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A economista Silvia Matos, coor-
denadora técnica do Boletim Ma-
cro do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio
Vargas no Rio (Ibre/FGV), afir-
ma que o crescimento potencial
do País caiu em relação ao gover-
no Lula, especialmente no segun-
do mandato. O crescimento po-
tencial mede quanto uma econo-
mia pode crescer sem provocar
desequilíbrios, como a alta da in-
flação. Para Silvia, o excesso de
intervencionismo do governo
depois da grande crise global pro-
vavelmente explica a perda de
eficiência da economia que, em
sua visão, compromete a capaci-
dade 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 economis-
tas usam para designar a eficiên-
cia da economia. O crescimen-
to esperado nos três primeiros
anos do governo Dilma é quase
a metade do que foi no período
do Lula. Não só é um cresci-
mento baixo, mas um cresci-
mento de pior qualidade.

● O potencial de crescimento da
economia brasileira caiu?
Diferentes metodologias apon-
tam na mesma direção: cresci-
mento menor e de pior qualida-
de, que se reflete em menor po-
tencial. Uma dessas estimativas
coloca o potencial em 3,8% du-
rante o primeiro governo Lula,
e em praticamente 4% no segun-
do mandato. No governo Dil-
ma, 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 cain-
do. Usamos a mão de obra dis-
ponível para um crescimento
maior. Esse fator perdeu força a
partir de 2007 e 2008. A popula-

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

● E a produtividade?
O grande mérito do governo Lu-
la foi manter a estabilidade e
promover reformas num pri-
meiro momento. O crescimen-
to 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 ins-
talada. Hoje, para crescermos
mais, teríamos de investir mui-
to mais, porque o crescimento
não pode vir do fator trabalho.
O crescimento da produtivida-
de 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 cresci-
mento do fator trabalho e não
estamos conseguindo ganhos
de produtividade.

● O investimento pode crescer?

Devemos ter investimento ne-
gativo este ano. O investimento
está relacionado à eficiência da
economia, que é medida pela
produtividade. Como ela está
caindo, isso deve afugentar o in-
vestimento. Existe uma correla-
ção importante entre investi-
mento em infraestrutura e pro-
dutividade. 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 investi-
mentos do Chile chegaram a
28% do PIB. Colômbia e Méxi-
co são países que estão manten-
do um crescimento satisfató-
rio.

● Por que nossa eficiência cai?
O intervencionismo e o que eu
chamo de ‘microgerenciamen-
to’ por parte do governo podem
estar influenciando nisso.
Quando medimos a produtivi-
dade, há um fator cíclico. Ela
cresce mais em anos em que o
PIB cresce mais, como 2010, e
cai quando o PIB se contrai, co-
mo em 2009. Mas se tomamos
a tendência da produtividade,
ela indica essa queda nos últi-
mos anos. A partir da crise, co-
meçaram a ser tomadas medi-
das pontuais para incentivar e
privilegiar setores escolhidos.
Depois da crise houve um enor-
me aumento dos repasses do
Tesouro para o BNDES. A rea-
ção do governo à crise foi a de
aumentar a interferência nos

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

● Foi a política anticíclica?
Sim, mas em vez de aumentar
os investimentos, a política anti-
cíclica foi muito mais na base
de ampliar gastos correntes.
Foi uma política meio keynesia-
na, mas do lado errado.

● O pacote de barateamento da
energia é intervencionismo?
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 quantida-
de. Ele quer o menor preço,
mas também quer que a quanti-
dade 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 pre-
judicar o mercado.

● Como a sra. definiria a atual
política econômica?
Estamos um pouco no meio do
caminho, às vezes dando a im-
pressão de que queremos cami-
nhar um pouquinho mais para
o lado da Argentina. Então a
gente fica nessa zona nebulosa,
querendo algum tipo de capita-
lismo de Estado, que pode aca-
bar afugentando ainda mais o
investimento./ F.D.

Fernando Dantas / RIO

O limite de crescimento brasilei-
ro atualmente está por volta de
4% ao ano, reconhece um desta-
cado membro da equipe econô-
mica do governo. “De forma sus-
tentável, acima de 4% é difícil ho-
je. Um ano ou outro a gente con-

segue, como em 2010, quando
cresceu 7,5%. Mas é difícil por-
que as restrições na economia
talvez não permitam isso. Restri-
ções 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 ob-
serva que, nos momentos de
maior euforia, diversas institui-
ções chegaram a estimar taxas
de crescimento potencial acima
daquela enxergada, por exem-
plo, pelo Banco Central (BC).
Hoje, ao contrário, haveria um

pessimismo exagerado em rela-
ção ao potencial.

A questão da restrição ao cres-
cimento pelo fim da disponibili-
dade de absorção de mão de obra
em larga escala (o que só era pos-
sível quando a taxa de desempre-
go era muito mais alta) é plena-
mente 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 por-
centuais foi maior do que o da
China no mesmo período (de 6,6

para 7,6) ou da Índia (de 3,6 para
4,4).

Além disso, a taxa de investi-
mento no Brasil de 2000 a 2006
era de 16,3% do PIB. De 2007 a
2012, está na faixa de 18,7%.

Produtividade. Na questão da
produtividade, a fonte, mesmo
reconhecendo os problemas da
indústria, nota que há avanços
notáveis na agricultura e em seg-
mentos dos serviços, como tele-
comunicações e o sistema finan-
ceiro. Na agricultura, nos últi-
mos dez anos, o crescimento
anual médio da produção foi de

5,3%, e o da área plantada de ape-
nas 1,4% – o que indica um forte
salto na produtividade.

O membro da equipe econômi-
ca nota ainda que o limite de 4%

para o crescimento é algo do mo-
mento atual, e nada impede que
possa ser aumentado num prazo
de cinco a seis anos.

Para isso, porém, é fundamen-
tal que seja bem sucedida a atual
agenda da presidente Dilma
Rousseff de concessão de rodo-
vias, ferrovias, portos e aeropor-
tos, de barateamento da energia
elétrica, de redução da carga tri-
butária e de expansão do investi-
mento público, com contraparti-
da de encolhimento das despe-
sas correntes.

“O Brasil não está condenado
a ter um PIB potencial que não
possa se expandir a médio prazo,
mas, para que isso aconteça, o
governo tem de ser bem sucedi-
do naquela agenda”, diz a fonte.

Expansão acima de 4% não é sustentável, admite governo

Brasil fica ‘na lanterna’ do crescimento
Projeções do FMI indicam que a economia brasileira deverá crescer menos que a África do Sul, país onde o desemprego é de 25%
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‘Crescimento potencial
caiu no governo Dilma’

Silvia Matos, economista da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro

Marcelo Rehder

Em dois anos do governo de Dil-
ma Rousseff, o crescimento da
economia brasileira deverá ser o
menor entre os principais países
emergentes do mundo, incluin-
do a América Latina.

Levantamento do economista
Alcides Leite, professor da Trevi-
san Escola de Negócios, feito
com base em projeções do Fun-
do 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 cresci-
mento brasileiro deverá ser a me-
tade do registrado pela econo-
mia 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 or-
dem de 25%”, diz Leite.

Na comparação entre o Brasil
e as principais nações latino-
americanas exportadoras de

commodities, o País também fi-
ca para trás. Comparado à Argen-
tina, país exportador de commo-
dities agrícolas e sócio do Merco-
sul, e ao Chile e Peru, países ex-
portadores de commodities mi-
nerais, o crescimento brasileiro
ficará próximo de um terço.

“Os números mostram que es-
tamos ficando para trás, não so-
mente em relação aos países
emergentes asiáticos, mas tam-
bém em relação aos nossos vizi-
nhos latino-americanos”, ressal-
ta o professor da Trevisan. “Para

voltarmos a crescer de forma sus-
tentável, sem inflação e sem ne-
cessidade de aumentar a taxa de
juros, precisamos de mudanças
estruturais, o que o governo não
fez nos últimos anos.”

A elevada aprovação do gover-
no Dilma, segundo o economis-
ta, mostra que a população brasi-
leira ainda não foi afetada pelo
reduzido crescimento. “O baixo
índice de desemprego, os aumen-
tos reais do salário mínimo, a ex-
pansão do crédito e a queda das
taxas de juros têm garantido a

satisfação popular”, avalia.

Conjuntural. Bráulio Borges,
economista-chefe da LCA Con-
sultores, avalia que boa parte da
desaceleração da economia bra-
sileira é mais conjuntural do que
estrutural. Tanto é que o perío-
do de desaceleração mais inten-
sa 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 moti-
vos, argumenta, foram os efeitos
do freio colocado pelo Banco

Central no consumo no fim de
2010 e começo de 2011, potencia-
lizados pelos efeitos da piora da
economia global.

“Demorou para que a ativida-
de reagisse, mas os dados do PIB
do terceiro trimestre, que serão
divulgados esta semana, e os pró-
prios dados do quarto trimestre
sugerem que a economia brasilei-
ra saiu do buraco e caminha para
crescer no ano que vem num rit-
mo mais próximo do seu poten-
cial, que hoje é algo em torno de
4%”, afirma Borges.

Risco. ‘ Capitalismo de Estado afasta investimento’, diz Sílvia

● Melhora na educação

Fonte da equipe econômica
reconhece que crescimento
sofre limitação por falta
de mão de obra e de
infraestrutura

Economista da FGV diz
que o intervencionismo e o
capitalismo de Estado
afugentam investimentos
e prejudicam a economia

7,2 anos
é a média de estudo dos
brasileiros com mais de 25 anos

5,6 anos
era a média em 2000

● Crescimento da economia brasileira no primeiro biênio dos mandatos presidenciais desde 1990
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Nos Brics
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B3.




