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O PIB de 2009 veio dentro do
esperado, com queda de 0,2%
para uma projeção de -0,1% es-
timada pela MB Associados. O
sentido de estagnação já paira-
va desde o começo do ano, o
que foi conseguido pelo dina-
mismo do mercado doméstico
vis-à-vis a deterioração das ex-
portações e dos investimentos.
Ajudou em muito termos um
país com políticas econômicas
ainda distorcidas, o que facili-
tou enormemente o trabalho
deestímulodaspolíticasmone-
táriae fiscal, situação muito di-
ferente dos países desenvolvi-
dos. Em outras palavras, fazer
o País crescer no curto prazo é
fácil, o problema é manter a ex-
pansão no longo prazo.

Para 2010, o PIB deve mos-
trar uma recuperação em to-
dos os segmentos, com a lide-
rança dada pela indústria e pe-
los investimentos. Isso não sig-
nifica, entretanto, que a econo-
mia voltou normalmente para
a situação pré-crise. Um dos
efeitos de dois anos de cresci-
mento forte do mercado do-
méstico (consumo) e queda do
investimento é que a inflação
volta a assombrar este ano.

No biênio 2009/2010, o con-
sumo das famílias e do governo
agregará R$ 260 bilhões à eco-
nomia, enquanto os investi-
mentos aumentarão em ape-
nas R$ 10 bilhões. Essa dispari-
dademomentâneaéoque justi-
fica a preocupação do BC ao
longo do ano.

Além disso, por causa da
queda dos investimentos, o
PIB potencial também foi afe-
tado. Seu crescimento estava
beirando os 4,5% no imediato
pré-crise. Com o perfil de cres-
cimento esperado para os pró-
ximos dois anos, o PIB poten-
cial deve se estabilizar em tor-
no de 3,8%. Essa é a sinalização
de que o patamar de 6% de
2010 não é sustentável para
2011, nem para os próximos

anos. A taxa de investimento
estará muito aquém ainda do
mínimo necessário para um
crescimento médio sustentá-
vel acima de 5%.

Em nossas projeções, mes-
mo um crescimento vigoroso
da Formação Bruta de Capital
Fixo não fará com que a taxa de
investimento chegue a 25% do
PIB nem em 2016. Junto a isso,
segue sendo verdade que não
há movimento por parte do go-
verno de estimular a poupança
doméstica. Essa é a verdadei-
ra base do crescimento, e não a
depreciação da taxa de câm-
bio, como costuma se propor.

Os dados fortes dos primei-
rostrimestresdesteano,come-
çando com os 7% de expansão
esperados na comparação
com o mesmo período do ano
anterior, devem dar ótimas
manchetes políticas, mas já no
quarto trimestre o crescimen-
to do PIB deve começar a defi-
nhar. A razão básica é que o
descompasso que se vê entre
consumoeinvestimentoéespe-
lho do que se vê entre setor pri-
vado e setor público.

O primeiro tem condições e
disposição para investir, mas o
segundo ainda indica um cami-
nho errado de crescimento, via
aumento de gastos correntes,
e não de investimento. Em al-
guns anos, o efeito disso será
um déficit em conta corrente
cronicamente elevado e uma
carga tributária cada vez
maior.

Mas é inegável que o pata-
mar médio de crescimento ho-
je é maior do que tempos atrás.
Adesaceleraçãoqueseráexigi-
dadaspolíticas fiscal emonetá-
ria não precisará ser tão inten-
sa como no passado, o que quer
dizer que crescer 4,5% em 2011
não será difícil. ●

*Sérgio Vale é economista-che-
fe da MB Associados

Análise

Depois do vendaval

Paraanalista,atualciclo
econômicosecaracteriza
pelaaltadoinvestimento,
quevaipermitirexpansão
maiornofuturo

Leandro Modé

O economista-chefe do Banco
Credit Suisse no Brasil, Nilson
Teixeira, destacou os números
relativos aos investimentos no
quarto trimestre de 2009. Se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IB-
GE), a expansão foi de 6,6% em
relação ao terceiro trimestre.

“Quando olhamos o ritmo
de investimentos, a leitura é:
provavelmente, a economia
será capaz de crescer nos pró-
ximos anos em ritmo mais
acelerado do que no passado
sem gerar desequilíbrios”,
afirmou, por telefone, de No-
va York, onde se encontra pa-
ra reuniões com clientes. Tei-
xeira é um dos analistas de
mercado que falam pouco
com a imprensa. Ele aceitou
conversar com o Estado para
comentar o resultado do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do
ano passado.

Por ora, enquanto os inves-
timentos não se traduzem em
aumento da capacidade pro-
dutiva, o Banco Central (BC)
terá de agir para desacelerar
o ritmo da atividade econômi-
ca. Para Teixeira, o BC come-
çará a elevar a taxa básica de
juros (Selic) na reunião de
abril. O ciclo total de altas, pa-
ra ele, deve totalizar 1,50 pon-
to porcentual – ou seja, a Se-
lic iria para 10,25%, ante os
atuais 8,75% ao ano. “(É) bem
menos do que aponta hoje a
curva de juros (no mercado
futuro)”, observa o economis-
ta. O banco espera alta do
PIB de 6,5% neste ano.

O que os dados do PIB do 4.º tri-

mestre apontam para 2010?
Confirmam que a recuperação
da economia foi no formato de
‘V’, liderada pela demanda do-
méstica. Em geral, as recupe-
rações se caracterizavam por
um processo no qual o setor ex-
terno tinha contribuição muito
forte. As exportações tinham
um ritmo forte e as importa-
ções caíam. A história que se
coloca hoje é de um crescimen-
to liderado pelo consumo das
famílias e dos investimentos.
Olhando para a frente, isso vai
persistir nos próximos trimes-
tres, com destaque maior para
os investimentos.

Os números do 4.º trimestre o le-
vamaalterar a projeçãode cresci-
mento para 2010?
Não, porque o desempenho
veio de acordo com nossa ava-
liação. Mantemos a projeção
de um crescimento do PIB de
6,5% neste ano.

O PIB muda o cenário para a taxa
de juros?
É natural, em um processo de
recuperação, que o início apre-
sente um ritmo forte. Portan-
to, é natural ocorrer uma cer-
ta desaceleração nessa trajetó-
ria de crescimento. É exata-
mente o que está embutido
nos nossos números. A autori-
dade monetária (Banco Cen-
tral) fará um ciclo de aperto
dos juros. Mas, dada a dinâmi-
ca do crescimento, muito calca-
da em investimentos, acredita-
mos em uma alta total de 1,50
ponto porcentual (com a Selic
chegando a 10,25% ao ano),
bem menos do que aponta hoje
a curva de juros. Se olharmos
os números de consumo das fa-
mílias, já há um início de desa-
celeração. Por isso, o aperto
monetário é algo muito mais
preventivo, que não exigirá
apertos muito fortes para ade-
quar a economia a um ritmo
mais lento.

Quando o BC começará a elevar a
taxa de juros?
Mantemos a expectativa de al-
ta a partir de abril. Nossa hi-
pótese é de uma desacelera-
ção da inflação mensal, o que
daria à autoridade monetária
tempo para esperar mais um
pouco para avaliar a atividade
e o ritmo de evolução dos pre-
ços. Mas reconhecemos que a
diferença em termos de im-
pacto na economia de um au-
mento em março ou abril é
pouco significativa em termos
de atividade econômica. Não
dá, portanto, para dizer que

um início do ciclo em março
constituiria um erro de políti-
ca monetária.

Os investimentoscresceram6,6%
no último trimestre de 2009. Isso
dá ao País a possibilidade de cres-
cermais fortementesem riscos in-
flacionários?
Nossas estimativas sugerem
que a economia brasileira é
capaz de crescer em torno de
5% ao ano sem gerar inflação.
Consequentemente, quando
olhamos o ritmo de investi-
mentos, a leitura é: provavel-
mente, a economia será capaz
de crescer nos próximos anos
em ritmo mais acelerado do
que no passado sem gerar de-
sequilíbrios. Mais favorável
ainda é o fato de que, diferen-
temente do passado, quando
os investimentos eram con-
centrados em setores específi-
cos, hoje, temos todos os seto-
res participando dessa dinâ-
mica de aumento dos investi-
mentos, da capacidade produ-
tiva.

Alguns analistas estão preocu-
pados com o aumento do défi-
cit em conta corrente, mas há
quem argumente que o mundo
está disposto a financiar o Bra-
sil. O que o sr. pensa?
Ao contrário do passado,
quando o País tinha uma ne-
cessidade de financiamento
alta, muito calcada em paga-
mento de juros e amortiza-
ção, além de um endivida-
mento de curto prazo, hoje
essa necessidade está rela-
cionada a fatores pró-cícli-
cos. Ou seja, remessas de lu-
cros e dividendos, aluguel
de equipamentos, etc. É mui-
to mais associado à ativida-
de econômica. Para alguns
analistas, o aumento do défi-
cit em conta corrente signifi-
ca o aumento do risco. Não
vemos dessa forma. Essa
elevação é muito associada
ao desempenho da ativida-
de econômica. Chegará um
momento no qual, se não
houver financiamento, a ta-
xa de câmbio vai se ajustar.
O ajuste desse câmbio, por
sua vez, terá de ser muito
menor do que no passado.
Por quê? Porque as remes-
sas para o exterior das em-
presas refletem o desempe-
nho dos negócios em reais.
Se o real se desvaloriza em
relação ao dólar, o déficit
em dólar naturalmente dimi-
nuirá. Ao mesmo tempo, é
natural que, no ajuste cam-
bial, o crescimento econômi-
co diminua. Isso reduz os lu-
cros. Por isso, o risco asso-
ciado às transações corren-
tes é menor. Em resumo,
não vemos riscos importan-
tes, porque a conta corren-
te hoje é muito mais associa-
da à atividade econômica e
seu financiamento se dá
com investimento direto e
em portfólio, que entram no
País por causa desse cresci-
mento maior. ●

Comércioexteriordespenca na crise

Nilson Teixeira: economista-chefe do Banco Credit Suisse
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Entrevista

Dados apurados pelo IBGE indicam queda de 10,3% nas exportações e de 11,4% nas importações no ano passado

Débora Thomé
RIO

Os números do setor externo
divulgados ontem no resulta-
do do Produto Interno Bruto
(PIB) confirmaram o que já ha-
via ficado claro nos dados de
comércio exterior do Ministé-
rio do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.
As exportações e importações
de bens e serviços tiveram um
momento muito ruim no ano
passado. Segundo os dados do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), as ven-
das para o exterior caíram
10,3% e as compras, 11,4%.

Apesar desse número, o im-
pacto no PIB foi positivo em
0,1 ponto porcentual, isso por-
que as importações, que são
contabilizadas com sinal nega-
tivo, caíram mais que as expor-
tações. Desde 2006 que as
compras internacionais vi-
nham apresentando um de-
sempenho melhor que as ex-
portações.

De acordo com Fernando
Ribeiro, economista da Funda-
ção Centro de Estudos do Co-
mércio Exterior (Funcex), a
queda de 5,5% na indústria foi
o que puxou para baixo a im-
portação de bens intermediá-
rios, que, por sua vez, equivale
a cerca de 60% de tudo o que
vem do exterior.

Pelo índice da Funcex que
mede o volume de bens expor-
tados (não considerando os
serviços), houve uma queda
de 10,7% nas exportações e de
17,4% nas importações. “Sem
dúvida, o crescimento no co-
mércio exterior agora vem se
acelerando. Este ano será de
recuperação”, afirmou Fer-
nando Ribeiro.

Para 2010, a previsão da
Funcex é de um crescimento
de 10%, em valor, nas exporta-
ções e de 25% nas importa-
ções. No caso das primeiras,
preço e quantidade devem au-
mentar na mesma medida; já
as compras serão puxadas so-
bretudo pelos volumes maio-
res.

Fabio Silveira, sócio-dire-

tor da RC Consultores, acredi-
ta que esses números ficaram
no passado. “Estamos viven-
do agora um momento raro de
potencial de crescimento,
com dinâmica interna mais in-
tensa que a externa.”

Ele comenta que a recupe-
ração dos países vizinhos, na
América Latina, vai ajudar na
retomada das exportações;

mas os países desenvolvidos
continuarão patinando em
crescimento.

“O setor externo não vai ter
muitachance este ano e no pró-
ximo diante do mercado inter-
no, pois lá fora será necessário
enfrentar uma forte concor-
rência com os produtos asiáti-
cos e, além disso, haverá pou-
ca melhora nos desenvolvi-

dos”, diz Fabio Silveira. A RC
Consultores está trabalhando
com exportações 8% maiores
em 2010 e importações com al-
ta de 25%. Por essa conta, o
saldo da balança fecharia o
ano em US$ 5 bilhões.

Os dados do IBGE conside-
ram os volumes de exporta-
ções e importações de bens e
serviços. No caso dos núme-

ros do Ministério do Desenvol-
vimento, são levados em conta
os valores dos bens, ou seja:
preços e quantidade.

Pelas contas do ministério,
no ano passado houve uma
queda de 22,71% nas exporta-
ções e de 26,21 nas importa-
ções. Isso acabou fazendo com
que o saldo crescesse pouco:
1,5%. ●
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Patamar médio
de crescimento é
hoje maior do que
de tempos atrás

‘Já há um início
de desaceleração
no consumo
das famílias’

‘Provavelmente, a economia vai
crescer em ritmo mais acelerado’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,12 mar. 2010, Economia & Negocios, p. B4.




