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Brasil fica ‘na lanterna’ do crescimento
commodities, o País também ficaparatrás.ComparadoàArgentina,país exportadorde commoditiesagrícolasesóciodoMercosul, e ao Chile e Peru, países exportadores de commodities minerais, o crescimento brasileiro
ficará próximo de um terço.
“Osnúmerosmostram queestamos ficando para trás, não somente em relação aos países
emergentes asiáticos, mas também em relação aos nossos vizinhoslatino-americanos”, ressalta o professor da Trevisan. “Para

voltarmosacrescerdeformasustentável, sem inflação e sem necessidade de aumentar a taxa de
juros, precisamos de mudanças
estruturais, o que o governo não
fez nos últimos anos.”
A elevada aprovação do governo Dilma, segundo o economista,mostraqueapopulaçãobrasileira ainda não foi afetada pelo
reduzido crescimento. “O baixo
índicededesemprego,osaumentos reais do salário mínimo, a expansão do crédito e a queda das
taxas de juros têm garantido a
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À frente só de Collor
da economia brasileira no primeiro biênio dos mandatos presidenciais desde 1990
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Conjuntural. Bráulio Borges,

economista-chefe da LCA Consultores, avalia que boa parte da
desaceleração da economia brasileira é mais conjuntural do que
estrutural. Tanto é que o período de desaceleração mais intensa não foi em 2011 e 2012 como
um todo. Na realidade, diz ele,
foi na segunda metade de 2011 e
na primeira de 2012. E os motivos, argumenta, foram os efeitos
do freio colocado pelo Banco
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MARCHA LENTA
● Crescimento

Central no consumo no fim de
2010ecomeçode2011, potencializados pelos efeitos da piora da
economia global.
“Demorou para que a atividade reagisse, mas os dados do PIB
do terceiro trimestre, que serão
divulgadosestasemana,eos próprios dados do quarto trimestre
sugeremqueaeconomiabrasileira saiu do buraco e caminha para
crescer no ano que vem num ritmo mais próximo do seu potencial, que hoje é algo em torno de
4%”, afirma Borges.

satisfação popular”, avalia.
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Em dois anos do governo de Dilma Rousseff, o crescimento da
economia brasileira deverá ser o
menor entre os principais países
emergentes do mundo, incluindo a América Latina.
Levantamento do economista
AlcidesLeite,professordaTrevisan Escola de Negócios, feito
com base em projeções do Fundo Monetário Internacional
(FMI), indica que a economia
brasileira deverá crescer no acu-

mulado de 2011 e 2012 próximo a
um terço dos países emergentes:
4,2%, ante 11,8%.
No grupo dos Brics, o crescimentobrasileirodeveráserametade do registrado pela economia russa, um terço do indiano, e
menos de um quarto do chinês.
“Vamos crescer menos que a
África do Sul, país que apresenta
um nível de desemprego da ordem de 25%”, diz Leite.
Na comparação entre o Brasil
e as principais nações latinoamericanas exportadoras de
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Projeções do FMI indicam que a economia brasileira deverá crescer menos que a África do Sul, país onde o desemprego é de 25%

NO ANO

MÉDIA DO BIÊNIO

Crescimento da economia no biênio 2011/2012**
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Olimitede crescimento brasileiro atualmente está por volta de
4% ao ano, reconhece um destacado membro da equipe econômica do governo. “De forma sustentável,acimade4%édifícil hoje. Um ano ou outro a gente con-
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segue, como em 2010, quando
cresceu 7,5%. Mas é difícil porque as restrições na economia
talveznãopermitamisso.Restrições do mercado de trabalho, da
infraestrutura”, diz a fonte.
Mas, continua, a visão é de que
o potencial de crescimento se
mantém o mesmo dos últimos
quatro a cinco anos. A fonte observa que, nos momentos de
maior euforia, diversas instituições chegaram a estimar taxas
de crescimento potencial acima
daquela enxergada, por exemplo, pelo Banco Central (BC).
Hoje, ao contrário, haveria um

6,9

2,6

1,5

Expansão acima de 4% não é sustentável, admite governo
Fonte da equipe econômica
reconhece que crescimento
sofre limitação por falta
de mão de obra e de
infraestrutura
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pessimismo exagerado em relação ao potencial.
A questão da restrição ao crescimento pelo fim da disponibilidadede absorção de mãode obra
emlargaescala (o que só erapossívelquando ataxade desemprego era muito mais alta) é plenamente reconhecida pela equipe
econômica, diz a fonte. Mas há
compensações.
A média de anos de estudo dos
brasileiros com mais de 25 anos
saltou de 5,6 em 2000 para 7,2
em 2010. O salto em pontos porcentuais foi maior do que o da
Chinano mesmo período (de 6,6

para 7,6) ou da Índia (de 3,6 para
4,4).
Além disso, a taxa de investimento no Brasil de 2000 a 2006
era de 16,3% do PIB. De 2007 a
2012, está na faixa de 18,7%.

5,3%, e o da área plantada de apenas 1,4% – o que indica um forte
salto na produtividade.
Omembrodaequipeeconômica nota ainda que o limite de 4%

Produtividade. Na questão da

● Melhora

produtividade, a fonte, mesmo
reconhecendo os problemas da
indústria, nota que há avanços
notáveis na agricultura e em segmentos dos serviços, como telecomunicações e o sistema financeiro. Na agricultura, nos últimos dez anos, o crescimento
anual médio da produção foi de

7,2 anos

na educação

é a média de estudo dos
brasileiros com mais de 25 anos

5,6 anos

era a média em 2000

parao crescimento éalgo do momento atual, e nada impede que
possa ser aumentado num prazo
de cinco a seis anos.
Para isso, porém, é fundamental que seja bem sucedida a atual
agenda da presidente Dilma
Rousseff de concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, de barateamento da energia
elétrica, de redução da carga tributária e de expansão do investimentopúblico,comcontrapartida de encolhimento das despesas correntes.
“O Brasil não está condenado
a ter um PIB potencial que não
possaseexpandir amédio prazo,
mas, para que isso aconteça, o
governo tem de ser bem sucedido naquela agenda”, diz a fonte.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B3.
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Silvia Matos, economista da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro
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‘Crescimento potencial
caiu no governo Dilma’
Economista da FGV diz
que o intervencionismo e o
capitalismo de Estado
afugentam investimentos
e prejudicam a economia
AeconomistaSilvia Matos, coordenadoratécnicadoBoletimMacro do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio
Vargas no Rio (Ibre/FGV), afirma que o crescimento potencial
do País caiu em relação ao governoLula,especialmentenosegundo mandato. O crescimento potencialmedequantoumaeconomia pode crescer sem provocar
desequilíbrios,como aalta da inflação. Para Silvia, o excesso de
intervencionismo do governo
depoisdagrandecriseglobalprovavelmente explica a perda de
eficiência da economia que, em
sua visão, compromete a capacidade de crescimento do País.
● O que explica a desaceleração
da economia brasileira?

A desaceleração este ano vem
com uma provável queda da

produtividade total dos fatores,
que é o termo que os economistas usam para designar a eficiência da economia. O crescimento esperado nos três primeiros
anos do governo Dilma é quase
a metade do que foi no período
do Lula. Não só é um crescimento baixo, mas um crescimento de pior qualidade.
● O potencial de crescimento da

economia brasileira caiu?

Diferentes metodologias apontam na mesma direção: crescimento menor e de pior qualidade, que se reflete em menor potencial. Uma dessas estimativas
coloca o potencial em 3,8% durante o primeiro governo Lula,
e em praticamente 4% no segundo mandato. No governo Dilma, incluindo projeções para
2013, seria 3,16%, mas podemos
dizer que é algo entre 3% e 3,5%
– certamente menos que 4%.
Em boa parte do governo Lula,
a taxa de desemprego foi caindo. Usamos a mão de obra disponível para um crescimento
maior. Esse fator perdeu força a
partir de 2007 e 2008. A popula-

● Foi a política anticíclica?

Sim, mas em vez de aumentar
os investimentos, a política anticíclica foi muito mais na base
de ampliar gastos correntes.
Foi uma política meio keynesiana, mas do lado errado.

ção em idade de trabalhar está
crescendo em ritmo mais lento.
A contribuição da mão de obra
disponível caiu muito.

● O pacote de barateamento da
energia é intervencionismo?

● E a produtividade?

O grande mérito do governo Lula foi manter a estabilidade e
promover reformas num primeiro momento. O crescimento anual da produtividade foi
em torno de 2% no segundo
mandato. Foi uma fase em que
se investiu mais, se acumulou
mais capital, e ele foi mais bem
usado, o que se reflete no nível
de ocupação da capacidade instalada. Hoje, para crescermos
mais, teríamos de investir muito mais, porque o crescimento
não pode vir do fator trabalho.
O crescimento da produtividade nos três primeiros anos do
governo Dilma, incluindo nossa
projeção para 2013, é de apenas
0,35% ao ano. Investe-se pouco,
não tem como tirar o crescimento do fator trabalho e não
estamos conseguindo ganhos
de produtividade.
● O investimento pode crescer?

mercados, de uma forma talvez
meio caótica, instável, com mudanças de regras, que pode ter
tido efeitos colaterais de perda
de eficiência econômica.

Risco. ‘ Capitalismo de Estado afasta investimento’, diz Sílvia
Devemos ter investimento negativo este ano. O investimento
está relacionado à eficiência da
economia, que é medida pela
produtividade. Como ela está
caindo, isso deve afugentar o investimento. Existe uma correlação importante entre investimento em infraestrutura e produtividade. Nos últimos anos,
houve queda do investimento
público em infraestrutura.
● Isso não reflete a crise global?

Há o fator externo, mas outros
países latino-americanos estão
num bom momento. Os investimentos do Chile chegaram a
28% do PIB. Colômbia e México são países que estão mantendo um crescimento satisfatório.

● Por que nossa eficiência cai?

O intervencionismo e o que eu
chamo de ‘microgerenciamento’ por parte do governo podem
estar influenciando nisso.
Quando medimos a produtividade, há um fator cíclico. Ela
cresce mais em anos em que o
PIB cresce mais, como 2010, e
cai quando o PIB se contrai, como em 2009. Mas se tomamos
a tendência da produtividade,
ela indica essa queda nos últimos anos. A partir da crise, começaram a ser tomadas medidas pontuais para incentivar e
privilegiar setores escolhidos.
Depois da crise houve um enorme aumento dos repasses do
Tesouro para o BNDES. A reação do governo à crise foi a de
aumentar a interferência nos

A presidente Dilma comprou a
ideia correta de que temos de
ser eficientes. Mas, no caso do
pacote elétrico, o governo quer
controlar o preço e a quantidade. Ele quer o menor preço,
mas também quer que a quantidade seja ótima. Há ineficiência
nesse setor. Todos os serviços
de utilidade pública no Brasil
são caros. Mas não se consegue
essa mudança de maneira tão
brusca. O efeito colateral é prejudicar o mercado.
● Como a sra. definiria a atual
política econômica?

Estamos um pouco no meio do
caminho, às vezes dando a impressão de que queremos caminhar um pouquinho mais para
o lado da Argentina. Então a
gente fica nessa zona nebulosa,
querendo algum tipo de capitalismo de Estado, que pode acabar afugentando ainda mais o
investimento./ F.D.

