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O país do futuro já virou o do
presente? A resposta é não, pelo
menos quando a análise vem de
fora. Na visão estrangeira, o Brasil
pode estar prestes a produzir uma
bomba atômica (especulações
feitas em torno da aproximação
com o Irã, destacada pela revista
alemã Der Spiegel), vivendo um
superaquecimento econômico ou
gestando uma bolha imobiliária.

Os números da economia tão
comemorados internamente –
como a geração de emprego re-
corde, o consumo em expansão
e o crescimento acelerado - são
alvo de análises críticas e até
preocupadas no exterior. “O
Brasil não é a China”, escreve a
edição atual da revista britânica
Economist ao comentar a esti-
mativa do Banco Central de que
o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro pode ter crescido 10%
no primeiro trimestre na com-
paração com os primeiros três
meses do ano passado. “O limite
do crescimento brasileiro é de
5% para que o país não quebre”,
alerta. As previsões já falam em
expansão de 7% em 2010.

“O futuro brilhante do Brasil
ainda está fora de alcance”, es-
creveu o jornal britânico Finan-
cial Times, em caderno especial
sobre o setor de infraestrutura
brasileiro veiculado na semana
passada. E a justificativa para
análise tão pessimista está num
gargalo que há anos emperra a
expansão nacional: a infraestru-
tura. “O progresso [no setor] está
acontecendo, mas ainda de ma-
neira muito lenta”, destaca o jor-
nal, lembrando que o Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) não chega a ser um fracas-
so, mas por causa do excesso de
burocracia e do mau gerencia-
mento das obras ainda não con-
seguiu alcançar os objetivos tra-
çados desde o início de sua im-
plantação. “Essa é uma análise
fria e correta”, afirma Marcelo
Mello, professor da Fundação
Getulio Vargas (FGV). “O Brasil
só vai crescer 7% este ano porque
não cresceu no ano passado. Nós
não temos condições de manter
esse ritmo sem gerar aumento da
inflação”, alerta Mello. “O pro-
blema do Brasil é que esse cresci-
mento está baseado no consumo
e não no investimento”, conclui
Alcides Leite, professor da Trevi-
san Escola de Negócios.

Superaquecimento
Outra análise preocupada veio
do Banco Mundial. A vice-pre-
sidente do banco para a América

Latina e Caribe, Pamela Cox,
chegou a afirmar que o Brasil,
particularmente, vive um supe-
raquecimento econômico que
pode criar “bolhas” de ativos,
especialmente em setores como
o imobiliário. “Essa ainda não é
uma grande preocupação, mas
temos de acompanhar sua evo-
lução com atenção e cuidado”,
disse Cox. De fato, se for uma
preocupação, ela é questionável
pelo menos no curto prazo.
Hoje, o crédito habitacional é de
apenas 3% do PIB (no Chile, por
exemplo, ele é de 13%) e o défi-
cit de habitação se aproxima dos
7 milhões de casas.“O Brasil
está sim superaquecido, mas
isso não pode ser visto como
negativo”, pondera Nancy Gor-
gulho Braga, presidente do Con-

selho Regional de Economia
(Corecon-SP). “Eu não consigo
ter uma visão pessimista para o
futuro do Brasil. Pela primeira
vez temos crescimento com dis-
tribuição de renda e isso tem
que ser comemorado.”

Polêmica extra
Questionadora da posição da
diplomacia brasileira em relação
às negociações sobre o acordo
nuclear com o Irã, a secretária
de estado americano, Hillary
Clinton, fez um elogio - bem
polêmico - ao Brasil durante a
40ª Conferência das Américas,
em Washington. Hillary, em seu
discurso, disse que o sistema
tributário brasileiro é um exem-
plo a ser seguido por outros paí-
ses da região e chegou até a afir-

mar que foi graças a ele que o
país conseguiu sair mais rapida-
mente da crise financeira inter-
nacional. “A carga tributária
brasileira não é apenas alta. Ela
é injusta, irracional e tolhe o
crescimento do país”, escreveu
o professor Rafael Paschoarelli,
do Departamento de Adminis-
tração da Universidade de São
Paulo, para quem a declaração
de Hillary foi ‘hilariante’, sem
perder a chance do trocadilho
fácil. “Eu ainda prefiro ficar
com as minhas opiniões, pró-
prias”, diz Nancy, do Corecon.
“Que o Brasil tem problemas,
todos sabemos. Mas como no
espetáculo, é impossível equili-
brar todos os pratos ao mesmo
tempo. E parece ser isso que
querem cobrar de nós”. ■

Expansão da economia e viagem de
Lula ao Irã despertam desconfiança
e amenizam entusiasmo que
acompanhava análises internacionais

Lua de mel da mídia estrangeira com

Da euforia ao
temor de alta
superacelerada

Em novembro do ano
passado, a revista
britânica Economist
destacou o sucesso
da economia brasileira
na sua capa. Quase
seis meses depois,
o contrário: texto da
última quinta-feira fala
dos riscos de o Brasil
crescer demais.
Agora, para a revista,
a expansão acelerada
do Brasil pode não
ser segura e levar
o país ao fundo do
poço num futuro
não muito distante.

Crescimento de 5%
do PIB é vista como
teto máximo para a
economia brasileira,
que deve crescer
mais de 7% em 2010.
Analistas destacam
o risco de inflação
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INFRAESTRUTURA

Gargalo nos portos, aeroportos, estradas e
ferrovias é problema que merece destaque

Os gargalos históricos vividos
pelo Brasil no setor de
infraestrutura e analisados
pelo Financial Times são uma
realidade que o país precisa
enfrentar. De todas as críticas
feitas pelo ponto de vista
“estrangeiro”, esse é o que mais
tem fundamentos e coro dentro
do Brasil também. De fato, se
quiser manter um ritmo de
crescimento sustentado ao longo
dos próximos anos o Brasil
precisa ampliar rapidamente
os investimetos nessa área,
que encarece a produção, as
exportações e dificulta o turismo

interno e de estrangeiros.
A Economist também destacou
a carência de transporte público
do país, que prejudica a qualidade
de vida das pessoas e complica
cada vez mais o trânsito em
grandes metrópoles como
São Paulo. E, além da necessidade
de investimentos em portos,
aeroportos, ferrovias e rodovias,
o FT levantou as dificuldades
que o país tem enfrentado para
se estruturar para a tarefa de
receber os dois principais eventos
esportivos do planeta: a Copa
do Mundo, em 2014, e os Jogos
Olímpicos do Rio, em 2016.

OS DOIS LADOS DAS CRÍTICAS

Os prós e contras
do Real valorizado

Superaquecimento,
inflação e juro alto

O real valorizado — ele assim
segue apesar das depreciações
da última semana — prejudica
as exportações. Mas há ainda
um outro lado dessa moeda: para
alguns economistas brasileiros,
essa valorização é ótima
oportunidade para quem importa:
1) bens de consumo, que podem
ajudar a conter a pressão sobre
a inflação e 2) bens de capital.
Aproveitar o câmbio favorável
para ampliar as importações de
máquinas e equipamentos, que
podem ampliar a produtividade e a
capacidade instalada da indústria.

A economia cresce a ritmo
acelerado, graças ao aquecimento
da demanda. A inflação sobe
e para contê-la, o Banco Central
eleva a taxa de juros. Esse
é o ciclo perigoso do chamado
superaquecimento da economia
brasileira. Mas há controvérsias.
Para muitos, a saída é ampliar
investimentos e oferta para
conter a pressão sobre os preços.
As importações também ajudam
nessa tarefa. Há, claro, quem
comemore a melhora da renda
e do poder de compra aquirido
pelos brasileiros nos últimos anos.
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Bolha na habitação
mesmo com déficit

Carga tributária é
exemplo para região

Bolha no mercado imobiliário
brasileiro? Esse risco existe, pelo
menos na avaliação de Pamela
Cox, do Banco Mundial. Ela diz
que esse risco existe, apesar
de ele não ser algo que gere
“grandes preocupações” no curto
prazo. Por aqui, esse é um alerta
sem fundamento, pelo menos por
enquanto. O Brasil tem déficit de
7 milhões de moradias, o crédito
para o setor é de menos de 3%
do Produto Interno Bruto (PIB) e,
apesar da valorização dos
imóveis, os especialistas não
enxergam isso como especulação.

Atacada como um dos principais
gargalos do desenvolvimento e
do investimento produtivo no
país, a carga tributária brasileira
foi apontada pela secretária de
estado americana, Hilary Clinton,
como exemplo a ser seguido.
A declaração, claro, virou alvo
de chacota entre economistas.
O motivo: o Brasil tem uma das
tributações mais desiguais do
planeta, onera os mais pobres e
prestigia os mais ricos. Em 37%
do PIB, ela se equipara à Europa,
mas não gera saúde, educação
ou transporte de qualidade.
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o Brasil entra em crise

A ousadia dos
diplomatas
brasileiros

Assumir a liderança
nas negociaçõe de
um tratato nuclear
com o Irã irrita o
governo americano,
lembra reportagem
e editorial do jornal
New York Times.

NEW YORK TIMES

Futuro brilhante
está fora de
alcance do país

O problema, ainda é, a
infraestrutura. É ela - ou
melhor, a falta dela, que
vai impedir que o atual
ritmo de crescimento
da economia brasileira
deslanche e se mantenha
sustentável nos médio
e longo prazos, segundo
análise especial feita
pelo diário britânico
Financial Times.

FINANCIAL TIMES

De país do futebol à nação da bomba atômica
Inspiração para diversas reportagens positivas no ano passado, o presidente Lula virou alvo
de um questionamento nada amistoso da revista alemã Der Spiegel na semana passada: O Brasil está
desenvolvendo a bomba?, pergunta o título da reportagem sobre a aproximação do país com o Irã.

DER SPIEGEL

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 14-15.
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