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Demanda interna, indústria e inflação

Países não podem mais se dar ao luxo de crescer primeiro e limpar o ambiente depois. PorHelen Clark

“Os pré-candidatos
devem falar sobre
as grandes
reformas e os
gargalos que o país
ainda não venceu.”
O senador Aécio Neves (PSDB-MG)
afirmou que os pré-candidatos a
prefeito terão a missão de
nacionalizar o discurso do partido
nas eleições municipais e cobrou
também um novo pacto federativo.

Mansueto Almeida

Parece paradoxal, mas a
forma mais efetiva de
ajudar a produção, no
curto prazo, é controlar
a expansão do consumoD

epois de um cresci-
mento expressivo de
junho de 2003 até ju-
lho de 2008, a produ-

ção física da indústria de trans-
formação sofreu um forte mer-
gulho em 2009, se recuperou em
2010 e ficou praticamente estag-
nada em 2011.

Se alguém pegar apenas os
anos extremos, segundo semes-
tre de 2008 e final de 2011, che-
ga-se à conclusão óbvia que a in-
dústria perdeu o seu dinamismo,
apesar do crescimento da massa
salarial, do crédito e das vendas
reais do varejo nesse mesmo pe-
ríodo. Em um período mais lon-
go, de 2004 até 2011, o cresci-
mento das vendas reais do varejo
do Brasil foi de 75% e, mesmo ao
longo da crise de 2009, as vendas
continuaram a crescer.

Se há algo consensual no Brasil
é que a expansão da demanda
doméstica foi expressiva ao lon-
go dos últimos oito anos. Mas
apesar desse forte crescimento,

setores da indústria, acadêmicos
e setores do governo começaram
a mostrar desconforto com o que
passaram a chamar “vazamento
da demanda” para produtos in-
dustriais importados, principal-
mente a partir de 2008, quando o
superávit da indústria de trans-
formação transformou-se em dé-
ficit comercial, que foi de
US$ 43,2 bilhões em 2011.

Mas será que esse chamado va-
zamento da demanda foi neces-
sariamente ruim para o cresci-
mento da economia nos últimos
anos e para o bem estar da popu-
lação? É possível que não.

O padrão de crescimento re-
cente no Brasil, impulsionado
pela expansão da demanda, fun-
cionou enquanto a taxa de de-
semprego era elevada, ou seja,
quando havia uma grande
quantidade de recursos ociosos.
A partir de certo momento,
quando a taxa de desemprego
diminuiu, o crescimento passou
a ser mais inflacionário devido
às pressões de custos, principal-
mente do mercado de trabalho.

O setor de serviços não teve
problemas para repassar aumen-
tos de custo para preços. Esse se-
tor goza de uma proteção natu-
ral, já que não é possível impor-
tar uma refeição, uma ida ao ci-
nema ou uma consulta médica
do exterior. O mesmo não vale
para a indústria, cujos produtos
podem ser importados por se-
rem por natureza bens transacio-

náveis e, assim, esse setor não
conseguiu repassar os aumentos
de custos para os preços.

Como se observa no gráfico
abaixo, desde 2004, a inflação
ao consumidor de produtos in-
dustriais ficou, consistentemen-
te, abaixo do centro da meta de
inflação (4,5%) e a do setor de
serviços sempre acima.

O que teria acontecido se o
governo tivesse tomado medi-
das protecionistas já em 2008,
quando foi lançada a Política de
Desenvolvimento Produtivo
(PDP), e tivesse garantido uma
taxa de câmbio mais desvalori-
zada? Possivelmente essas medi-
das teriam ocasionado mais in-
flação dos produtos industriais
e, logo, menor consumo desses
produtos pela população.

Ao contrário do que muitos afir-
mam, o aumento das importações

de produtos manufaturados a pre-
ços mais baixos, devido ao excesso
de produção mundial em conjun-
to com a valorização do real, foi
fundamental para conciliar o forte
crescimento de demanda com
uma inflação que, apesar de eleva-
da, não ultrapassou o teto da meta
(6,5%) de 2008 a 2011.

A única forma de o governo ga-
rantir um cenário melhor para in-
dústria seria que sua política de
maior proteção e/ou desvaloriza-
ção do real fosse seguida por uma
menor expansão da demanda,

C
erca de 40 ministros de
desenvolvimento social
da América Latina e Ca-
ribe e da África estive-

ram reunidos desde o dia 29 até
hoje em Brasília para discutir co-
mo as duas regiões podem com-
partilhar experiências e impul-
sionar a cooperação para acabar
com a pobreza. O Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud) tem o orgulho
de ter sido o facilitador desse en-
contro histórico, em parceria
com o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome.

Esse fórum acontece a menos
de um mês da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20).
Lá, líderes mundiais, ao lado de
milhares de participantes de go-
vernos, do setor privado e de or-
ganizações da sociedade civil
irão discutir como construir um
futuro mais sustentável — um
desafio crucial tanto para países
desenvolvidos como para aque-
les em desenvolvimento.

Está claro que os países não po-
dem mais se dar ao luxo de cres-
cer primeiro e tentar limpar o
meio ambiente depois. Ou de
crescer antes para depois tentar
acabar com a desigualdade. O
crescimento econômico, separa-
do dos avanços em desenvolvi-
mento humano e sem considera-
ção pelo meio ambiente, não só é
incapaz de sustentar avanços co-
mo também destrói ecossistemas
dos quais dependemos para a vi-
da neste planeta.

Duas semanas atrás, apresentei
em Nairóbi, com o presidente que-
niano Mwai Kibaki, o primeiro Re-
latório de Desenvolvimento Hu-
mano do Pnud para a África. Ape-
sar das significativas taxas de cres-
cimento econômico da África Sub-
saariana, a fome segue afetando
quase um quarto de sua popula-
ção, o que significa mais que toda a
população brasileira.

No ano passado, os países do
Chifre da África vivenciaram a
pior crise de segurança alimentar
da região dos últimos 20 anos.
No Sahel, apenas dois anos de-
pois da última grave crise de se-
gurança alimentar e nutrição,
uma combinação de seca, pobre-
za, altos preços de grãos, degra-
dação ambiental e, em alguns
países, instabilidade e conflitos,
estão exigindo da comunidade
internacional uma nova resposta
em grande escala. As últimas esti-
mativas sugerem que mais de 15
milhões de pessoas são direta-

Diferentemente do publicado na re-
portagem “Citi preparado”, na página
C2 da edição de 30/5, a liquidez atual
do C i t i g ro u p é de US$ 400 bilhões e
não de US$ 4 bilhões”

que reduzisse a inflação, e au-
mentasse a poupança doméstica
para financiar o investimento.
Mas o governo está fazendo justa-
mente o contrário, está atuando
para expandir também a deman-
da (e o Produto Interno Bruto, o
PIB) ao mesmo tempo em que in-
centiva a indústria com medidas
protecionistas e desvalorização
induzida da taxa de câmbio.

Isso poderá não ser um proble-
ma neste ano, dada a forte retra-
ção do nível de atividade, mas se-
rá logo que a economia retome
sua trajetória de crescimento en-
tre 3 e 3,5% ao ano. Evitar o “vaza -
mento da demanda” significa
preços mais elevados de produ-
tos industriais e mais inflação. O
Brasil atual com taxa de desem-
prego de 6% não é aquele de 2004
com taxa de desemprego de 12%,
no qual o crescimento das trans-
ferências do governo para as fa-
mílias e expansão do crédito ga-
rantiam o crescimento do consu-
mo e do PIB.

Parece paradoxal, mas a forma
mais efetiva de ajudar a indús-
tria, no curto prazo, é controlan-
do a expansão do consumo. No
longo prazo, não há alternativa
que não seja investir mais em
educação e inovação.

Mansueto Almeida é pesquisador do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). A opinião expressa é a
do autor, não exprimindo o ponto de vista
do instituto.

mente afetadas, sem que a crise
tenha ainda atingido seu pico.

Há mais de 30 anos, o arquiteto
do paradigma de desenvolvi-
mento humano e prêmio Nobel
de Economia, Amartya Sen, desa-
fiou a noção de que a fome é cau-
sada simplesmente pelo declínio
da oferta de alimentos. Ele argu-
mentou que a fome é consequên-
cia de instituições que não fun-
cionam bem, da inexistência do
Estado de Direito e do acesso li-
mitado a mercados ou a alimen-
tos com preços acessíveis. Ele
também ressaltou que onde os
governos são inclusivos e têm ca-
pacidade de resposta rápida, as
crises de fome não existem.

O Relatório do Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento convida todos a refletir
sobre uma abordagem compre-

ensiva para a construção da segu-
rança alimentar, priorizando a
nutrição nas políticas públicas,
empoderando as mulheres e aju-
dando as nações a aumentar a re-
siliência às adversidades. Em to-
do o mundo, trabalhamos para
promover uma governança mais
eficaz e com maior capacidade
de resposta e para promover
igualmente o Estado de Direito.

Há muita experiência a ser
compartilhada entre América La-
tina e África na erradicação da
pobreza e da fome, em especial
por meio de sistemas de prote-
ção social. O programa brasileiro
Bolsa Família tem sido muito elo-
giado, e sua atual expansão, com
o Brasil Sem Miséria, também
tem atraído grande interesse. O
Brasil se propôs como objetivo a
erradicar a pobreza extrema até

2014, e tem feito progressos con-
sideráveis nesse sentido.

As discussões que ocorreram
esta semana, no V Fórum Minis-
terial para o Desenvolvimento,
vão incentivar ainda mais a coo-
peração entre as nações da Amé-
rica Latina e da África. O inter-
câmbio e a cooperação Sul-Sul
destacam soluções de desenvol-
vimento que, adaptadas aos con-
textos nacionais, podem ajudar
as nações a atingirem seus objeti-
vos. Eles podem também fazer
muito para ajudar o progresso
global nos elos econômico, social
e ambiental que compõem o de-
senvolvimento sustentável.

Helen Clark é a administradora do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e ex-primeira
ministra da Nova Zelândia.

Cartas de
Le i to re s

América Latina deve cooperar mais

Frase do dia

O que importa
É irrelevante para a sociedade es-
se disse não disse. O que Lula fa-
lou ou não, e o que Gilmar Men-
des disse ou não, pouco interes-
sa. A sociedade quer apenas o
Mensalão julgado e a CPMI do
Cachoeira resolvida. A Justiça
acima de tudo. E só.
Judson Clayton Maciel
judson@judsonline.com

A inflexibilidade alemã
Mais uma vez Martin Wolf (30/6,
A13) expõe em minúcias a de-
pendência de toda a zona do eu-
ro às decisões alemãs. Frisa que a
Alemanha já disse “nein” pelo
menos sete vezes e o repetirá ou-
tras tantas. Nada de bônus, fun-
dos para o Mecanismo de Estabi-
lidade Europeu (BCE), nada de
auxílio bancário, nenhuma tran-
sigência à austeridade fiscal, a
começar dela própria, nada de fi-
nanciamento aos governos.

Até quando prevalecerá essa
política? Segundo o articulista,
até o momento em que o incên-
dio da pradaria se alastrar e co-
meçar a incandescer seu paiol.
Nem as nações nem o homem
mudaram. Só se convencem dos
erros quando estes inflamam a
própria pele.
Amadeu R. Garrido de Paula
amadeugarridoadv@uol.com.br

Assepsia política
Por mais espetaculosidade nega-
tiva que a CPMI de Cachoeira pro-
voque, entendo que, apesar de
tudo, estamos vivendo um mo-
mento de início de depuração
ética na vida pública brasileira.
Resta a nós, opinião pública, uni-
da à imprensa livre, cobrarmos
das autoridades que os tumores
antiéticos da gestão pública,
mancomunados com setores da
iniciativa privada, sejam lanceta-
dos por uma reforma política.
José de Anchieta de Almeida
g l o r i a n o b re @ g l o b o . c o m

Os pacotes do governo
A crítica do professor Márcio Gar-
cia, sob título “O imediatismo dos
pacotes”, publicada em 25/5, aler-
ta para a semelhança da política
econômica recente com aquela
em vigor no período pré-Real, com
as mudanças frequentes de regras,
beneficiando as empresas que se
articulam em “lobbies” para ar-
rancar benesses do governo, em
detrimento da redução de custos
para o aumento da produtividade.

Por outro lado, ao misturar me-
didas estruturais e conjunturais,
colocando tudo no mesmo saco,
nossas autoridades econômicas
demonstram que cada vez mais se
afastam das soluções duradouras,
que seriam representadas por um
autêntico ajuste fiscal, com con-
tenção do gasto corrente e estímu-
lo do investimento público.
Dirceu Luiz Natal
dirluna@gmail.com

A fome é consequência
de instituições que não
funcionam bem, da
inexistência do Estado de
Direito e do acesso
limitado a mercados ou a
alimentos com preços
acessíveis. Onde os
governos são inclusivos e
têm capacidade de
resposta rápida, as crises
de fome não existem.

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Fonte: IBGE/IPCA. Elaboração: Gabriel Barros (IBRE-FGV)

Inflação de serviços e produtos industriais
Em % ao ano (2000-2011)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




