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A economia brasileira cresceu
7,5% em 2010. Foi a maior expan-
são em 24 anos e, por isso, motivo
de comemoração. Mas, olhando
com lupa os números divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) fica
difícil compartilhar integralmen-
te do otimismo do ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega —que co-
memorou o fato de o Brasil já ser a
7ª economia do mundo —espe-
cialmente quando, a partir dos
dados do ano passado, começam
a ser traçadas as perspectivas para
a economia em 2011.

A alguns números: 1) O cres-
cimento de 7,5% do Produto In-
terno Bruto (PIB) no ano é bom,
com certeza. Mas tem como base
um ano ruim, o de 2009, quando
houve retração de 0,6%. 2) No
último trimestre de 2010 a eco-
nomia cresceu 0,7%, afetada
pela desaceleração em setores
como indústria e agronegócio, o
que pode comprometer o cresci-
mento neste ano. 3) O consumo
das famílias continuou em alta
—cresceu 7% no ano e 2,5% no
quarto trimestre. Isso, claro, é
bom e mostra que o consumo
interno continua sustentando a
expansão. Mas, ao mesmo tem-
po, faz soar o alerta da inflação.

Desaceleração industrial
Bráulio Borges, economista-
chefe da LCA Consultores, lem-
bra que o ano de 2010 tem de ser
dividido em dois: o do primeiro
semestre e do segundo. “Saímos
do vinho para a água e a indús-
tria foi a principal responsável
por essa baixa no segundo se-
mestre”, diz. O setor industrial
cresceu 10,4% no ano passado,
mas teve retração de 0,3% no úl-
timo trimestre, após já ter recua-
do 0,6% no trimestre anterior.

Para Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o desempe-
nho do setor deve ser observado
como um “alerta”. “A tendência
de alta dos juros —o Banco Cen-
tral elevou a Selic para 11,75%
anteontem — pode frear o cres-
cimento novamente”, diz Paulo
Skaf, presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp). “E temos de ter
em mente que é a perspectiva de
ampliação da demanda que in-
duz o empresário a investir”,
diz Paulo Godoi, da Abdib.

Taxa de investimento
A taxa de investimento brasileira
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DE VOLTA PARA O PASSADO
Taxa de investimento em relação ao PIB

sobe em 2010, mas ainda fica abaixo
de momentos anteriores

Fontes: IBGE e Brasil Econômico
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7,04%
Foi o quanto cresceu 
o consumo das famílias 
em relação a 2009, melhor 
resultado desde 1995, quando 
havia aumentado 8,62%

 A MONTANHA RUSSA DO PIB 
Crescimento da economia brasileira 
ao longo das últimas quatro décadas

Apesar da maior elevação em 24 anos, números do Produto Interno
Bruto levantam dúvidas sobre o desempenho em 2011

em relação ao PIB — um dos fato-
res que mede capacidade de se
continuar crescendo de forma
sustentável — também melhorou
em 2010. Saltou de 16,9% para
18,4%, mas ainda está abaixo da
registrada em 2008 (19%). “Ou
seja, passaram-se dois anos des-
de o estouro da crise mundial e o
país ainda não recuperou o mes-
mo nível de investimentos”, afir-
ma Flávio Serrano, economista
sênior do Espírito Santo In-
vestment Bank. “A taxa deve
continuar em evolução e chegar
aos 20% neste ano, um patamar
ainda longe do aceitável para um
país como o Brasil”, afirma Sér-
gio Vale, economista-chefe da
MB Associados, alertando para
um outro número do PIB que
preocupa: a taxa de poupança.
“Ela continua baixa e assim será
porque depende de um esforço

do setor público para
economizar”.
Contrapondo esse ar-

gumento, Mantega destacou
ontem que o consumo do gover-
no foi negativo em 0,3% no ano
passado. Segundo ele, a redução
da participação da despesa da
administração pública vai con-
tinuar gerando mais poupança .
Mantega lembrou ainda que a
expansão dos investimentos ha-
bilita o Brasil a continuar cres-
cendo, afastando problemas
com a inflação.

A ministra do Planejamento,
Miriam Belchior, lembrou que,
em 2009, o PIB cresceu basea-
do no consumo interno e que
em 2010 essa participação foi
dividida com os investimentos
. “Isso é fundamental, pois an-
dar junto é muito importante e
todos sabem o papel virtuoso
que o investimento cumpre em
um crescimento sustentável”,
concluiu. ■ Colaboraram Re-
giane Oliveira, Ricardo Rego
Monteiro, Simone Cavalcanti e
Pedro Venceslau

■ CRESCIMENTO

7,5%

A expansão do PIB em 2010
em relação a 2009 foi de

■ VALOR

R$3,67 tri

O crescimento de 2010
fez o PIB somar

PIB cresce 7,5%, mas economia

“Se considerarmos
o PIB a preços de
paridade de poder de
compra, atingimos
um PIB de R$ 3,6
trilhões, o que nos
coloca em sétimo
lugar, superando
a França e o Reino
Unido

Guido Mantega,
ministro da Fazenda

■ BENS DE CAPITAL

21,8%

A alta na formação bruta de
capital fixo ante a 2009 foi de
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Governo prorroga PSI e faz aporte de R$ 55 bilhões no BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) receberá um novo empréstimo no valor de
R$ 55 bilhões do Tesouro Nacional. O aporte elevará para R$ 145 bilhões o capital da instituição para atender
às linhas de financiamento. Entre elas, a terceira fase do Programa de Sustentação do Crescimento (PSI) — com
juros subsidiados para a indústria e que foi prorrogado até 31 de dezembro —, que terá R$ 75 bilhões. As taxas de
todas as linhas serão mais altas, mas ainda trarão aos cofres públicos custo de R$ 4,1 bilhões ao longo do tempo
dos empréstimos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega avisou que em 2012 deve haver nova transferência, mas
de menor porte. Ele diz que não é possível suprimir os recursos porque haveria queda no nível dos investimentos.

Henrique Manreza
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18,26%
Foi o nível alcançado 
pela taxa de poupança 
interna no ano passado, 
ainda inferior aos 20,88% 
registrados em 2008

US$ 10,22 mil
Valor do PIB per capita anual do Brasil em 2010. Trata-se da primeira 
vez que o indicador ultrapassa o patamar de US$ 10 mil

FATIAS DO BOLO

Participação dos grandes 
setores da economia em 2010

Agronegócio

5,77%

Indústria

26,82%

Serviço

67,41%

REPERCUSSÃO

Marcelo Martins,
presidente da Cargil no Brasil

“Acredito que 2011 possa nos
brindar com crescimento acima
do de 2010, apesar de a inflação
obrigar uma desaceleração”

Paulo Godoi,
presidente da Abdib
“Não há um único instrumento de
equilíbrio entre demanda, oferta
e preço. Mas é a demanda maior
que induz o empresário a investir”

Dominique Strauss-Kahn,
diretor-gerente do FMI

“Se a poupança interna do
Brasil fosse mais elevada,
certamente a taxa de juros
do país seria mais baixa”

Álvaro Dias (PSDB-PR), líder
da bancada tucana no Senado
“O percentual de crescimento
é ilusório porque tem como
ponto de partida um PIB negativo.
Não há motivo para festa”

...JOSÉ ROBERTO AFFONSO

Economista

TRÊS PERGUNTAS A...

“Viramos um paraíso
do consumo. Isso é
motivo de preocupação,
e não de comemoração”

José Roberto Affonso não é tão
otimista quanto o governo com
o crescimento de 7,5% do PIB e
nem com o fato de, em dólares, o
Brasil já ser a sétima economia do
mundo. Para ele, esse resultado é
artificial e só existe porque o real
está muito valorizado. “O país
se meteu numa armadilha que
não merece comemoração, mas
sim preocupação e reflexão”, diz.

O que significa a expansão
de 7,5% do PIB em 2010?
Os dados mostram que as

do Brasil dá sinais de alerta

compras crescem mais rápido
que as vendas. Viramos
um paraíso do consumo.
Somando essa propensão com
a valorização do real, estamos
fazendo a festa do resto do
mundo. Aliás, é só por causa do
câmbio fora do lugar que nosso
PIB em dólar parece maior.
Ao invés de se comemorar um
tamanho artificial da economia,
dever-se-ia estar trabalhando
mais para evitar que o aumento
do diferencial entre juros
internos e externos provoque
ainda mais apreciação do real
e acelere esse processo em
que o resto do mundo ganha
cada vez mais do que os
trabalhadores brasileiros. O país
se meteu numa armadilha que
não merece comemoração, mas
sim preocupação e reflexão.

Qual é essa armadilha?
O resultado é decepcionante.
As centenas de bilhões de

reais que gastamos com a
suposta politica econômica
anticíclica não surtiram efeito,
pois o investimento está
abaixo do que era registrado
antes da crise. A poupança
nem se fala, pois precisamos
sacar da externa, cada vez
mais. O setor público precisa
elevar os investimentos a um
patamar decente em relação
a história e aos outros países.
O crédito precisa beneficiar
mais o investimento privado
do que o consumo e os lucros
financeiros.

O que mais o preocupa?
É possível que estejam sendo
queimados estoques num ritmo
mais forte que o esperado
porque expansão de consumo
supera a de produção. Os
investimentos têm de crescer
de forma mais sustentada
para não termos problemas
em frente. Elaine Cotta

ANÁLISE

Desafio de
2011 é crescer
sem inflação
Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

O grande desafio brasileiro no
decorrer de 2011 será calibrar a
desaceleração da atividade eco-
nômica para conter as pressões
inflacionárias sem que isso si-
gnifique um crescimento do PIB
abaixo de 4%, possibilidade já
vislumbrada mas não admitida
oficialmente pelo governo.

Com a inflação em 12 meses
rodando na casa dos 6%, a mé-
dia dos núcleos no mesmo pata-
mar e o índice de difusão nas al-
turas — indicando que as pres-
sões de preços não se restrin-
gem a poucos itens — o desafio
não é pequeno.

E o cenário ganha um com-
plicador adicional, tendo em
vista que não há clareza em tor-
no do real impacto tanto das
medidas macroprudenciais im-
plementadas no final do ano
como da nova política fiscal —
menos expansionista — na con-
tenção dos preços.

Para o economista do Espírito
Santo Investment Bank Flávio
Serrano, o Banco Central está co-
medido na alta dos juros básicos
justamente porque aguarda esses
efeitos. “Mas no curto prazo esse
comportamento vai significar in-
flação mais pressionada, assim
como a continuidade no movi-
mento de deterioração das ex-
pectativas sobre o custo de vida”.
A LCA Consultores, por exemplo,
já projeta crescimento de 3,6%
em 2011, com viés de baixa. “Se o
PIB do primeiro trimestre vier
abaixo da nossa projeção de alta
de 0,7%, o crescimento do ano
pode ficar mais próximo de 3%”,
avalia o economista-chefe da
consultoria Bráulio Borges.

O diretor do Departamento
de Pesquisa Econômica do Bra-
desco, Octavio de Barros, tam-
bém estima o PIB de 2011 entre
3,5% e 4%. “Com a desacelera-
ção do crédito e o desaqueci-
mento do mercado de trabalho,
esperamos resultados mais pró-
ximos do crescimento potencial
para o consumo das famílias.” ■

Infografia: Alex Silva

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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