
Economistacontinua
apostandoemuma
políticamonetáriamais
apertadanofimde2010,
comeventualaltadojuro

Crise custou entre R$ 150 bilhões e R$ 210 bilhões ao País

FRUSTRAÇÃO – ‘Nãocolhi uma únicasacade trigo paraomoinho’,dizNelsonSchreiner

Para o economista Régis Bonelli, do Ibre/FGV, a ‘marolinha’ que atingiu a economia brasileira ‘foi bastante cara’

Irany Tereza
RIO

Ex-presidente do Banco Cen-
tral (BC) Gustavo Loyola, con-
sidera que o mercado foi conta-
minado pelo otimismo do go-
verno em relação à retomada
da economia. Isso explicaria o
descasamento tão grande en-
tre as projeções para o PIB e o
efetivo resultado do terceiro
trimestre. “Está mais claro
que o otimismo do governo era
muito mais torcida do que in-
formação”, disse o economis-

ta, sócio da Tendências Consul-
toria, ao Estado. Segundo ele,
a Tendências manterá a proje-
ção de crescimento de 5% para
2010, mas vai recalibrar a esti-
mativa para 2009, de avanço
de 0,2% para recuo de 0,2%.
Ele continua apostando em
uma política monetária mais
apertada no fim de 2010, com
a eventual retomada da alta
dos juros. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista.

Porque o PIB veio tão distante das
previsões?
Na Tendências, a previsão era
de 1,6%. Veio distante, mas
não tanto assim. O mercado co-
mo um todo, de fato, fez previ-
sões muito otimistas. Talvez a
explicação seja que o mercado
foi contaminado pelo otimismo

do governo, que – hoje está
mais claro – era muito mais
torcida do que informação. O
mercado acreditava que, even-
tualmente, havia alguma infor-
mação de que o PIB estava
mais forte. Acho que houve
certa frustração nos números,
mas sem que isso altere funda-
mentalmente as trajetórias
previstas para 2010. No ano
que vem teremos crescimento.
Nossa previsão, de 5%, não se-
rá revista. O que os números
mostraram é que a economia
está se recuperando um pouco
mais lentamente do que o pre-
visto pela maioria. Mas alguns
resultados foram positivos.

Quais?
A Formação Bruta de Capital
Fixo em relação ao trimestre

anterior. Embora o crescimen-
to ainda seja lento, já há sinais
de reversão. O resultado do
PIB não alterou fundamental-
mente as perspectivas para o
ano que vem.

Nem em relação aos juros?
Os números mostraram que fi-
cou mais remota a possibilida-
de de alta de juros já a partir
do início do ano que vem, co-
mo previam alguns analistas.
Nossa aposta já era de previ-
são de aumento de juros mais
para o final de 2010, a partir de
outubro. Mas uma parte im-
portante do mercado antecipa-
va o aumento, inclusive para o
primeiro trimestre. Essas pre-
visões ficarão um pouco fora
de esquadro, porque a econo-
mia não está bombando como

se imaginava. As previsões são
consistentes: aquelas pessoas
que esperavam que a econo-
mia estivesse crescendo mais
esperavam que, com isso, o hia-
to do produto estivesse fechan-
do, ou seja, a capacidade ocio-
sa da economia estivesse sen-
do reduzida muito rapidamen-
te e isso poderia gerar pressão
inflacionária. Portanto, o Ban-
co Central deveria agir de ma-
neira antecipada. Aqueles que
previam, como nós, uma recu-
peração um pouco mais lenta
postergavam o efeito de fecha-
mento do hiato mais para o fi-
nal do ano.

É possível crescimento superior
5%noquartotrimestreparagaran-
tir resultado positivo no ano?
Dificilmente o PIB deste ano

será positivo. Pode ficar próxi-
mo a zero, ou pouco abaixo dis-
so. Uma previsão positiva fi-
cou mais complicada. Nós, da
Tendências, devemos rever
nossa previsão, que era de li-
geiro crescimento, de 0,2%. Va-
mos passar para encolhimento
de 0,2%. A perspectiva de 2010
não muda, mas a de curto pra-
zo, sim, porque nem há tempo
de recuperar. Isso só seria pos-
sível se houvesse revisão desse
terceiro trimestre.

Essas revisões tão acentuadas
não colocam em xeque o próprio
critério estatístico?
Revisões de PIB acontecem no
mundo inteiro. Quando bem ex-
plicadas e dentro de uma certa
lógica, indicam até seriedade
no cálculo do PIB. ●

‘Se o campo vai
mal, a economia
não decola’
Produtorruralsofreprejuízos

Gustavo Loyola: sócio da Tendências Consultoria e ex-presidente do Banco Central

José Maria Tomazela
SOROCABA

Entrevista

Queda de 9% em relação ao mesmo período do ano
passado foi a maior entre os setores da economia
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Agricultura tem
resultado ruim
e reduz PIB

Alexandre Rodrigues
RIO

A crise econômica internacio-
nal custou ao Brasil um recuo
de1% do Produto Interno Bruto
(PIB). É o que indica a variação
acumulada do PIB nos quatro
trimestres que sucederam à
quebradobancodeinvestimen-
to americano Lehman Bro-
thers, em setembro de 2008,
que desencadeou a instabilida-
de dos mercados globais.

A taxa acumulada, divulgada
ontem pelo IBGE, dá um retra-
todoefeitoda crisesobre oBra-
sil. Se o ano tivesse começado
no que é considerado o ponto
inicialdacrise,oPIBteriafecha-
do o período de 12 meses com
variação negativa de 1%.

Para Régis Bonelli, especia-
listaemanáliseseconômicasdo
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas(Ibre/FGV), a análise do pe-
ríodo dá uma boa medida do ta-

manhoda“marolinha”prevista
pelo presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva no início da crise. Ele
estima um avanço de cerca de
2% no PIB do quarto trimestre
deste ano em relação ao tercei-
ro, o que deve fazer com que

2009 termine com uma varia-
ção negativa de 0,4%.

Pelos cálculos do economis-
ta, antes da crise, o Brasil tinha
potencial de crescimento entre
5% e 7% em 2009. Com o cresci-
mentoperdido, eleacreditaque
o País deixará de acrescentar
este ano entre R$ 150 bilhões e
R$ 210 bilhões à atividade eco-
nômica.

“Esse é o custo da crise. É
sempre duro não crescer, mas,
se considerarmos as previsões
que foram feitas antes da crise,
que cogitaram quedas de até
4% no PIB de 2009, o resultado
é bom. Pode até ser classificado
como uma marolinha, mas é
uma marolinha bastante cara”,
avaliou o economista.

Ele reconhece que a onda so-

bre o País poderia ter sido mui-
to maior, embora países como
Índia e China tenham passado
ao largo da recessão e a Coreia
doSul tenha tido apenas um tri-
mestrederecuo.OBrasilamar-
gou dois trimestres consecuti-
vos de resultados negativos.

Bonelli avalia que as medi-
das anticíclicas do governo fo-
rambem-sucedidas,emborare-
conheça que os números divul-
gados ontem pelo IBGE para o
terceiro trimestre, abaixo da
previsão de analistas, indica
uma recuperação mais lenta da
economia.

“Os números indicam que é
cada vez mais difícil um cresci-
mento robusto no quatro tri-
mestre para que a variação seja
zero ou positiva.” ●

‘O mercado caiu no otimismo do governo’

ATIVIDADE ECONÔMICA

Jacqueline Farid
Celia Froufe
RIO E BRASÍLIA

O setor agropecuário sofreu
um tombo no terceiro trimes-
tre, com o maior recuo entre to-
das as atividades econômicas.
Em relação ao mesmo período
do ano passado, a queda foi de
9% no Produto Interno Bruto
(PIB), influenciada por um for-
terecuonaprodutividadedevá-
rios itens agrícolas, segundo a
gerente de Contas Trimestrais
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), Re-
beca Palis. “Mantivemos quase
que a mesma área plantada do
anopassado,masoque levouao
recuo no PIB do setor foi mes-
mo uma redução na produtivi-
dade destas mesmas áreas”,
afirmou a técnica.

O ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, atribuiu o
resultadodesastrosodaativida-
de do setor no terceiro trimes-
tre de 2009 à queda dos preços
dosprodutosagrícolas.Ajustifi-
cativadeStephanes,quedeuen-
trevista coletiva à imprensa à
tarde para comentar o resulta-
do negativo do PIB, foi a de que
as comparações foram feitas
em momentos muito distintos
da economia.

A queda na agropecuária,
além do desempenho da pecuá-
riaedasilvicultura,podeserex-
plicada pelo desempenho de al-

gunsprodutosquetêmsafrare-
levantenotrimestre.Comexce-
ção da cana-de-açúcar, com es-
timativa de crescimento anual
de 6,9%, as estimativas para
2009 do trigo em grão (-15,1%),
do café em grão (-13,8%), da
mandioca (-0,3%) e da laranja
(-0,1%) apresentaram quedas
em relação ao ano anterior.

Entre os destaques citados
por Rebeca Palis para explicar
o desempenho negativo, estão
previsões de queda nas produ-
ções de itens importantes na
agricultura, na comparação
com as produções registradas.
É o caso de trigo (-15,1%), café
(-13,8%), mandioca (-0,3%) e la-
ranja (-0,1%), cujas estimativas
negativas de produção já ti-
nham sido reveladas pelo IBGE
duranteadivulgaçãodaestima-
tiva de safra de outubro.

Em contrapartida, ela lem-
brou que há uma previsão de
forte aumento na produção de
cana-de-açúcar(6,9%)em2009
ante 2008, também mostrada
pelo levantamento. Além da
queda forte em relação ao ter-
ceirotrimestre de2008,oIBGE

revelou recuo de 2,5% em re-
lação ao segundo trimestre.

Os resultados do setor fo-
ram muito mais críticos do
que os do PIB geral do País,
que mostrou retração de
1,2% no mesmo período do
ano passado e crescimento
de 1,3% na comparação do
terceiro com o segundo tri-
mestre de 2009.

Osnúmerosnegativosvie-
ram dentro das expectativas
da presidente da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil, senadora Kátia
Abreu(DEM-TO).“Osnúme-
ros não trouxeram surpresa
para o setor. O que fez o PIB
cair foi a redução de 10 mi-
lhões de toneladas de grãos
de 2008 para 2009, passan-
do de aproximadamente 144
milhões de toneladas para
perto de 134 milhões de tone-
ladas”, disse a senadora.

Ela argumentou que a sa-
fraémedidaquandoéplanta-
da “e só se planta uma vez
por ano”. Mas voltou a desta-
car a expectativa para a sa-
fradegrãosem2010,quando
deve somar cerca de 140 mi-
lhões de toneladas. “Não é
umvolumepróximoaorecor-
de (144,1 milhões de tonela-
das na safra 2007/2008),
mas acredito que possamos
compensar a queda do ano
passado e voltar a crescer.”●

COLABOROU ALESSANDRA SARAIVA

O
agricultor Nel-
son Schreiner,
de 70 anos, tem
uma explicação
para o fraco de-

sempenho da economia bra-
sileira, que resultou num
Produto Interno Bruto
(PIB) bem menor que o es-
perado no terceiro trimes-
tre de 2009. “Se o campo
vai mal, a economia toda
não decola.”

Produtor de grãos há 49
anos, Schreiner contabiliza
este ano uma queda de 20%
na renda obtida em suas
fazendas entre Taquarivaí e
Itapeva, no sudoeste paulis-
ta, em comparação com a
média dos anos anteriores.
Ele conta que as cotações
internacionais do milho e
da soja não acompanharam

os preços da safra passada e
foram, ainda, afetadas pelo
dólar baixo. “Além dos preços
fracos e do câmbio ruim, tive-
mos problemas climáticos na
safra de inverno”, disse.

PREJUÍZO
Produtor caprichoso, ele plan-
tou 900 hectares de trigo pelo
sistema de plantio direto. A
lavoura, cuidada com esmero,
teve um ótimo desenvolvimen-
to e não chegou a ser afetada
pelas doenças fúngicas que
acometeram outros trigais da
região.

“Era um trigo espetacular,
que deveria produzir pelo me-
nos 60 sacas por hectare”, diz
o produtor. Na véspera da co-
lheita, começou a chover sem
parar. “Resultado: não colhi
uma única saca de trigo para

moinho e tudo o que conse-
gui colher virou farelo para
ração.” O prejuízo foi total,
pois a lavoura não tinha se-
guro.

Schreiner calcula ter in-
vestido mais de R$ 1 mil
por hectare para formar a
lavoura.

Ele se considera um pro-
dutor precavido e pé-no-
chão. Sabe que a agricultu-
ra é uma atividade de risco,
em que se alternam os anos
bons e os ruins, por isso
mantém uma reserva para
enfrentar os períodos de
crise. Por conta disso, já
cobriu as áreas de cultivo
com milho e soja que serão
colhidos no início de 2010.

“São lavouras de custo
mais baixo, porque o preço
do adubo e de outros insu-
mos caiu, mas é preciso
que outros fatores, como o
clima e o mercado interna-
cional, sejam favoráveis”,
diz Schreiner.

Uma coisa, para ele, é
certa: o agricultor está sozi-
nho e não pode depender
do governo, pois dali não
vem ajuda. “É o contrário:
no Brasil, o governo é que
depende do agricultor para
a economia andar.”

Resultado robusto
no 4º trimestre é
cada vez mais
difícil, diz analista

Para Stephanes,
resultado negativo
foi causado por
queda de preço
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