das taxas de financiamento foi, é
verdade, possibilitada pela maior garan-
tia dos créditos com desconto em folha
e pela redução da taxa Selic iniciada em
setembro de 2005 e que se estendeu até
setembro de 2007. Mas a verdadeira ala-

vanca do crédito foi a ampliação dos
prazos do crédito pessoal, do financia-
mento ao consumidor e do crédito imo-
biliário. Para se ter idéia, o prazo mé-
dio dos financiamentos concedidos
para as pessoas físicas passou de 331
dias, em meados de 2006, para 419 dias,
em outubro de 2007, o que, para uma
dada taxa de juro, por si só permite a re-
dução de cerca de 20% da prestação de
um financiamento.

O consumo das famílias em 2007 cres-
ceu, até o terceiro trimestre, à taxa de
5,9%, ante 4,5% de expansão no mesmo
período do ano passado. O mesmo fator
determinou a evolução recorde nas ven-
das internas de automóveis, produtos da
linha branca, móveis e casa própria.
Apoiado no dinamismo corrente do mer-
cado interno e na perspectiva de conti-
nuidade de sua expansão,
os investimentos vêm cres-
cendo a uma taxa acumula-

, da de 12,4% em 2007.
Como resultado, o cres-

cimento do PIB poderá che-
' gar a 5,5%, aproximando-se
da taxa de 5,7% de 2004.
Mas convém sublinhar que,
para que tudo isso ocorres-
se, foi necessária uma ex-
pansão real do crédito da ordem de 20%
para as pessoas físicas. O boom do crédito
está para a economia deste início do se-
gundo governo Lula assim como a trans-
ferência de renda por meio dos progra-
mas sociais e do salário mínimo esteve
para o primeiro mandato.

Os ciclos de crédito no Brasil têm

um histórico de prazos muitos curtos,
mas, ainda que desta feita possa ser di-
ferente e o atual ciclo tenha mais fôle-
go, há o risco nada desprezível de re-
trocesso no financiamento interno. A
sensibilidade agora é muito maior do
crédito, assim como é maior a depen-
dência do crescimento econômico à
demanda doméstica e ao consumo in-
duzido pelo mecanismo do crédito. Is-
so deve ser levado em conta no caso de

aumento da taxa de ju-
ro promovida pelo Ban-
co Central para com-
bater possíveis pres-
sões inflacionárias, co-
mo ocorreu no segun-
do semestre de 2004.

Diferentemente daque-
la oportunidade, no
entanto, uma reversão
na economia devido à
queda da demanda in-
terna não encontrará
na demanda externa
um mecanismo ainda
que parcial de com-
pensação. Por enquan-
to, os sinais de quali-
dade do crédito do sis-

tema financeiro nacional estão preser-
vados, isto é, a inadimplência não
mostra qualquer sintoma de deterio-
ração, o que alimenta a expectativa de
que a elevada evolução do crédito te-
nha prosseguimento pelo menos em
2008. A maior ameaça de continuidade
vem do lado da política monetária, que
já acena com a possibilidade de aumen-

to da taxa básica de juro.
A base relativamente

precária desse "modelo"
de crescimento apoiado
no crédito não é a sua
única limitação. Mesmo
que o crescimento acele-
rado propiciado pelo boom
do crédito continue a cur-
to prazo neutralizando os
efeitos adversos da apre-

ciação cambial, nada poderá deter um
redobrado ímpeto da tendência de es-
pecialização da estrutura industrial
brasileira na produção de commodities
industriais, o que não favorece o cres-
cimento de longo prazo e a reprodução
da solidez conquistada a duras penas
pelo Brasil nos últimos anos.
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