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A expansão do PIB brasileiro deve ultrapassar recordistas 7% em 2010. Mas é preciso 
comemorar com cautela: os obstáculos da competitividade serão um entrave a esse avanço 
 

Nos últimos três anos, o Brasil tem sido apontado como o 
queridinho dos investidores internacionais. Com um 
ambiente econômico privilegiado, o país passou quase 
incólume pela crise. Enquanto a economia global recuou 
1,3% em 2009, a brasileira permaneceu estável. A 
demanda por commodities, os principais produtos da 
pauta de exportação, explodiu com o crescimento da 
China e o dinheiro estrangeiro não para de entrar, como 
mostra a elevada valorização do real. Esses bons 
resultados não foram obtidos da noite para o dia. O Brasil 
fez a lição de casa. Ao longo das últimas duas décadas foi 
capaz de estabilizar sua moeda, o que aumentou o poder 
de compra da população, expandiu o crédito para 
empresas e consumidores e teve consecutivos saldos na 
balança comercial. Ou seja, intensificou sua participação 
no mercado internacional. Como se não bastasse, a 
festejada previsão de crescimento de 7% neste ano foi 
revisada para 7,5%. Se confirmada a projeção, será o 
resultado mais vigoroso desde 1986, quando o PIB 
avançou essa exata magnitude. Resta perguntar: o país 
poderá continuar crescendo neste ritmo nos próximos 
anos? É bem difícil encontrar quem aposte nesse cenário, 

a menos que haja novas transformações significativas. Apesar de todo o otimismo em torno do 
Brasil, a baixa competitividade da economia em diversas áreas impede que o país alce voos 
mais altos. E é por ter entrado de cabeça no jogo dos negócios globais que será necessário 
aumentar essa competitividade.  
 
Hoje a economia está no limite da utilização dos fatores produtivos. O desemprego atingiu a 
marca de 6,7%, a mais baixa desde 2002, quando teve início a série histórica desse indicador. 
Isso sinaliza um gargalo na oferta de mão de obra. Para reter seus funcionários, as empresas 
estão concedendo reajustes muito acima da inflação. Mais de 100 mil metalúrgicos já tiveram 
um aumento real de 4,5% neste ano. Aliada a uma elevação da capacidade instalada da 
indústria – 82,8% em julho deste ano –, essa valorização salarial ajuda a pressionar a inflação 
para cima. Por que, então, essa pressão não ocorre na prática? A resposta é que o Brasil tem 
sido amplamente beneficiado pela conjuntura externa. A alta nos preços das exportações 
brasileiras – impulsionada pelas commodities – permitirá que, mesmo com a disparada das 
importações, o déficit em conta corrente fique em torno dos 2,5% do PIB. É um patamar que 
ainda não traz grandes problemas. Ao mesmo tempo, é possível permitir que a demanda 
interna, seja do governo, das famílias ou do investimento, cresça a um ritmo bem superior ao 
do PIB. As importações baratas seguram os preços internos. Fernando Montero, economista-
chefe da Convenção Corretora, calcula que o aumento do saldo comercial, por conta do preço 
das exportações estar muito superior ao do das importações, fará com que US$ 25 bilhões 
entrem no país neste ano. “É como se o mundo nos falasse: podem gastar mais que eu 
financio”, diz Montero. Sem esse diferencial de capital, o mais provável é que o Brasil já 
apresentasse déficit comercial e o real estivesse menos valorizado, o que elevaria a inflação.  
 
E se essa conjuntura externa benéfica não se reproduzir nos próximos anos? Para muitos 
economistas, esse é o cenário mais provável. Daí a necessidade de o país atacar os problemas 
que reduzem sua competitividade para conseguir crescer além da casa dos 4%, 4,5%. E, claro, 
fazer disso um movimento sustentado. Conforme cresce, o país importa mais do que exporta, 
o que gera um déficit em conta corrente. Se esse déficit ficar insustentável, o país passa a ter 
problemas para se financiar. Para aumentar o tal PIB potencial, aquele número quase mágico 
segundo o qual a economia pode crescer sem gerar pressões inflacionárias nem desequilíbrio 



no balanço de pagamentos do país, é preciso mirar no aumento da poupança interna, o que 
alavancará investimentos, e na melhora da produtividade. Os dois movimentos têm como 
objetivo incrementar a competitividade da economia brasileira.  
 
Tributos excessivos não correspondem a infraestrutura e educação de qualidade 
 
DESEQUILÍBRIO 
 
José Roberto Mendonça de Barros, diretor da MB Associados, vê um otimismo excessivo em 
relação ao Brasil. E alerta para uma combinação perigosa que pode levar a um desequilíbrio 
macroeconômico cada vez mais evidente. A valorização do real e a elevação do chamado custo 
Brasil reduzem demais a competitividade da economia brasileira. Só não seriam um problema 
se o país conseguisse potencializar de maneira substancial seus níveis de produtividade. “Do 
contrário, teremos mais uma rodada de aumentos de importações, que elevará o déficit 
corrente e reduzirá o aumento do PIB. Ao importarmos mais, é como se transferíssemos parte 
do crescimento doméstico para o exterior”, afirma.  
 
O problema é que a produtividade cresce lentamente. Entre 1994 e 2009, a média de 
crescimento foi de 1%. No ano passado, a alta ficou em 1,5%. “É pouco. Nos Estados Unidos, 
que são um país mais produtivo que nós, esse indicador avança num ritmo de 2% ao ano”, 
afirma Braulio Borges, economista-chefe da LCA Consultores. Calcula-se a produtividade da 
seguinte maneira: crescimento do PIB menos a evolução do estoque de capital físico e da 
oferta de mão de obra. A receita para aumentar a produtividade é simples, mas nem por isso 
facilmente implementada. “É preciso investir em tecnologia e na qualificação da educação. O 
Brasil já avançou nessa última questão, ao incluir todas as crianças na escola, mas ainda deixa 
a desejar quando o assunto é qualidade”, diz Annabelle Mourougane, economista-sênior da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.  
 
Levantamento recente feito pelo Banco Mundial evidencia o quanto a competitividade ainda é 
um desafio para o país. E como o governo pode, às vezes, contribuir negativamente para isso. 
Neste ano, o Brasil ocupa o 58º lugar no ranking de competitividade que reúne 139 países. O 
resultado é pior do que a posição do ano anterior, 56ª. O que assusta, porém, é o desempenho 
pífio em quesitos de alta relevância. Somos os lanternas tanto na extensão e no impacto da 
tributação, quanto no peso da regulação do governo. Ocupamos a 127ª posição no que diz 
respeito à qualidade do ensino primário. Na avaliação das estradas, o 105º, e no spread de 
juros – a diferença entre a taxa captada e a cobrada de empresas e consumidores, o 136º 
lugar. Trata-se de um paradoxo. O governo tributa muito, regula as relações econômicas, mas 
não entrega infraestrutura nem educação de qualidade. “Isso sem falar no custo de capital. 
Investimos US$ 1,3 bilhão numa nova fábrica aqui no Brasil que, se estivesse na China, nos 
custaria US$ 70 milhões a menos por ano”, diz Antonio Maciel Neto, presidente da Suzano 
Papel e Celulose. Ele se refere ao custo de financiamento da obra.  
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SALÁRIO MÍNIMO 
 
Já a questão do avanço tecnológico passa pelo aumento do investimento. Hoje, valor 
equivalente a 19% do PIB é gasto com investimentos. A média mundial está em 22%. E a 



China chega aos 40%. “Para crescermos 7% ao ano precisamos que o investimento fique pelo 
menos em 23%”, diz Luiz Rabi, gerente de indicadores de mercado da Serasa Experian. Isso 
deve acontecer em 2010, mas o movimento é atípico, porque vem logo depois de um ano de 
desempenho ruim da economia e dos investimentos (leia quadro).  
 
O sucesso na evolução desse indicador depende tanto da esfera pública quanto da privada. As 
empresas precisam investir mais, mas o ambiente de negócios que propicia essas decisões 
também pode ser melhorado pelo Estado. Um dos fatores que, na avaliação de Luiz Guilherme 
Schymura, diretor do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV, reduzem a propensão do 
brasileiro a poupar é justamente algo bastante festejado nos últimos anos: o aumento real do 
salário mínimo. Em 1994, o salário mínimo valia US$ 60. Hoje, chega a quase US$ 300. Como 
o acesso ao consumo ainda é bastante restrito no país, praticamente toda a elevação de renda 
é revertida em mais gastos. Além disso, o salário mínimo também reajusta as aposentadorias 
públicas e outros benefícios sociais. “Os mais velhos não poupam e os mais novos sabem que, 
apesar de ser um valor reduzido, terão alguma renda garantida no futuro”, diz.  
 
“Crescer 4% é pouco para um país com os problemas do Brasil”, diz economista da OCDE 
 
Schymura espera que, depois de tantas altas consecutivas, o próximo governo passe a 
conceder aumentos mais modestos e que isso ajude a elevar o nível de poupança do país. A 
partir daí, pode-se investir mais e, por consequência, reduzir a distância entre a oferta e a 
demanda da economia brasileira. O resultado seria um crescimento mais robusto do PIB 
potencial. Por outro lado, o avanço econômico tem se pautado muito pelo consumo doméstico. 
Essa expansão foi possível devido ao barateamento do crédito e ao alongamento do prazo de 
pagamento. Mas os juros já caíram bastante e não dão pistas de que deverão seguir nesse 
movimento daqui para a frente. Os sinais emitidos pelo Banco Central são, por ora, de 
estabilidade. “A redução dos juros vai contribuir muito pouco tanto para baratear quanto para 
aumentar prazos. É uma situação diferente da que temos visto”, diz Rabi, da Serasa Experian. 
Ele não visualiza um cenário de queda do consumo, mas ressalta que o boom a que assistimos 
recentemente não deverá se repetir.  
 

 
 
LIMITES 
 
“É bem difícil viver em um país com um PIB pequeno”, diz Luiz Guilherme Schymura, do 
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV 
 
Embora os economistas ouvidos por Época NEGÓCIOS não creiam que o país possa crescer na 
casa dos 7% nos próximos anos, a maioria afirma que o PIB crescerá, em média, ao menos 
4%. Mendonça de Barros prevê que, apesar de um impulso menor do consumo interno, as 
exportações vão continuar em expansão, puxadas pelas commodities agrícolas, metálicas e 
minerais e pelo petróleo. Um patamar de 4% é bom, sustentado, no entanto, fica aquém das 
necessidades. “É muito pouco para um país que tem os problemas de pobreza e desigualdade 
que o Brasil tem”, diz Annabelle, da OCDE.  
 



Schymura, do Ibre, faz uma conta que evidencia como a economia brasileira ainda precisa 
crescer muito mais para que haja sobra de capital para investimentos de vulto e cruciais, como 
os exigidos pela educação. Os Estados Unidos, por exemplo, investem por ano nessa área um 
montante de US$ 750 bilhões, o equivalente a R$ 1,3 trilhão ou 5% do PIB americano. Se o 
Brasil quisesse seguir o mesmo caminho, gastando cerca de R$ 60 mil por ano ou R$ 2,5 mil 
por mês (valor da mensalidade das escolas mais bem colocadas no exame do Enem, por 
exemplo) com cada um de seus 50 milhões de estudantes, seria necessário desembolsar o 
equivalente a nada menos do que 40% do PIB. Pode parecer exagerado colocar um valor alto a 
ser gasto com cada aluno, mas o gargalo da educação também é. A conclusão, nas palavras de 
Schymura: “É bem difícil se viver num país com um PIB pequeno”.  
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, out. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 28 out. 2010. 


