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diversos — é fácil de entender. É um 
princípio básico da política que, en
quanto for possível, o ocupante de um 
cargo atribuirá toda sorte de problemas 
à herança deixada por quem veio antes. 
E não apenas por senso de sobrevivên
cia, mas porque, muitas vezes, é nas 
horas de crise que um governante tem 
espaço para imprimir sua marca, des
tacar-se de quem o antecedeu, dar ao 
país uma nova cara. Infelizmente, tem 
sido diferente no Brasil. 

Após crescer 40% entre 2004 e 2011, 
a economia brasileira vem dando alar
mantes sinais de fadiga de material. Em 
junho, o Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística divulgou os dados refe
rentes ao desempenho da economia no 
primeiro trimestre do ano. O resultado 
assustou. O país cresceu 0,2% em relação 
ao últ imo trimestre de 2011 e mísero 
1,9% nos últimos 12 meses. A desace
leração da economia é impressio
nante. Um ano e meio atrás, 
crescíamos a um ritmo anua-
lizado de 7,5%, uma taxa não 
distante da chinesa. Disso ao 
quase-traço do primeiro t r i 
mestre é mesmo razão para 
acender a luz amarela. Se
gundo 50 economistas e em
presários ouvidos por EXAME 
nas últimas duas semanas, o país 
precisa, urgentemente, de uma nova 
fórmula para voltar a crescer. De acordo 
com a média das previsões de mercado, 
o PIB crescerá 2,5% em 2012. No ano 
passado, a expansão foi de 2,7%. 

São sinais inequívocos de que os ven
tos já não sopram com a mesma força. 
Pelo menos oficialmente, o governo se 
recusa a admitir. Propor uma nova 
agenda de desenvolvimento seria uma 
forma sutil de dizer ao país que o mo
delo que deu certo nos oito anos de 
governo do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva está esgotado. Ou seja, 
seria abrir o primeiro envelope. Mas 
não há, até agora, sinais de que a presi
dente Dilma Rousseff vá seguir esse 
caminho. A inação deriva de sua fideli
dade a Lula? Ou ela realmente acredita 
que o país precisa de mais do mesmo? 
Impossível saber. O fato é que as últi
mas atitudes do governo demonstram 
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uma inabalável fé na receita que vem 
empurrando o país na última década 
— uma fé, portanto, no poder do con
sumidor brasileiro. Mesmo nos mo
mentos mais críticos da última década, 
como a crise financeira iniciada em 
setembro de 2008, o consumo conti
nuou a carregar nas costas a atividade 
econômica. Na época, foi lançado um 
pacote de estímulo com reduções de 
impostos para os fabricantes de mate
rial de construção e de bens como ge
ladeiras, fogões e carros. Graças a esse 
empurrão, a primeira fase da recessão 
mundial não provocou mais do que 
uma "marolinha" no Brasil, como dis
se o ex-presidente Lula. Entre 2008 e 
2010, o país cresceu 13%, enquanto a 
economia mundial mergulhava em sua 

MESMO COM 
JUROS EM 
QUEDA NA 
ECONOMIA, O 
CONSUMIDOR 
RELUTA EM 
SE ENDIVIDAR 

maior recessão em três gerações. Foi 
nessa época que viramos a "bola da 
vez", nosso presidente virou "o cara" 
e por aí vai. Quatro anos depois, o bai
xo crescimento e o risco de uma heca
tombe europeia fizeram com que o 
governo repetisse a dose. A solução 
para reaquecer nossa economia voltou 
a ser a mesma de quatro anos atrás — 
consumo, consumo e um pouquinho 
mais de consumo. 

Como em 2008, o governo tem to
mado uma série de medidas para im
pulsionar as vendas no mercado inter
no. A taxa de juro atingiu 8,5%, o pata
mar mais baixo desde 1986, início da 
série histórica do Banco Central. Ao 
mesmo tempo que baixava a Selic, o 
governo pressionou os bancos a dimi
nuir as taxas de juro cobradas de seus 
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clientes. No final de maio, promoveu 
uma nova rodada de redução de impos
tos para automóveis e produtos indus
triais. Para os carros populares, o im
posto sobre produtos industrializados 
foi zerado, o que deve gerar descontos 
de até 3 000 reais e ajudar a esvaziar 
os pátios das montadoras, com esto
ques de 43 dias. A torcida é que essas 
medidas vão reanimar nossa desani
mada economia e ajudar o país a atra
vessar a crise que se prenuncia. A dú
vida é: desta vez será diferente? 

Uma série de dados levantados por 
EXAME sugere que a tática que deu 
certo em 2008 dificilmente terá o mes
mo efeito nos próximos meses. Por de
finição, o consumidor que levanta um 
financiamento antecipa, para hoje, um 
gasto que só poderia fazer no futuro. O 

choque de crédito de 2008, portanto, 
fez exatamente isso — e, em escala 
maior, significou que o próprio país an
tecipou um crescimento que viria ao 
longo do tempo, à medida que a renda 
das famílias fosse aumentando. De 
2008 até hoje, milhões de famílias com
praram imóveis, carros, eletroeletrôni-
cos e incorporaram novos serviços à 
sua rotina — como viagens, acesso à 
internet e TV a cabo em casa. De acor
do com dados do Banco Central, as dí
vidas já correspondem a quase 45% da 
renda anual da população brasileira, 
ante 30% em 2008. Quase um quarto 
do salário de um trabalhador está com
prometido com o pagamento de juros 
e amortizações — os americanos, vicia
dos que são em consumo, destinam 16% 
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da renda ao pagamento de dívidas. "Em 
2008, o ciclo de crescimento do consu
mo atrelado ao crédito ainda estava no 
começo. Agora, a situação é diferente e 
o consumidor já não tem o mesmo fô
lego", diz o economista Fabio Giambia-
gi, do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social. 

Só será possível medir as consequên
cias dessa rodada de estímulo nos pró
ximos meses. Mas uma análise de da
dos do IBGE feita pela consultoria LCA 
mostra que o peso do endividamento 
já está, de fato, afetando as vendas do 
varejo. No primeiro trimestre, setores 
varejistas que dependem da concessão 
de crédito, como automóveis e eletro
domésticos, cresceram 1,6%. Já os se
tores ligados à renda, com pagamento 
à vista, como as compras no supermer
cado, tiveram aumento de quase 6% no 
período. Ou seja, o brasileiro, escalda

do, tem relutado em as
sumir novos compromis
sos. E o aumento da inadim
plência — hoje na casa dos 7% 
— tem assustado os bancos, que au
mentaram as provisões para se prote
ger de eventuais calotes. Para os em
presários, a atual combinação não é 
animadora. Em 2010, Valdemir Dantas, 
dono da fabricante de eletrodomésti
cos Latina, planejou a construção de 
uma nova fábrica para ampliar 50% a 
produção de máquinas de lavar, venti
ladores e purificadores de ar. Nos dois 
anos anteriores, as vendas haviam su
bido 44%, para 115 milhões. Mas, em 
2011 e 2012, as vendas estagnaram. O 
novo projeto de expansão foi engave
tado. "Vou tentar tirar o máximo que 
der da fábrica antiga", diz ele. O clima, 
em suma, não está para dívida. Pior: um 
incentivo forçado a uma ampliação do 

c réd i to pode acabar 
mal. Basta lembrar que 

o pico de calotes no finan
ciamento de veículos acon

teceu justamente na chamada 
"safra 2010", quando as concessioná
rias estavam vendendo carros em 60 
vezes e sem entrada. A inadimplência 
da safra chegou a quase 6%. 

PROCURA-SE UM NOVO MODELO 
Momentos como o atual são propícios 
para uma discussão sobre problemas 
de fundo que assolam a economia bra
sileira há décadas. É claro que uma das 
funções do governo é adotar medidas 
anticíclicas, que estimulem o cresci
mento em períodos de desaceleração. 
Mas e depois? O que está sendo feito 
para que o Brasil dependa menos do 
consumo das famílias e impulsione os 
investimentos de que o país urgente-
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mente precisa? No mundo inteiro, paí
ses debatem qual o modelo ideal para 
cada fase de desenvolvimento. Se a 
economia de um país fosse um avião, 
seria daqueles com duas turbinas sob 
as asas e outra na cauda. O produto 
interno bruto é separado em três com
ponentes principais: o consumo (das 
famílias e do governo), o investimento 
e as exportações. O ideal é que todos 
funcionem numa velocidade razoável, 
mas na prática dificilmente é assim. 
Cada país é de um jeito. 

Tome-se o exemplo da China, hoje 
sinônimo de pujança. Há três décadas, 
o país cresce a taxas superiores a 9% 
ao ano com um modelo baseado em 
investimento — que responde por nada 
menos que 48% do PIB. Isso é possível 
graças a uma incrível taxa de poupan-

ça, que chega a 51% do PIB. Assim, a 
China consegue construir prédios, ae
roportos, portos, estradas, ferrovia 
atrás de ferrovia. Os próprios chineses 
sabem que esse modelo tem falhas e 
pode resultar em desequilíbrios gra-

ves. Pode 
parecer para
doxal aos olhares 
brasileiros, mas investi
mento demais também não é o melhor 
atalho para o desenvolvimento. Afinal, 
um bom investimento tem de ter re
torno. De que adianta uma ferrovia 
sem passageiros, um prédio sem inqui
linos, um aeroporto sem aviões? Por 
isso, é consenso na China que é preci
so aumentar a participação do consu
mo no PIB — o índice de poupança 
chinês é sintoma de um país que não 
oferece um mínimo de segurança eco
nômica a seus cidadãos. É por isso que 
o governo tem forçado as empresas a 
aumentar o salário de seus trabalha
dores. Como a economia é um sistema 
de vasos comunicantes, mais renda 
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para os 
chineses sig

ni f icará m ã o de 
obra mais cara, o que au

mentará o custo das obras e dos pro
dutos locais, o que afetará as exporta
ções. A transição é, por isso, complica
díssima. Não à toa, essa tão falada 
t ransformação ainda está longe de 
acontecer. Neste momento, os chine
ses voltam a anunciar mais obras de 
infraestrutura — de certa forma, tam
bém eles recorrem a um modelo já 
envelhecido. Mas pelo menos a adoção 
de uma nova agenda de desenvolvi
mento está na agenda do país. 

Muito em função de nossa baixíssima 
taxa de poupança (há anos estagnada 
em 16% do PIB), o Brasil segue um mo
delo semelhante ao que faz dos Estados 

Unidos o país mais consumista do mun
do. Lá, os gastos das famílias respondem 
por 70% do PIB, uma anomalia que só 
faz sentido em razão das décadas de in
vestimento em educação, inovação e 
infraestrutura, que permitiram a expan
são da economia americana e levaram a 
renda per capita a 47200 dólares, a 14a 

maior do mundo. Com uma renda desse 
tamanho e crédito baratíssimo, as pes
soas foram às compras. O modelo aca
bou mostrando seus buracos — a gastan-
ça turbinada por crédito ajudou a for
mar a bolha imobiliária que afundou a 
economia. Hoje, o país discute a neces
sidade de aumentar sua competitivida
de. Estima-se que os Estados Unidos 
precisem investir cerca de 1,2 trilhão de 
dólares para renovar a infraestrutura. 

Antes que comecemos a dar lições 

de economia aos americanos, é preciso 
ressaltar que, no caso brasileiro, a ên
fase dada ao consumo acontece sem 
que o dever de casa anterior tenha sido 
minimamente feito. Os americanos f i 
zeram suas autoestradas nos anos 50, 
têm o melhor sistema educacional do 
mundo, um ambiente empreendedor 
único. E natural, portanto, que invis
tam menos hoje, dado o que já cons
truíram no passado. O forte aumento 
do preço das commodities na década 
passada impulsionou nossas exporta
ções e colocou o país numa espécie de 
zona de conforto — com superávit co
mercial, câmbio valorizado, preços 
estáveis. Graças, portanto, aos tais in
vestimentos chineses, o Brasil pôde 
gastar. "A valorização das commodities 
na década passada deixou os políticos 
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brasileiros acomodados, já que foi pos
sível crescer sem fazer nada", diz Jim 
O'Neill, diretor da gestora do banco 
americano Goldman Sachs. Enquanto 
o país gastava, nada foi feito para atacar 
nossa já mítica e crônica falta de com
petitividade. Quando o consumo freou, 
a única turbina que empurra nosso de
sequilibrado avião começou a ratear. 

ESGOTOU? 
A desaceleração recente deixou claro, 
mesmo para quem reluta em ver um 
palmo adiante, que nosso modelo está 
chegando perto de um esgotamento. 
Nem um espetacular aumento de 
renda da população, a ponto de 
zerar o atual endividamento, 
seria capaz de manter o 
consumo crescendo à taxa 
média de cerca de 5%, algo 
que vem ocorrendo desde 
2007. Isso porque a oferta 
de bens e se rv iços não 
acompanha o crescimento 
da demanda. Ou seja, o país 
não suportaria um aumento de 
consumo sem sofrer déficit nas con
tas externas ou inflação. Outra fonte 
de esgotamento do modelo brasileiro 
recente é o emprego. O crescimento 
da oferta de bens na última década não 
aconteceu em razão de ganhos de pro
dutividade, mas pelo aumento na ofer
ta de vagas. A taxa de desemprego, que 
era de 12% em 2003, caiu pela metade 
no ano passado. Mais gente foi incor
porada, o que é ótimo. Num cenário 
próximo ao de pleno emprego, não 
será possível aumentar a p rodução 
pela c o n t r a t a ç ã o de func ionár ios . 
"Crescemos empregando gente e au
mentando a produção. Essa é a parte 
fácil", diz o economista Alexandre 
Schwartsman, ex-diretor do Banco 
Central. Daqui para a frente, será pre
ciso melhorar a produtividade, a ca
pacidade de fazer mais com os recur
sos. "Sem isso, não conseguiremos 
crescer nem 3% ao ano", diz Schwarts
man. A produtividade da economia 
está estagnada lá se vão 30 anos. 

Quem sofre nesse cenário é justamen
te quem deveria se beneficiar do mode
lo do crescimento via consumo: o setor 

privado, que, sem vislumbrar de onde 
virá o crescimento de nossa economia, 
está botando o pé no freio. Uma pesqui
sa da consultora Betânia Tanure com 
418 presidentes de empresas mostra 
que mais da metade deles já decidiu 
contingenciar os investimentos previs
tos para 2012. Outros 11% decidiram 
reduzir o volume de investimentos pro
gramados. Em agosto do ano passado, a 
Fiat trocou a localização inicial de uma 
nova fábrica no complexo industrial de 

Suape, em Pernambuco, por uma área 
maior em Goiana, no interior do estado. 
Com a troca de endereço, o presidente 
da companhia, Cledorvino Belini, revi
sou a capacidade inicial de 200 000 
para 250 000 unidades. Agora, diz que 
a tendência é voltar para a previsão ini
cial, já que o incremento do projeto es
tava condicionado à capacidade do go
verno de desatar nós que hoje, na visão 
dele, tiram competitividade do setor, 
como o alto custo de energia. "Para que 
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a Fiat tenha uma fábrica em Goiana que 
possa produzir 250 000 unidades no 
início de 2015, nossa indústria precisa 
exportar mais, e isso só será possível se 
o custo Brasil cair", diz Belini. 

O desânimo dos empresários joga 
contra a única arma possível para tirar 
o Brasil da armadilha atual: investi
mentos. Em 2011, enquanto o consumo 
cresceu 4,4%, o investimento subiu 
apenas 2,4%. Isso ajuda a perpetuar 
nossa baixa taxa de investimento, que 

corresponde a 19% do PIB. Economistas 
dizem que o número deveria ser de, no 
mínimo, 23%. No ano passado, Besaliel 
Botelho, presidente da alemã Bosch no 
Brasil, quis trazer um investimento pa
ra o país. Mas quem levou foi o México. 
"Produzir lá é mais barato", diz. A tam
bém alemã Continental Pneus decidiu 
em 2010 ampliar a produção de sua fá
brica em Camaçari, na Bahia. O inves
timento de 210 milhões de dólares, que 
permitiu dobrar a capacidade instalada 
da empresa no Brasil, foi decidido num 
momento em que o mercado interno era 
extremamente favorável. Dois anos de

pois, a percepção da empresa em 
relação ao país é totalmente dife

rente. "Hoje, não repetiria o 
investimento", diz Renato 
Sarzano, diretor-superin-
tendente da Continental. 

Se a economia vive em 
ciclos, é natural que o oti
mismo seja exagerado em 

momentos de alta, e o pessi
mismo, igualmente desmedido 

nas horas de baixa. Não é porque 
o Brasil está freando que o mundo vai 

acabar. As forças da demografia não vão 
parar de nos empurrar tão cedo — em 
dez anos, calcula-se que 71% de nossa 
população estará em idade para traba
lhar, o que será um natural estímulo ao 
crescimento. O investimento estrangei
ro, que promete ser recorde entre 2011 
e 2016, não vai parar de repente. Na ver
dade, a atual freada e o fim da fase eu
fórica são uma boa oportunidade de 
pensar o país que queremos ser. Certa
mente precisamos investir mais, o que 
não quer dizer que consumir seja um 
pecado. Num país com o nível de renda 
do Brasil, é esperado e bem-vindo que 
as famílias aumentem seus gastos à me
dida que escalam a pirâmide social. Co
mo se pode ver na reportagem que co
meça na página 55, uma série de medi
das imediatas poderia ajudar a diminuir 
o custo de produzir no Brasil e a aumen
tar nossa taxa de investimento. O con
sumidor não precisa — nem pode — re
solver tudo sozinho. • 

Com reportagem de Alexandre Rodrigues, 
Daniel Barros e Giuliana Napolitano 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 11, p. 38-47, 13 jun. 2012.




