
O dólar fraco foi eleito
o vilão por industriais

para explicar o desempenho
industrial. Indústria de
transformação recuou 0,1% com
a concorrência de importados.

Economista do Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getulio
Vargas (FGV), Marcelo Neri ava-
lia como “previsível” o resulta-
do do PIB em 2011, que cresceu
2,7%, contra expansão de 7,5%
no ano anterior. Evitando fazer
projeções sobre 2012, Neri desta-
ca que a inflação está cedendo e
que o país sempre surpreende.

Como o senhor avalia o
resultado do PIB em 2011?
Houve uma desaceleração mas
até certo ponto isso já era previ-
sível. Porém, se compararmos o
último trimestre do ano passa-
do com o do anterior, verifica-
mos que 2010 foi um ano com
uma base bastante inflada, gera-
da pela retomada da economia
e pelo ciclo eleitoral.

Com relação ao consumo das
famílias, o que esperar?
O bolso do brasileiro está cres-
cendo mais e esse mesmo efei-
to deve se dar em 2012. Com a
desigualdade em queda e um
cenário de manutenção de con-
sumo mantido. A crise euro-

peia se apresenta bem mais
branda para nós. Poderia ser
melhor mas vale verificar que
desde 2008 somos menos afeta-
dos pelas crises. O Brasil, tal co-
mo Airton Senna fazia nas pis-
tas, anda bem debaixo de chu-
vas torrenciais e trovoadas da
crise internacional.

A renda familiar segue
crescendo?
A renda familiar cresce acima
do PIB desde 2003 e isso suge-
re dados alvissareiros. O ano
de 2011 foi de disciplina fiscal,
de ampliação de programas de
transferência como o Bolsa Fa-
mília. Para 2012, acredito que

temos tudo para surpreender.
A inflação está cedendo. Prefi-
ro não arriscar um percentual
e olhar os dados ao longo do
tempo. Mas o Brasil sempre
surpreende.

A agropecuária teve o
melhor desempenho do

PIB em 2011? Que setores
deverão crescer este ano?
Os setores ligados a investi-
mento e consumo devem pu-
xar o crescimento em 2012. Pe-
lo menos é o que eu gostaria
que acontecesse. O mercado in-
terno é o amortecedor princi-
pal da economia. ■

A presidente Dilma Rousseff
não ficou contente com o baixo
crescimento da economia no
ano passado e responsabilizou a
crise dos países desenvolvidos,
principalmente europeus, pelo
resultado ruim. O Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro cres-
ceu 2,7% em 2011, enquanto a
expansão média mundial, de
acordo com uma projeção do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), foi 3,8%. O resultado foi
bem inferior ao de 2010, quan-
do o país obteve expansão eco-
nômica de 7,5%.

A desaceleração já era previs-
ta, porém veio abaixo do espera-
do (veja quadro ao lado), e com o
segundo pior resultado desde
2003, o que deixou o Brasil atrás
de outros emergentes como Chi-
na (9,2%) e Índia (6,9%).

A ordem da presidente agora
é implementar medidas que pos-
sam estimular a economia, prin-
cipalmente no setor produtivo,
já que a indústria também teme
a concorrência externa. Dilma
quer que tudo seja feito sem
comprometer a responsabilida-

de fiscal. “O governo brasileiro
terá uma posição proativa no
sentido de ampliar cada vez
mais a taxa de crescimento no
Brasil de forma sustentável, res-
peitando o equilíbrio macroeco-
nômico com finanças públicas e
uma estrutura fiscal sólida”, dis-
se Dilma, na Alemanha.

Em valores absolutos, o PIB
somou R$ 4,143 trilhões no ano
passado, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O PIB per capita
(divisão do valor corrente do
pela população residente no
meio do ano) alcançou R$
21.252, alta de 1,8% em relação
a 2010. Já no quarto trimestre a
economia cresceu 0,3% sobre
o semestre imediatamente an-
terior e 1,4% em relação ao
mesmo período de 2010.

O crescimento de apenas
0,1% da indústria de transfor-
mação foi um dos principais fa-
tores que contribuiu para a desa-
celeração, de acordo com Rober-
to Olinto, coordenador de Con-
tas Nacionais do IBGE. “Há uma

conjuntura de incertezas no
mundo que vem desde 2008 e a
economia brasileira teve que se
reorganizar, dentro desse cená-
rio. Portanto, há um mercado
que exporta menos. A demanda
interna tem sustentado a econo-
mia”, explica.

A indústria como um todo
avançou 1,6% em 2011, apesar
do fraco desempenho do seg-
mento transformação. Por ou-
tro lado, o principal motor da
economia no ano passado foi a
agropecuária, com expansão de
3,9%. Houve aumento da produ-
tividade, uma vez que a quanti-
dade produzida cresceu em rit-
mo maior do que a área planta-
da (leia mais na pg 7). Já o setor
de serviços, responsável por
dois terços do PIB, teve expan-
são de 2,7%.

Pelo oitavo ano consecutivo,
o consumo das famílias cres-
ceu, atingindo 4,1%. Apesar da
expansão, o índice foi menor do
que em 2010 (6,9%) e o menor
desde 2004, quando a alta foi de
3,8%. ■ Com agências

Empresários se animam
com estimativa do governo

e dizem que economia brasileira
pode crescer entre 4% e 4,5%
neste ano. Fraco resultado de
2011 não surpreendeu.

Paulo Skaf, presidente da
Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo, afirma que
descaso do governo causou PIB
fraco para a indústria em 2011.
Para 2012, previsão é péssima.
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Crise na Europa esfria economia brasileira

“Investimentos e consumo devem
puxar a retomada em 2012”

A presidente Dilma culpou a
turbulência dos países europeus
pelo baixo crescimento do PIB
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A ordem da
presidente agora
é implementar
medidas que
possam estimular
a economia,
principalmente no
setor produtivo,
já que a indústria
também teme a
concorrência externa

O ano de 2011 foi
de disciplina fiscal,
de ampliação de
programas de
transferência, como
o Bolsa Família.
Para 2012, acredito
que temos tudo para
surpreender. A
inflação está cedendo

Marcelo Neri
Economista da FGV

O especialista prevê também que a renda das famílias brasileiras vai continuar aumentando e pode surpreender
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2012 Primeiro Caderno, p. 5.




