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Não há dúvidas de que os dados de crescimento do PIB merecem comemoração. 
 
O crescimento da economia brasileira iniciado no segundo trimestre de 2009 não só teve 
continuidade, como se acelerou. A taxa de expansão do PIB do quarto trimestre de 2009, se 
anualizada, em nada deve ao dinamismo da economia chinesa: nada mais nada menos que 
8,4%. 
 
A boa impressão é causada não apenas pela magnitude do crescimento do PIB, mas também 
por sua composição. A desagregação dos dados indica que o dínamo do crescimento segue 
sendo a demanda doméstica. 
 
E o que é melhor é que entre os componentes da demanda doméstica o aumento dos 
investimentos superou o do consumo. A formação bruta de capital fixo apresentou aumento de 
expressivos 6,6%, ou 29%, se anualizado. 
 
Na ótica da oferta, por sua vez, a indústria foi o setor mais dinâmico, com destaque para a 
construção civil. 
 
Trata-se de um reflexo dos estímulos fiscais concedidos ao longo do ano passado. 
 
O que dizer a respeito de 2010? Caso não haja mais nenhum crescimento ao longo dos quatro 
trimestres de 2010, uma hipótese pessimista, teremos garantida taxa de crescimento do PIB 
de 2,7% frente a 2009. A evolução dos condicionantes da demanda interna, entretanto, 
sinaliza que a taxa de crescimento do PIB em 2010 poderá ser o dobro desse piso, ou seja, 
5,4%. Diga-se de passagem, dada a elasticidade entre crescimento do PIB e criação de 
empregos, isso significa que poderemos ter mais novos empregos que novos entrantes no 
mercado de trabalho. 
 
Ou seja, a taxa de desemprego poderá continuar em queda. 
 
Mas isso não significa que os problemas da economia brasileira já estejam resolvidos. 
 
Pelo contrário. O que os dados do PIB também revelam é que a taxa de investimento segue 
em nível baixo, de apenas 16,7% em 2009. É verdade que esta tende a crescer em 2010. Mas, 
mesmo assim, não nos iludamos: a taxa de investimento mal atingirá 18% neste ano. Trata-se 
de patamar ainda aquém do necessário para proporcionar taxas de crescimento sustentado de 
5% a longo prazo. 
 
A conclusão é simples e óbvia: antes de cantarmos em prosa e verso os trunfos da economia 
brasileira, vale termos em mente que ainda há desafios à espera de solução. 
 
Uma longa agenda de reformas foi interrompida, em detrimento da nossa competitividade 
internacional. A trajetória de crescentes déficits em transações correntes, refletida na 
contribuição negativa do setor externo nas contas nacionais, coloca essa questão cada vez 
mais em foco. Diante disso, devemos aproveitar a rara combinação de eleições presidenciais 
com cenário econômico de estabilidade e crescimento para discutirmos questões que podem 
contribuir para o crescimento sustentado da economia a longo prazo. 
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