
Na semana passada, saíram as novas 
projeções para o crescimento do Brasil 
em 2010. De acordo com estimativas do 
governo, de consultorias especializadas 
e de organizações como o Fundo Mo-

netário Internacional, o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro pode aumentar até 8% em 2010. Se o número 
se confirmar - e é muito provável que se confirme -, 
significará o maior salto econômico em três décadas. 
Sob qualquer ponto de vista, trata-se de um resultado 
extraordinário. Entre os emergentes, é a terceira melhor 
marca, atrás apenas de China, imbatível nesse quesito, 
e índia. Na comparação com a média de desempenho 
do PIB mundial (alta de 4,8% em 2010), o indicador 
brasileiro chega a ser quase duas vezes maior. Uma es-
calada dessa magnitude oferece a milhões de brasileiros 



um inédito campo de oportunidades. O Brasil vai gerar 
em 2010 algo como 2,5 milhões de empregos, quase um 
Uruguai inteiro. Até o fim do ano, o valor que a população 
vai gastar na compra de bens de consumo chegará a R$ 
2,2 trilhões, uma disparada de 22% ante 2009. Não à toa, 
o varejo espera para dezembro o melhor Natal da história. 
No período, o comércio deve movimentar R$ 100 bilhões, 
o que vai exigir um aumento de 60% na compra de insu-
mos e produtos importados para atender à brutal alta da 
demanda. Dados superlativos como esses fizeram com que 
o Brasil deixasse de exercer um papel coadjuvante no palco 

econômico global. Hoje, o País é uma potência planetária, 
capaz de influenciar no jogo de forças entre as nações. 

"O Brasil passou para a liderança do crescimento 
mundial", disse à ISTOÉ o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega (leia entrevista). 

Qualquer que seja o resultado das eleições, o 
próximo presidente terá uma imensa responsa-
bilidade sobre seus ombros. O Brasil potência, 
algo sonhado por gerações, enfim se tornou 
uma realidade. Obviamente, há um longo cami-
nho até o País eliminar por completo seus 
problemas, mas as recentes conquistas não podem 
ser obliteradas. "O maior desafio do Brasil é a 
sustentação do crescimento", diz Paulo Nogueira 
Batista Júnior, diretor-executivo pelo Brasil e mais 
oito países no FMI. "Depois de 20 anos, o nosso 
maior objetivo passou a ser o desenvol-
vimento", afirma Roberto Padovani, 
economista e estrategista sênior do ban-
co WestLB. Investidores internacionais 



já demonstraram preo-
cupação quanto a um 
possível rompimento da 
política econômica atual. 
Na ótica desse grupo, 
um cenário de continui-
dade assegura a manutenção do inédito ciclo de 
expansão verificado no País. 

Nestes dias em que as discussões políti-
cas estão exacerbadas, a questão econômica 
foi incorretamente deixada de lado, mas é 
ela que, afinal de contas, influi na vida das 
pessoas. É o aumento da renda, que desde 
1990 cresceu 163% no País, que permite que 
os brasileiros comprem mais, realizem seus 
sonhos ou poupem para assegurar um futuro 
sem sobressaltos. Ao comprar mais ou guar-
dar dinheiro no banco, os brasileiros propor-
cionam lucros para as empresas e instituições 
financeiras - que, capitalizadas, contratam 

mais, investem mais, geram riqueza para o País. 

Para a maioria dos analistas, existe uma di-
ferença clara entre o desenvolvimento atual e o 
milagre econômico da década de 70 do século 
passado. Pela primeira vez, o crescimento não 
está associado à inflação (nos anos 1970, os 
preços subiam acima de dois dígitos a cada 12 
meses. Em 2010, o índice inflacionário oficial 
deve ser de 5,2%). Com a estabilidade associada 
ao aumento da renda e à oferta abundante do 
crédito, o País deu novo fôlego ao seu mercado 
interno. Em poucos lugares do mundo a aviação 
cresce como no Brasil, em torno de 30% ao ano. 
Detalhe: na Europa, as maiores empresas do se-
tor enfrentam uma crise sem precedentes e nos 



Estados Unidos espera-se 
um aumento inferior a 5% 
na venda de passagens em 
2010.0 mercado brasileiro 
é tão forte que a americana 
Boeing, em parceria com 
a Gol, decidiu instalar em 
Belo Horizonte seu centro de tecnologia e ma-
nutenção de aeronaves para todas as companhias 
da América Latina. 

Na indústria automobilística, a expansão do 
mercado brasileiro só pode ser comparada ao 
desempenho chinês. De janeiro a agosto de 2010, 
foram vendidos no País 2,077 milhões de carros, 
8,4% a mais que no mesmo período de 2009. 

Como resultado, o Brasil alcançou um 
feito tão surpreendente quanto simbó-
lico: ultrapassou no ranking mundial 
a Alemanha, país-sede de gigantes 
como Volkswagen, Mercedes-Benz 
e BMW, e ficou atrás apenas de 
China, Estados Unidos e Japão. O 
interessante é que o mercado na-
cional não se destaca apenas no 
volume de vendas, mas também 
na qualidade do que é fabricado 
por aqui. Montadoras como Ge-
neral Motors e Fiat fizeram do 
Brasil uma plataforma mundial 
de desenvolvimento de pro-
dutos, que são inteiramente 
concebidos em terri tório 
brasileiro para depois serem 
levados para a Europa e os 
Estados Unidos. Essa 
nova fase da indústria 
exige intensos apor-
tes financeiros. Juntas, 
as principais fabricantes de 
carros instaladas no Brasil vão 
desembolsar cerca de R$ 20 bilhões 
nos próximos cinco anos no País, di-
nheiro que será revertido principalmente 
na ampliação e manutenção das plantas 

industriais. "Apenas em 2011 vamos investir R$ 2 bilhões no Brasil", diz 
Jaime Ardila, presidente da GM para a América do Sul. 

A pujança fez com que o Brasil passasse a ser cobiçado por investido-
res estrangeiros. A recente crise financeira global inverteu uma histórica 
equação no tabuleiro econômico mundial. Acredite: para uma corporação 
multinacional, tem sido mais fácil ganhar dinheiro no Brasil do que nos países 
de origem. Na semana passada, a Coca-Cola, a empresa mais globalizada 
do planeta, divulgou seu balanço. No terceiro trimestre de 2010, as vendas 

no Brasil cresceram 13% - mais do 
que em qualquer outro lugar onde 
a gigante de bebidas está presente. 
É covardia comparar a performance 
brasileira da companhia com o res-
tante do mundo, que registrou alta 
de 5% nas vendas de refrigerantes. 
Empresas-símbolo em seus países 
faturam por aqui tanto quanto em 
suas próprias casas. A americana 
Avon igualou sua receita obtida no 
Brasil com o faturamento alcançado 
nos Estados Unidos. Nos dois casos, 
o número é de US$ 1,8 bilhão. Entre 
as 150 operações da alemã Nivea no 
mundo, a de melhor desempenho é 

deve crescer 
o mercado 

aéreo brasileiro 
em 2010, marca 

não repetida 
por nenhum 
outro país 



a subsidiária brasileira. "Desde 1999 a economia brasileira faz as mesmas 
coisas em termos de combate à inflação e equilíbrio de contas públicas", 
diz Robson Gonçalves, economista e professor da FGV Management. "Por 
isso, logo ficou claro que as regras do jogo são essas e que não vão mudar. 
Como resultado, as oportunidades de negócio 
no Brasil passaram a chamar a atenção de 
quem está lá fora." Em 2003, o investimento 
direto estrangeiro no Brasil totalizou US$ 18,9 
bilhões. Em 2010, esse número deve superar a 
marca dos US$ 30 bilhões. 
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