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Consumo cresce pela 35ª
vez seguida e segura PIB

Mariana Durão / RIO

A contribuição negativa das ex-
portações de bens e serviços pa-
ra o Produto Interno Bruto
(PIB) no segundo trimestre é

um alerta de que a crise interna-
cional pode afetar mais forte-
mente a economia brasileira ao
derrubar o preço das commodi-
ties. O recuo de 3,9% das vendas
externas ante o primeiro trimes-
tre – o pior resultado desde os
três primeiros meses de 2009,
auge da crise financeira – eviden-
cia a fragilidade da indústria.

Em um cenário global de aper-
to na demanda, a produção na-
cional tem dificuldades em com-
petir. Diante das incertezas in-

ternacionais, a expectativa é que
o setor externo contribua tímida
ou até negativamente para o cres-
cimento do País em 2012. Segun-
do o IBGE, na comparação com
o segundo trimestre de 2011 tam-
bém houve queda nas exporta-
ções, de 2,5%.

Já as importações continua-
ram subindo: a alta foi de 1,9%
sobre o primeiro trimestre e de
1,6% em relação ao segundo tri-
mestre de 2011. “A exportação
continuará tendo evolução nega-

tiva no PIB, tendo em vista o am-
biente de recessão na Europa, es-
tagnação americana, desacelera-
ção chinesa e crescimento baixo
da Argentina e outros países da
América do Sul. Não podemos es-
perar grande coisa do setor exter-
no no segundo semestre. Talvez
em 2013”, diz o sócio-diretor da
RC Consultores, Fabio Silveira.

A projeção da RC é de cresci-
mento de 1,5% do PIB no ano,
com a importação crescendo
3,8% e a exportação 1%. Silveira
destaca que isso aumenta o peso
da economia doméstica numa
eventual recuperação da econo-
mia no segundo semestre.

Para o presidente interino da
Associação de Comércio Exte-
rior do Brasil (AEB), José Augus-
to de Castro, os dados do comér-
cio exterior tendem a piorar até
o fim do ano, puxados por novas
quedas dos preços do minério de
ferro – principal item da pauta
de exportações do País – e o fim
do embarque da soja.

A derrocada da cotação do mi-
nério entre julho e agosto, diz
Castro, vai pesar ainda mais no
quarto trimestre, com previsão
também de preços mais baixos
para itens como suco de laranja,
café e açúcar, dada a retração na
demanda. Ele prevê que o miné-
rio de ferro feche o ano com mé-
dia de US$ 90 por tonelada, ante
US$ 126 em 2011. A queda livre
dos preços já começa a pôr em
xeque até mesmo a viabilidade
dos investimentos da Vale.

O ex-secretário de comércio
exterior e sócio da Barral M.Jor-
ge Consultores, Weber Barral,
destaca que o câmbio no nível de
R$ 2 evitou agravamento da si-
tuação do comércio exterior.
“Se estivéssemos com um câm-
bio de R$ 1,60, as importações
estariam mais elevadas e não ha-
veria estímulo à exportação.”

Em momentos de transição, quando o
nível de atividades saiu de um ciclo de
baixa e começa a entrar num de alta – e
vice-versa – são pelo menos dois os

riscos com alta capacidade de embaçar as análi-
ses de conjuntura econômica. Tomar o passado

recente como tendência do futuro é um deles. O
outro é pinçar indicadores esparsos e projetar o
conjunto com base neles.

A economia brasileira atravessa um clássico mo-
mento de transição. Está saindo de um ciclo de
baixa que teve início no primeiro trimestre de
2010 e foi até o primeiro trimestre de 2012. Iniciou
agora, a partir do segundo trimestre, uma trajetó-
ria de retomada, cuja intensidade e extensão ainda
não é possível prever com segurança.

Depois da divulgação do PIB do segundo trimes-
tre – e da revisão para baixo do resultado do primei-
ro –, ontem, os analistas, de modo quase unânime,
emitiram notas reduzindo suas previsões já modes-
tas para o crescimento da economia em 2012. A
notar que, embora limitadas a uma estreita faixa

entre 1% e 2%, é grande a dispersão das estimativas
para o crescimento da economia ao final de 2012, o
que indica que os exercícios de projeção ainda es-
tão carregados de incertezas sobre o que vem pela
frente, nos próximos trimestres.

Quando acompanhadas de estímulos fiscais e
monetários, como é o caso atual, o ritmo e a intensi-
dade das inflexões nos ciclos econômicos, de fato,
são de mais difícil captura pelos modelos de proje-
ção. A defasagem de tempo entre a adoção das
medidas e seus efeitos disseminados conspira con-
tra os impacientes.

Enquanto, nesse intervalo de transição, os resul-
tados não começam a aparecer, uma tentação é con-
siderar, com base no passado recente ainda de bai-
xa, que os estímulos não vão funcionar. A outra é

agarrar os primeiros sinais isolados de recupera-
ção para concluir que o novo ciclo será vigoroso.

Justamente neste momento de inflexão na
direção do ciclo, a economia brasileira está sen-
do sacolejada por ações variadas de política eco-
nômica. Algumas com ares estruturais – os no-
vos níveis dos juros básicos e do câmbio, por
exemplo, além dos investimentos e das desone-
rações a caminho –, com impactos mais lentos,
mas também mais profundos e duradouros. Ou-
tras de caráter conjuntural – as reduções de IPI
em bens duráveis são as mais visíveis – de efei-
tos mais rápidos, mas de fôlego mais curto.

Avaliada com prudência, a mistura permite
adotar uma visão otimista do futuro, sobretudo
se o horizonte for mais de médio e longo prazos.

Exportações registram pior
resultado em três anos

✽

Análise: José Paulo Kupfer

Brasil cresce
menos até do
que os EUA
Fraco desempenho no primeiro semestre deve confirmar o recuo
do Brasil para a 7ª posição no ranking das maiores economias

ERNESTO RODRIGUES/AE-4/4/2008

Daniela Amorim / RIO

A ligeira alta de 0,5% no PIB no
segundo trimestre do ano foi pu-
xada mais uma vez pelo setor de
serviços, com destaque para o pa-
pel da administração pública. A
agropecuária também ajudou no
resultado, revertendo o primei-
ro trimestre ruim, numa recupe-
ração calcada nas lavouras de ca-
fé, milho e algodão.

Enquanto a agropecuária cres-
ceu 1,7% ante o segundo trimes-
tre de 2011, os serviços tiveram
expansão de 1,5%, disse o IBGE.
Os estímulos do governo ajuda-
ram a manter o consumo aqueci-
do, mas a demanda perde fôlego,
o que já era antecipado por indi-
cadores, com crescimento me-
nor de emprego e da renda.

Na comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior, o con-
sumo das famílias cresceu 2,4%
no segundo trimestre de 2012.
Foi a 35.ª taxa positiva seguida,
mas se mantém há um ano em
nível bem mais baixo do que no
início de 2011, quando rodava en-
tre 6% e 5%. “Há um esgotamen-
to do avanço (do PIB) puxado
por consumo e serviços. Se o in-
vestimento não salta, se a renda
não é criada, é claro que vamos
ter problemas de inadimplência
e desaceleração do crédito. Isso
reduz o consumo e faz os servi-

ços desacelerarem”, avalia Ro-
berto Messenberg, coordenador
do Grupo de Análises e Previ-
sões do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

O IBGE reconheceu que espe-
rava um freio no consumo. “Vá-
rias coisas estavam indicando
que a gente continuava tendo
crescimento do consumo das fa-
mílias, mas a uma taxa um pouco
menor”, disse Rebeca Palis, ge-
rente da Coordenação de Con-
tas Nacionais do IBGE.

Em nota, o presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tombini,
exaltou a demanda doméstica
como principal suporte da eco-
nomia, com o consumo das famí-
lias estimulado pela expansão
moderada do crédito, geração
de emprego e renda. Entretanto,
especialistas apontam que os nú-
meros mais modestos tanto do
PIB quanto dos serviços e do con-
sumo são a prova de que apostar
na mesma fórmula adotada du-
rante a crise de 2009 não basta
para alavancar a economia.

“A base anterior já é alta, en-
tão é difícil aumentar mais (o
consumo). Não digo que o con-
sumo perdeu o fôlego, digo que
ele não basta mais para o cresci-
mento do PIB”, alerta Alcides
Leite, professor de Economia na
Trevisan Escola de Negócios.

O governo foi destaque entre
os serviços. O subsetor de Admi-
nistração, saúde e educação pú-
blicas avançou 3,3% no segundo
trimestre de 2012 ante o mesmo
trimestre de 2011. Também cres-
ceram os serviços de informa-
ção (2,6%) e intermediação fi-
nanceira e seguros (1,8%).

● Comparação internacional de expansão e PIB per capita no segundo trimestre de 2012 
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Fernando Dantas / RIO

O Brasil fechou seu terceiro
trimestre consecutivo na lan-
terna do crescimento entre os
Brics, o grupo formado pelo
País e pela Rússia, China, Ín-
dia e África do Sul (este último
foi incluído no grupo político,
embora não fizesse parte na
concepção original do econo-
mista britânico Jim O’Neill).

Com crescimento de 0,5% no
segundo trimestre, ante o mes-
mo período de 2011, o Brasil fi-
cou atrás da África do Sul (3,2%),
da Rússia (4%), da Índia (5,5%) e
da China (7,6%). No último tri-
mestre de 2001 e no primeiro de
2012, o Brasil também foi o Bric
que menos cresceu.

O fraco desempenho do Brasil
no primeiro semestre, quando
cresceuapenas 0,6%, deveconfir-
mar o recuo do País para a sétima
posição no ranking das maiores
economias, como já está previsto
pelas projeções do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) para
este ano. Apesar da recessão bri-
tânica, o Reino Unido deve recu-
perar a sexta posição perdida pa-
ra o Brasil no fim do ano passado.

Em levantamento da Austin
Asis sobre 35 países que já divul-
garam o PIB do segundo trimes-

tre, o Brasil aparece atrás de to-
dos os latino-americanos que
constam da lista. Na compara-
ção com o mesmo trimestre de
2011, o Chile cresceu 5,5%, a Ve-
nezuela, 5,4%, e o México, 4,1%.

Até os Estados Unidos, que an-
da às voltas com o rescaldo da
grande crise global, tiveram re-
sultado melhor do que o Brasil
no segundo trimestre. A econo-
mia americana cresceu 2,3% no
segundo trimestre, comparada
com o mesmo período de 2011.
Apesar do que Brasil e EUA cres-
ceram na a mesma taxa, 0,4%,
quando a comparação é o segun-
do trimestre deste ano ante o
imediatamente anterior.

De forma geral, os países com
desempenho ainda pior do que o
Brasil no segundo trimestre se
concentram na Europa, onde a
crise do euro provoca estrago no
crescimento da região.

A Grécia, por exemplo, teve

um recuo do PIB de 6,2% no se-
gundo trimestre, comparado a
igual período de 2011. No caso de
outros países do euro que pas-
sam por sérios problemas com
suas dívidas soberanas, como
Portugal, Itália e Espanha, hou-
ve recuos, naquela mesma base
de comparação, de respectiva-
mente 3,3%, 2,5% e 1% no segun-
do trimestre de 2012.

Felipe Queiroz, economista
da Austin Asis, observa que o Bra-
sil fica numa posição intermediá-
ria, em termos da desempenho
no segundo trimestre, quando
se pensa no conjunto de países
com resultado já divulgado. En-
tre os emergentes, porém, o re-
sultado brasileiro é pior.

No caso do México, que vem
sendo comparado ao Brasil e con-
siderado a “nova estrela” latino-
americana, o melhor resultado
no segundo trimestre, segundo
o economista, deve-se à proximi-
dade com os EUA, cuja econo-
mia, embora longe de ter recupe-
rado o dinamismo, ensaiou uma
tímida reação. As exportações
mexicanas aumentaram o mar-
ket share nos EUA, o setor auto-
motivo está num bom momento
e o custo do trabalho atrai fábri-
cas e tornou-se competitivo até
em relação à China.

Com as lavouras de
café, milho e algodão,
agropecuária ajudou no
resultado, revertendo um
primeiro trimestre ruim

Recuo de 3,9% das
vendas externas
ante o primeiro
trimestre evidencia
a fragilidade da indústria

Fase de inflexão na
economia conspira
contra impacientes

Mau resultado. Concorrência internacional afetou desempenho da indústria brasileira no PIB

● Sem comparação
Países com desempenho ainda
pior do que o Brasil no segundo
trimestre, de modo geral, estão
concentrados na Europa, onde a
crise do euro provoca estrago no
crescimento da região.

Por setor Setor externo

Maiores quedas
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● Dados do 2º trimestre de 2012 ante mesmo trimestre do ano anterior 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2012, Economia & Negócios, p. B6.




