
Novo PIB joga para baixo taxas de investimento no país 
 
A revisão do crescimento brasileiro de 2000 a 2005 acabou jogando para baixo as taxas de 
investimento na economia, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
O instituto avaliou, no entanto, que houve uma melhora "qualitativa". 
 
A Formação Bruta de Capital Fixo, uma das medidas de investimento no país, caiu para 
patamar equivalente a 16,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 como 
consequência do aumento da taxa de expansão da economia no período. 
 
Pela nova metodologia, a economia brasileira cresceu 2,9 por cento em 2005, e não 2,3 por 
cento como inicialmente informado. Considerando a taxa de expansão antiga, os investimentos 
representavam 19,9 por cento do PIB. 
 
"A queda do peso do investimento é resultado de dois fatores. Em primeiro lugar, o PIB que 
nós estimamos agora é bem maior do que se estimava anteriormente", afirmou o presidente 
do IBGE, Eduardo Nunes. 
 
"E, ao revisarmos os dados das contas nacionais do segmento que produz os bens de capital, 
percebemos que a magnitude do setor da construção civil no Brasil é menor do que se 
estimava anteriormente."  
 
MELHORA QUALITATIVA 
 
Em 2004, a Formação Bruta de Capital Fixo passou de 19,6 por cento do PIB para 16,1 por 
cento. Em 2003, a taxa foi revista de 17,8 por cento para 15,3 por cento. 
 
Em 2002, essa medida dos investimentos representou 16,4 por cento do PIB, e não 18,3 por 
cento. Mesmo movimento foi registrado em 2001, com a taxa caindo de 19,5 por cento para 
17 por cento. 
 
Em 2000, a taxa como proporção do PIB passou para 16,8 por cento, ante 19,3 por cento 
inicialmente informada. 
 
"Enquanto o investimento piora em termos quantitativos, há uma melhora qualitativa (com o 
maior peso de máquinas e equipamentos)", ponderou o gerente de contas trimestrais do IBGE, 
Roberto Olinto. 
 
Ele explicou que o setor de máquinas e equipamentos ganhou mais peso que o da construção 
civil e, dentro dele, aumentou a participação de máquinas eletrônicas --o que "proporciona 
uma maior produtividade". 
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