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O economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros, afirmou ontem que o Brasil vive em uma 
nova fase nas relações com a China. Segundo ele, o País sempre foi um grande parceiro, "a 
diferença é que agora os chineses estão dispostos a financiar o déficit eventualmente gerado 
pela relação desequilibrada, em que há forte importação de commodities do Brasil e 
exportação de manufaturados da China". O economista fez afirmações após participar de 
reunião fechada do Conselho Superior de Economia (Cosec), na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista. 
 
Desta forma, Octavio de Barros comenta que a indústria brasileira está a redesenhar nova 
"estrutura de custo". "No ano passado, entraram US$ 12,6 bilhões em investimento direto 
chinês. Este ano, esse desembarque aqui no Brasil deve alcançar US$ 13 bilhões, é algo 
inédito e temos que discutir as implicações disso. Assim, na minha visão, a indústria brasileira 
está repensando seu próprio modelo de desenvolvimento de negócios, de forma a modificar 
sua estrutura de custo ao celebrar parcerias com empresários chineses em vários setores, não 
necessariamente para comprar produtos finais, mas pensando na estrutura de custos", diz ele, 
ao se referir à estratégia que a empresa deve adotar para acompanhar este novo cenário 
comercial. 
 
Octavio de Barros afirma que já se podem destacar investimentos chineses importantes na 
área de cosméticos no Brasil com intenção de ser exportado para o país asiático, além de 
aplicação de recursos com relação a máquinas e equipamentos. "Como os chineses estão atrás 
de commodities, este relacionamento está adquirindo uma dimensão inédita. E isso tende a se 
aprofundar nos próximos anos." 
 
Ele aponta como uma consequência positiva dessa nova fase de relações comerciais, o fato da 
preocupação da industria com o câmbio valorizado estar mais atenuada. "Devido a essa 
alteração da estrutura de custos da industria, o tom mudou com relação ao câmbio. Os 
industriais estão a reclamar um pouco menos do que antes", comentou o economista. 
 
Questionado pelo DCI se sua opinião não contradiz as afirmações do presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, que por diversas vezes disse à imprensa que o governo precisa aumentar o controle de 
câmbio, de modo a melhorar a situação da indústria de manufaturados, cuja previsão é que 
obtenha um déficit na balança comercial de US$ 100 bilhões, Octavio de Barros respondeu 
apenas que como sendo membro da federação pode afirmar que a preocupação está mais 
acentuada do que em outras ocasiões. 
 
Inflação 
 
Após o encontro, o economista-chefe do Bradesco também disse que o departamento 
econômico do banco reduziu a previsão de inflação para o ano de 6,3% para 6,1%. 
"Acreditamos que em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) não 
deve apresentar aceleração e, pode ocorrer até deflação. Para o trimestre, projetamos que 
inflação média feche em torno de 0,12%. E que para o segundo semestre, inflação média deve 
terminar por volta de 0,35%", analisa. Ele ressalta que o Banco Central (BC) tem um papel 
importante neste controle da inflação. Na opinião do economista, pode haver mais duas altas 
de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic) até o final do ano, a elevá-la dos 
atuais 12,25% para 12,75% ao ano. "Desta forma, acredito que mercado vai levar mais a sério 
a possibilidade de atingir o centro da meta (de 4,5%) em 2012, já que o custo de 
convergência em 2011 seria insuportável ou mesmo justificável. Por outro lado, o aperto 
monetário faz com que a inflação de 2011 acima do teto da meta seja descartável." O ex-
ministro da Fazenda, Delfim Netto, endossa a opinião de Octavio de Barros. Para ele, o BC 
também está agindo corretamente na condução de sua política de metas para inflação e que, 
em 2012 o IPCA deve fechar próximo dos 4,5%. 
 
A previsão do mercado, segundo relatório Focus, divulgado ontem pelo BC, é que a inflação 
termine em 6,19%, recuo na expectativa comparada ao relatório anterior que apontava 



variação de 6,22%, sexta queda consecutiva. Para 2012, a perspectiva subiu de 5,10% para 
5,13%. Sobre a taxa Selic, o documento do BC ainda aponta projeção de 12,50% para fechar 
neste ano, e 12,25% para o final de 2012.  
 
Sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de 2011, o economista chefe do Bradesco prevê terminar 
com aumento de 3,8% para 2011. Para 2012, revisou a expectativa de 4,5% para 4% em 
2012. "A explicação é que o carry over [herança econômica] deste ano para o próximo vai ser 
muito pequeno. Por outro lado, isto não deve afetar o processo decisório de investimento das 
empresas", argumenta o economista. 
 
Segundo o Focus, o mercado revisou a projeção para o crescimento econômico de 2011 de 4% 
para 3,96% e manteve a estimativa de alta de 4,10% para 2012. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 14 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 


