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O Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro caiu 0,2% em 2009. É
a primeira queda desde 1992, o
que significa que o país ficou
mais pobre em 2009, se compa-
rado com 2008. Entretanto, os
dados do segundo semestre do
ano mostram que esta perda de
riqueza ficou para trás. No ter-
ceiro e no quarto trimestres de
2009, comparado com o segun-
doeoterceiro trimestres,o PIB
cresceu1,7%e2,0%,respectiva-
mente. Esse forte crescimento,
na margem, sinaliza que 2010
deveráser um ano de recupera-
ção do crescimento.

Entre os componentes do
PIB, os que se destacaram fo-
ram o consumo das famílias e
do governo, do lado da deman-
da, e o setor serviços, do lado da
oferta. O consumo das famílias
cresceu 4,1% e o do governo
3,7% em 2009. Por outro lado,
enquanto os setores industrial
e agrícola mostraram retração
de 5,5% e 5,2%, respectivamen-
te, o setor serviços cresceu
2,6%.Comoosetorserviçoscor-
respondea mais de 60%do PIB,
seu crescimento foi suficiente
paracompensaraquedadosou-
tros dois setores na economia.

Os dados apresentados nos
parágrafos anteriores mos-
tram que a retomada do cresci-
mento foi alavancada pelo au-
mento do consumo das famílias
e do governo. Como o consumo
cresceu forte e a renda total
caiu, o resultado foi uma queda
acentuada da poupança. A taxa
de poupança da economia pas-
soude18%doPIBem2008para
14,6% PIB em 2009, o menor ní-
vel desde 2001. Da mesma for-
ma,ataxadeinvestimentomos-
trou forte queda, de 18,7% do
PIB em 2008 para 16,7% do PIB
em 2010. Ao contrário da pou-
pança, o investimento já mos-
trou sinais de retomada no fim
de 2009, quando cresceu 6,6%
em relação ao terceiro trimes-
tre. A questão básica é como fi-
nanciar a retomada do investi-

mento que será necessária pa-
ra manter o crescimento nos
próximos anos, com uma taxa
de poupança tão baixa.

Para que a economia cresça
5% ao ano, será necessário uma
taxa de investimento de, no mí-
nimo, 20% do PIB quando a ca-
pacidadeociosageradapelafor-
te redução da produção no iní-
ciodoanopassadoacabar.Com
uma taxa de poupança de
14,6%, a diferença terá que ser
financiada ou por aumento da
poupança interna ou por entra-
da de poupança externa. Po-
rém, a política social brasileira,
em grande parte baseada em
transferências não condiciona-
das de renda para idosos desde
o início dos anos noventa (pen-
sões), gera um grande incenti-
vo ao consumo, em detrimento
da poupança (por que poupar
se minha renda na velhice está
garantida?).Nãoépor outrara-
zão que foi necessário quase
uma década para que a taxa de
poupança passassede 14% para
18%doPIBnosanos noventa.E,
ainda assim, uma taxa muito
baixa para os padrões interna-
cionais. Como é pouco provável
que isso mude no futuro próxi-
mo, sobra a poupança externa.
Épor isso queodéficit emconta
corrente do balanço de paga-
mentos do Brasil já mostra um
forte crescimento no inicio de
2010. Caso essa poupança, por
algumarazão,nãoestiverdispo-
nível para financiar o investi-
mento necessário, o resultado
será mais inflação. E, para evi-
tarqueainflaçãosaiadocontro-
le, o consumo e a economia te-
rão que crescer menos.

O País reagiu rapidamente à
crise do fim de 2008 e início de
2009, com aumento do consu-
moeredução dapoupança. Isso
foibom,nocurtoprazo,poisevi-
tou uma recessão mais profun-
da. A questão é como induzir
umcrescimentodataxadepou-
pança para financiar o aumen-
to do investimento indispensá-
vel para a economia crescer,
sem gerar déficits insustentá-
veisnascontasexternas.Éahe-
rança maldita da crise.
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ParaGoldfajn,osgargalos
daeconomia,
especialmentena
infraestrutura, impedem
maiorcrescimento
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Consumo
sustenta PIB, mas
poupança limita
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O Brasil encerrou 2009 cres-
cendo a um ritmo superior a
8% ao ano, o que é insustentá-
vel no médio e longo prazos. A
avaliação é do economista-che-
fe do Itaú Unibanco e ex-dire-
tor do Banco Central (BC),
Ilan Goldfajn. “Vamos preci-
sar desacelerar para poder es-
tender (o ciclo)”, afirmou. Se-
gundo ele, o País não consegue
manter o nível de crescimento
do fim do ano passado porque
tem alguns gargalos. O princi-
pal deles é a infraestrutura.
“Precisamos de investimento
em bens públicos: portos, rodo-
vias, etc”, disse Goldfajn. Nas
contas do Itaú Unibanco, o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro deve crescer 6% neste
ano e 4,9% em 2011. O econo-
mista acredita que o BC come-
çará a elevar a taxa básica de
juros (Selic) já neste mês.

O que os dados do PIB do 4º tri-
mestre apontam para 2010?

Indicam que a economia come-
çou 2010 em um ritmo muito
forte, superior a 8% de cresci-
mento ao ano. Por isso, vamos
precisar desacelerar para po-
der estender (o ciclo). Precisa-
remos trabalhar em cima des-
se crescimento para ter uma
expansão sustentada por vá-
rios anos. Nossa projeção é de
uma alta do PIB de 6% neste
ano e de 4,9% no ano que vem.
Como se vê, não estamos falan-
do de 8%. Portanto, alguma de-
saceleração ocorrerá. Uma
parte desses 6% é um legado
estatístico do ano passado, cha-
mado tecnicamente de carry-
over. Estimamos que seja de
2,7%, ou seja, quase metade do
crescimento esperado para o
ano.

Essa desaceleração que terá de
ocorrer será natural ou dependerá
de um aperto na política monetá-
ria, com elevação dos juros?
Uma parte será natural, por-
que o crescimento logo após
uma recessão é mesmo mais
rápido. Também é verdade
que alguns dos estímulos que
foram colocados no ano passa-
do terão de ser retirados ou já
estão sendo retirados. Por
exemplo, o superávit primário
vai subir, as reduções de im-

postos já estão mudando, o
compulsório já voltou, a taxa
de juros vai subir – na nossa
opinião, já neste mês, mas, no
mais tardar, em abril. Acredi-
tamos que, ao final do ciclo de
altas, a taxa Selic estará em
11,50%. Enfim, uma parte será
natural e outra, via retirada de
estímulos.

A economia já retornou ao nível
em que estava no terceiro trimes-
tre de 2008?
Sim. O Brasil se recuperou ra-
pidamente e já está no nível de
antes da crise. Com relação às
consequências da crise, é algo
que todos os países terão de en-
frentar ao longo da década. Os
Estados Unidos estão com dívi-
da alta, países da Europa tam-
bém. Haverá menos crédito
em decorrência da agenda de
mais regulação. Em resumo,
haverá menos crescimento
dos países avançados. Nós va-
mos ter de nos adaptar a um
mundo novo. O crescimento vi-
rá dos países emergentes, da
periferia.

Nesse modelo, qual o papel do
mercado interno?
É o que a gente chamou, em
um texto escrito em maio do
ano passado, de procura pelo

consumidor de última instân-
cia. Está ficando claro quais
países têm essa dinâmica pró-
pria para crescer. O cresci-
mento via exportação será
mais difícil.

Quaissãoosriscosparaessecená-
rio?
Uma crise nos países euro-
peus. Ou seja, esse problema
da dívida, em vez de ser algo
que vai levar a um crescimen-
to menor, acabe levando a
uma crise de dívida. Isso provo-
caria uma fuga de capitais, a
aversão ao risco subiria etc.

PorqueoBrasil nãoconseguesus-
tentar o ritmo de crescimento do
4º trimestre?
O País tem alguns gargalos. O
primeiro é a infraestrutura.
Precisamos de investimento
em bens públicos: portos, rodo-
vias, etc. Temos restrições no
lado da capacidade de finan-
ciar esse crescimento. Os re-
cursos devem estar aí para
criar o bem de consumo que
vai financiar o consumo, para
criar os bens exportados. Ou
seja, precisamos daquilo que
se chama poupança. No entan-
to, nos últimos anos, assisti-
mos a um crescimento dos gas-
tos correntes (do governo), o

que tem feito com que os juros
não caiam tão rápido quanto
poderiam. De um lado, esse
crescimento excessivo dos gas-
tos fez com que se investisse
pouco em infraestrutura. De
outro, pressionou as variáveis
macroeconômicas que impedi-
ram um crescimento maior do
País.

Osinvestimentoscresceramforte-
mente no 4º trimestre. O que isso
significa em termos do chamado
PIB potencial?
O investimento está se recupe-
rando e há um boom de investi-
mentos no País. Tudo indica

que vamos por esse caminho, a
não ser que os gargalos nos
prendam em algum momento.
As empresas estão investindo.
O que temos observar nos pró-
ximos anos é se vamos elimi-
nar esses gargalos.

Oanode2010será, portanto,bom
para a economia brasileira?
Será um ano bom, mas com
muita volatilidade.

Tambémnaeconomiarealouape-
nas no mercado financeiro?
Na economia real haverá algu-
ma volatilidade, mas menos do
que no mercado financeiro. ●

Ilan Goldfajn: economista-chefe do Itaú Unibanco e ex-diretor do Banco Central
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Desempenho brasileiro fica abaixo, porém, de outros países emergentes,
como Argentina, China, Índia, Indonésia e Coreia do Sul

Andrei Netto
CORRESPONDENTE
PARIS

Mesmo com o desempenho ne-
gativo, marcado pelo recuo de
0,2% do Produto Interno Bruto
(PIB),aeconomia brasileirate-
ve um dos melhores desempe-
nhos do Ocidente em 2009, se
comparado com os demais
membros do G-20. Entre as
maiores economias da Améri-
ca Latina, só a Argentina, que
cresceu 0,9%, foi melhor. Aus-
trália e os asiáticos China, Ín-
dia, Indonésia e Coreia do Sul
também tiveram desempe-
nhos positivos, provando a boa
resistência da região à crise fi-
nanceira.

A comparação é baseada
emdadosparciaiscoletadospe-
laOrganizaçãoparaaCoopera-
ção e o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) em institutos
estatísticosdas20maioreseco-
nomias.Peloranking–que dife-
re nos porcentuais, mas não
nas tendências reveladas pela
classificação apresentada on-
tem pelo Banco Central –, o
PIB brasileiro é o sétimo me-
lhor do G-20.

Pela ordem da OCDE, em
2009 a China apresentou o me-
lhordesempenho,com8,7%,se-
guida por Índia (5,6%), Indoné-
sia(4,5%),Austrália(2,7%)eCo-
reia do Sul (0,2%).

A seguir, estaria a Argenti-
na, que segundo o Instituto Na-
cionaldeEstatísticas(Indec)te-
ria crescido 0,9% em 2009. Di-
versos institutos independen-
tes, entretanto, estimam que o
desempenho real da economia
argentina teria oscilado entre
-1,5% e -4% no ano passado.

Seguindo alista, jáaparece o
Brasil e seu PIB de -0,2%, o pri-
meiropaíscomdesempenhone-

gativo. Pior do que a economia
brasileira foram África do Sul
(-1,8%),França(-2,2%),Estados
Unidos (-2,4%), Canadá (-2,6%)
e o trio europeu Alemanha, Itá-
lia e Reino Unido, cujas estima-
tivas indicam retrações de 5%.

Completam a lista a Turquia
(-5,8%), o México (-6,5%) e a
Rússia(-7,9%),esteúltimooúni-
co dos países dos Brics a ter re-
gistrado desempenho pior que
o do Brasil.

Holanda,Espanha, Polôniae
Bélgica, todos membros convi-
dados do G-20, também tive-
ram desempenhos inferiores
ao brasileiro. À BBC Brasil, o
diretor regional para a Améri-
ca Latina da Economist Intelli-
gence Unit (EIU), Justine Tho-
dy, lembrou que o País não per-
derá – nem ganhará – posições
no ranking mundial de maiores
economias,mantendo-senano-
na posição.

“Os mercados decapitais re-
lativamente profundos do Bra-
sil, bancos muito bem capitali-
zadoseparceiroscomerciaisdi-
versificados permitirão que o

País continue a ganhar com a
crescente demanda na Ásia e
em outras regiões emergen-
tes”, analisou Thody.

Mesmo que as lições da re-
cessão devam servir para pre-
venir novos choques econômi-
cos, a OCDE propôs ontem,
em Paris, que as economias
que sofreram desaceleração
passem da gestão da crise à
ação em áreas como emprego,
concorrência e arrecadação

de impostos.
“Ospaísesemergenteses-

tão crescendo mais rapida-
mente do que a maior parte
dos países da OCDE. Esta-
mos satisfeitos pelo que eles
têm feito pela economia glo-
bal”, afirmou Pier Carlo Pa-
doan, economista-chefe da
OCDE,umdosautoresdore-
latório “Objetivo: Cresci-
mento”.

“Mas esses países ainda
estãoemumperíododetran-
sição,eprecisamrealizarre-
formas de mercado que pos-
sam garantir crescimento
sustentável, como ocorreu
em outros membros da OC-
DE no passado.” Segundo
Padoan, o País precisa se-
guirnaviadas reformaseco-
nômicas se quiser garantir
sustentabilidade em médio
e longo prazos.

“Em países como o Brasil,
a reforma tributária poderia
acelerar ocrescimento etor-
ná-lo mais sustentável, tam-
bémdopontodevista fiscal”,
acrescentou. ●

China teve melhor
desempenho,
seguida por Índia
e Indonésia

PIBdo Brasilem 2009foi
umdosmelhores do G-20

NÚMEROS

EXPANSÃO–DadosdaOCDEmostramquecrescimentoeconômicoda Índia, noanopassado, foi de5,6%

ATIVIDADE ECONÔMICA

São convocados os senhores associados a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 24 de Mar-
ço de 2.010 às 18:00 horas, em primeira convocação, e às 
19:00 horas, em segunda convocação, na Aggrego Con-
sultoria, Av. Paulista, nº 37 � 10º andar, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de discutir e deliberar a 
respeito da seguinte Ordem do Dia:

1) deliberação sobre as contas anuais da Associação e leitu-
    ra do Relatório de Diretoria relativo ao exercício 2.009;

2) eleição de 1/3 (um terço) dos membros elegíveis do Con-
    selho de Administração;

3) outros assuntos de interesse social.  

São Paulo, 10 de março de 2.010

CLÁUDIO THOMAZ LOBO SONDER
Vice-Presidente

ASSOCIAÇÃO
�SOCIEDADE DE CULTURA ARTÍSTICA�

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

‘Alguma desaceleração
terá de ocorrer’

8,7 %
foi o crescimento do PIB da China,
o maior entre os países da OCDE

5,6 %
foi o crescimento do PIB da Índia,
o segundo maior

4,4 %
foi o crescimento da Indonésia, o
terceiro do ranking
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,12 mar. 2010, Economia & Negocios, p. B6.




