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Especialistas apontam que segundo o projeto apresentado ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) - que muda o cálculo para as contas nacionais, onde são 
conhecidas as variações do Produto Interno Bruto (PIB) - será possível verificar que a 
diferença para alcançar a taxa de investimentos necessária para se atingir a um crescimento 
econômico sustentável será menor. Porém, não significa que o esforço deverá acompanhar 
essa proporção, na opinião de Cristina Helena de Melo, professora da ESPM.  
 
"Em minha opinião, o governo deveria poupar mais para garantir mais investimentos no País. 
Essa nova metodologia não quer dizer que será possível manipular as contas nacionais", 
avalia.  
 
Para o economista-chefe da LCA, Braulio Borges, essa mudança pode indicar que ao final de 
2014, o Brasil terá uma taxa de investimentos na marca de 23% do PIB, nível almejado pela 
presidente Dilma Rousseff. "Como acredito que a FBCF [Formação Bruta de Capital Fixo, a taxa 
de investimento] deve atingir entre 21% e 21,5% do PIB em 2014, daria para chegar aos 23% 
do PIB ao final daquele ano", afirmou, ao se referir à possibilidade de que com esse novo 
cálculo, ao ser contabilizado a aquisição de software e despesas com pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), isto ajudará a elevar entre 1 ponto percentual ou 1,5 ponto a FBCF. 
De acordo com o IBGE, a taxa de investimento está em 17,9%.  
 
Segundo os economistas, já estaria em andamento uma elevação devido ao esforço do 
governo em aumentar os investimentos no País, especialmente em infraestrutura.  
 
"Se os investimentos subirem como proporção do PIB e isso provocar um aumento acima do 
esperado do crescimento da economia, isso vai significar que aumentou a taxa de 
produtividade do País, que está ao redor de 1,4% ao ano", comentou. "E, se isto de fato 
ocorrer, o PIB potencial subirá e poderemos até descobrir que é maior do que o atual, ao redor 
de 4%", apontou. "Contudo, se a participação dos investimentos subir e o PIB crescer pouco, 
isso deverá indicar que ocorreu uma queda da produtividade e o PIB potencial é menor que o 
imaginado hoje."  
 
De modo geral, Cristina avalia que a mudança de metodologia do cálculo das contas nacionais, 
que vai seguir parâmetros internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (Bird) e Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), poderá mostrar uma realidade mais coerente e as 
comparações com as economias de outros países mais fidedignas.  
 
Na avaliação do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Luciano Coutinho, os investimentos eram subestimados nos cálculos do PIB, mas a 
mudança metodológica é questão técnica e o importante é o avanço dos investimentos.  
 
"O que interessa é a tendência. Sempre achávamos, eu pessoalmente como economista, que 
há uma certa subestimativa da formação de capital, mas isso é um tema técnico. O importante 
é que precisamos poupar mais e investir mais. Precisamos subir a taxa de poupança e 
investimento", afirmou Coutinho após participar do Fórum Nacional 2012, organizado pelo 
Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae). A taxa de poupança está em 16,9% do PIB, 
segundo último levantamento do IBGE.  
 
Coutinho destacou também que os investimentos são importantes para tornar a economia 
mais competitiva. "Temos oportunidades atrativas e rentáveis de investimento em vários 
setores da economia", disse Coutinho. A mudança no cálculo do PIB levará ao crescimento do 
peso dos investimentos no PIB. Coutinho destacou que a questão metodológica não é 
relevante e não participou das discussões para a mudança junto ao IBGE.  
 
IBGE  
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Ontem, Wasmália Bivar, presidente do IBGE informou que o PIB brasileiro do terceiro trimestre 
de 2014 já pode ser divulgado sob nova metodologia. "Vai depender da nossa capacidade de 
concluir o estudo", disse. Segundo ele, porém, a indústria pode perder peso no PIB brasileiro 
sob o novo cálculo.  
 
De acordo com as alterações, serviços terceirizados pelas empresas passariam a integrar a 
indústria, o que poderia fazer o setor ganhar corpo no PIB. Entretanto, Wasmália diz que é 
possível que a indústria perca peso, porque, com as mudanças, a atividade de edição e 
impressão passará a integrar o setor de Serviços.  
 
"Na nova classificação, algumas atividades que eram da indústria passaram a ser serviços. O 
resultado final depende da contabilidade dessas mudanças", explicou Wasmália. "A gente não 
vai divulgar um dado. Vamos divulgar uma série. A comparação da indústria sob o novo 
cálculo não vai ser com a indústria da antiga série, será com a própria indústria da nova série. 
Seria uma comparação espúria", apontou.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A3. 
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