
s expectativas para 2011 são 
positivas, mas entender o 
desempenho da economia e 
acompanhar algumas pers
pectivas de mercado pode ser 
um grande diferencial para o 

planejamento es t ra tégico das empresas 
neste ano. Apesar de defender que ainda 
não ocorrerá uma retomada do crescimen
to tal qual antes da crise mundial ocorrida 
em 2008, Paulo Francini, diretor titular do 
Departamento de Pesquisas e Estudos Eco
nômicos (Depecon) da Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), acredi
ta que neste ano será dado "mais um passo 
rumo à completa recuperação da economia 
sustentável em longo prazo". 

Entretanto, apesar de esperar bons re
sultados para a economia brasileira, Fran
cini alerta que é preciso tomar cuidado com 
a avalanche de produtos chineses que en
tram no País, pois isso representa um pe-

rigo para a i n d ú s t r i a nacional devido à 
incompreensível carga t r ibutár ia , à eleva
da taxa de juros e à sobrevalorização do 
real, que perde competitividade frente aos 
concorrentes chineses. 

A saúde financeira dos países mais ricos, que 
importam alimentos do Brasil, continua fra
gilizada. Isso pode impedir que os preços agrí
colas continuem em alta em 2011? É possí
vel afirmar que a crise internacional ainda 
não terminou? 
Paulo Francini - A crise internacional não 
terminou, uma vez que seus efeitos ainda 
se fazem sentir na maioria dos países ao 
redor do globo, principalmente nos Esta
dos Unidos e na Europa. Mas certamen
te ela foi amenizada, mesmo que a custos 
altos. Apesar de ainda combalidos, a ali
mentação é algo básico para a sobrevivên
cia, portanto será o ú l t imo item que estes 
países deixarão de importar do Brasil ou de 



qualquer outra nação. Portanto, estes pro
dutos cont inuarão contribuindo substan
cialmente para os resultados positivos da 
balança comercial brasileira. 

A crise mundial ainda exige atenção em mui
tos países, e o dólar baixo prejudica exporta
dores, pois pressiona o preço das commodi-
ties. Afinal, quem deve ganhar e quem pode 
perder com essa situação no ano que come
ça? O senhor acredita que este cenário po
derá impactar o segmento de celulose? Que 
commodity pode se destacar durante o ano? 
Francini - Os exportadores de commodities 
devem sair beneficiados neste começo de 
2011. Mesmo com a desvalorização do dó
lar, a China e os principais compradores de 
commodities simplesmente não têm como 
parar repentinamente de comprá-las, pois 
elas são essenciais para que a economia des
tes se mantenha em funcionamento e rea-
quecendo. Os exportadores de commpdities 
minerais e florestais estão ainda em me
lhores condições do que os do setor agro
pecuário, pois os preços das primeiras vêm 
em um escala ascendente intensa e, desde o 
final de 2004, já quadruplicaram. No mes
mo período, as commodities agropecuárias 
"apenas" duplicaram de preço. 

Há quem defenda que, para a economia glo
bal, 2011 não será um bom ano. Qual é a 
sua análise? 
Francini - Os efeitos da crise financeira 
mundial iniciada em setembro de 2008 já 
foram, em boa parte, contidos. Mas para tal 
foram necessár ias enormes intervenções 
públicas de países cujas economias foram 
mais afetadas, principalmente na Europa 
e nos Estados Unidos. Os governos des
ses países t êm praticado uma política mo
netária expansionista para tentar reaque-
cer suas economias, mas leva algum tempo 
para que os efeitos possam ser efetivamen
te sentidos. A China, por sua vez, teve uma 
resposta muito mais rápida à crise, sofren
do menos danos. Mas é claro que, princi
palmente por ser um país fortemente ex
portador, t ambém ela sente os malefícios 
da crise, uma vez que seus principais com
pradores não têm como manter o consumo 
de seus produtos. Portanto, o ano de 2011 
não deverá ainda retomar o ritmo de ex
pansão mundial observado nos anos pré-

crise, mas certamente será mais um passo 
rumo à completa recuperação da economia 
sustentável em longo prazo, e não um mero 
"voo de galinha". 

No início deste ano, foi divulgada a ata da 
reunião do Comitê de Política Monetária (Fe
deral Open Market Committee - Fomc) dos 
Estados Unidos, realizada no final de 2010. 
O documento mostra que os membros do Fe
deral Reserve (Fed) continuam otimistas com 
relação às perspectivas de crescimento da eco
nomia, além de descartarem os riscos de in
flação. Quais são suas expectativas para o 
desempenho da economia americana neste 
ano? De que forma isto poderá vir aimpactar 
a economia brasileira? 

Francini - A economia norte-americana de
verá registrar um crescimento modesto em 
2011 (o F M I estima um P I B com variação 
de 2,3%), principalmente devido ao lento 
ritmo de recuperação da demanda interna, 
fortemente refreada nos meses pós-crise, e 
a consequente alta na taxa de desemprego. 
Devido aos enormes gastos necessários na 
contenção da crise, as autoridades daquele 
país t ambém buscam formas de cortar gas
tos públicos para poder aumentar as des
pesas com investimentos produtivos que 
reaqueçam a economia. Além disso, para 
combater este arrefecimento econômico, o 
governo americano vem praticando uma 
política mone tá r i a baseada em uma taxa 
de juros básica muito baixa (entre zero e 
0,25% ao ano). Dado este cenário, há um 
enorme fluxo de capital dos investidores 
norte-americanos no Brasil, atraídos pelas 

exorbitantes taxas de juros aqui praticadas, 
e isto acaba valorizando o real frente ao dó
lar e prejudicando a competitividade da in
dústria nacional frente aos seus pares. En
tretanto, a recuperação americana t ambém 
tem efeitos positivos sobre o comércio exte
rior brasileiro, na medida em que aumenta 
as vendas externas dos nossos produtos. 

Quanto ao Brasil, espera-se um desempenho 
bom, mas possivelmente inferior ao de 2010. 
Quais são suas projeções para o País? O que 
podemos esperar em 2011 para a economia 
nacional (inflação, Selic, PIB, dólar)? 
Francini - O resultado de 2011 certamen
te não será tão expressivo quanto o de 2010 
em termos de PIB. Mas é preciso salientar 
que boa parte do crescimento observado 
no ano passado foi decorrente do chama
do efeito base-baixa, ou seja, como 2009 
foi um ano atípico no mundo e no Brasil, a 
economia nacional passou boa parte do ano 
apenas se recuperando dos efeitos gerados 
pela crise. Mesmo assim, 2011 deverá regis
trar bons resultados. Estimamos uma ex
pansão de aproximadamente 4,6% do P IB 
brasileiro. Já as projeções para a inflação 
do País, de acordo com o relatório Focus 
do Banco Central (de 07/01/11), estão em 
5,347o, acima do centro (4,5%), mas dentro 
da banda de flutuação. Como o Banco Cen
tral acredita que a inflação pode acelerar 
mais, espera-se que a Selic feche 2011 em 
12,25% ao ano, acima dos atuais 10,75%. 
A taxa de câmbio sempre é uma incógnita, 
ainda mais em tempos voláteis como os de 
hoje, mas o relatório mostra que o mercado 
acredita em R$ 1,75/US$ ao final do ano. 

Diante da valorização do real e da aplicação 
de medidas antidumping aos produtos chi
neses pelos chamados países desenvolvidos, 
o Brasil pode ser apontado como um destino 
natural desses produtos? 
Francin i - Sim. Aliás, há um estudo do 
B N D E S que mostra que o coeficiente de 
produtos importados no mercado brasileiro 
aumentou preocupantemente nos úl t imos 
anos. De 2005 para 2010, este coeficien
te cresceu de 14,2% para 19,8%. E, deste 
aumento, 32% corresponde à expansão da 
penetração de produtos chineses no Bra
si l . Tais dados mostram claramente que, 
no arrefecimento da demanda dos E U A e 



da Europa por produtos chineses, o Brasil 
é uma excelente válvula de escape. Entre
tanto este quadro se torna cada vez mais 
perigoso para a indústria nacional, que, de
vido à incompreensível carga tr ibutária, à 
elevada taxa de juros e à sobrevalorização 
do real, perde muita competitividade frente 
aos concorrentes chineses. 

Apolítica econômica do novo governo se anun
cia recessiva: o real valorizado deverá seguir 
aprofundando as dificuldades da indústria 
nacional, além do acentuado peso da taxa de 
juros e da carga tributária, que atrapalham 
o avanço de muitos setores da indústria na
cional. Que segmentos o senhor acredita que 
irão se destacar ao longo deste ano? 
Francini - O setor agropecuário pode se so
bressair em 2011 caso consiga manter um 
elevado nível de exportações, mesmo com 
a recente aceleração nos preços das commo
dities. Neste âmbito, os alimentos deverão 
exercer um papel essencial. Acredito que os 
setores industriais ligados ao agronegócio, 
tais como alimentos processados, sucroal-
cooleiro e o setor extrativo, devem se desta
car neste ano que se inicia, mas, para tal, o 
governo nacional precisaria rever suas po
líticas econômicas, atuando de modo a me
lhorar o resultado público. Assim, pode-se 
aumentar os investimentos públicos, cor
tar a Selic e abrir espaço para uma redução 
na carga tr ibutária. 

A expectativa de aquecimento do mercado em 
decorrência de eventos como a Copa do Mun
do e as Olimpíadas, além dos investimentos 
por conta do segmento do pré-sal, é notória 
entre diversos setores da economia e analis
tas. Para o senhor, este aquecimento será, em 
2011, mais perceptível na prática ou ainda fi
cará mais ao sabor do campo especulatório? 
Francini - Acredito que ainda não pode
remos efetivamente sentir algum tipo de 
impacto significativo na economia brasi
leira em 2011 consequente destes impor
tantes eventos. Talvez tenhamos novidades 
em termos de criações de marcos regulató-
rios que estipulem prazos, valores e deem 
outras informações interessantes. Mas as 
novidades deverão ficar mais no âmbito le
gislativo, regulatório, do que propriamen
te na prática, na economia. Algumas obras 
poderão até ter início já neste ano, mas será 

num horizonte um pouco mais distante 
que sentiremos realmente seus impactos. 

As classes CeD tiveram um desempenho im
portante na economia doméstica em 2010, 
impulsionando o mercado online, o setor 
imobiliário e vários outros segmentos da eco
nomia. Como o senhor crê que será a influên
cia desta parcela da população na economia 
brasileira em 2011? 

Francini - A influência deste estrato so
cial deverá permanecer em rota de cresci
mento no ano de 2011. Com o aumento ob
servado na oferta creditícia na economia 
nos úl t imos meses, o consumo dessas fa
mílias tende a continuar crescendo, pois 
as oportunidades que se abrem são enor
mes. Mesmo que haja uma redução do cré
dito disponível nos próximos meses, o peso 
destas classes tende cada vez mais a se ex
pandir, sinal de uma melhora na distribui
ção de renda do Brasil, uma vez que perce
bemos que essa parcela da população cada 
vez mais se torna alvo dos ofertantes. Vale 
frisar que, apesar do aumento na oferta de 
crédito, as taxas de juros praticadas no mer
cado brasileiro são excessivamente altas, ou 
seja, ainda há muito espaço para a expan
são do consumo à medida que o custo do 
financiamento diminua. 

O senhor acredita que a oferta de crédito con
tinuará aquecida em 2011 para os consumi
dores brasileiros? E para as empresas na
cionais, como ficarão as linhas de créditos? 

Francini - Acredito que a oferta de crédi
to deverá continuar em um nível bom, mas 
com alguma desaceleração em relação ao 
que vimos em 2010. O Banco Central vem 
dando sinais de que pretende desaquecer 
um pouco o mercado interno, tanto que vol
tou a elevar o depósito compulsório para di
minuir a liquidez na economia. Além disso, 
o BNDES t a m b é m deverá reduzir o funding 
disponível para emprést imo de dinheiro aos 
produtores nacionais. Apesar disto, espe
ramos que tais medidas não ecoem sobre 
a recuperação brasileira, que já se mostra 
tardia. Já para as empresas nacionais, o go
verno anunciou medidas para estimular o 
crédito de longo prazo ofertado pelo setor 
privado e facilitar o financiamento do inves
timento por meio do mercado de capitais. 
Esperamos que esta medida surta efeito o 
mais rápido possível, pois é muito impor
tante que o financiamento de longo prazo 
deixe de ser exclusividade do BNDES. 

Segundo informações do novo Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte
rior, Fernando Pimentel, o governo pretende 
criar um banco para financiar exclusivamen
te as exportações e o setor produtivo voltado 
para o comércio exterior ainda no primeiro se
mestre deste ano. Que setores o senhor acre
dita que irão se beneficiar caso se concretize 
esta promessa? 
Francini - Num primeiro momento, tais 
medidas deverão intensificar as vendas ex
ternas dos setores fortemente dependentes 
do mercado internacional, como o segmen
to agropecuário, por exemplo. Afinal , uma 
vez que houve uma retração da demanda 
externa devido à crise, um banco que pos
sa melhorar as condições creditícias do se
tor deve ajudar a aumentar suas exporta
ções. Mas, no médio e longo prazo, à medida 
que ajuda a diminuir os custos de produção 
e consequentemente os preços finais das 
mercadorias, este banco pode ter um papel 
muito importante na retomada das expor
tações de setores importantes da economia 
— que, no entanto, perderam espaço em âm
bito internacional por não serem tão com
petitivos quanto seus concorrentes inter
nacionais —, principalmente os de maior 
valor agregado e intensidade tecnológica, 
como os bens de capital, eletroeletrônicos 
e automóveis, entre outros. 

Text Box
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