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Protestos tendem a pressionar
taxa de retorno das concessões

ANDRE LESSA/ESTADÃO–13/9/2010

Mais um ano
perdido para
o crescimento
da economia
Na média, o avanço do PIB no governo de
Dilma Rousseff corre o risco de ficar em 2%

A concessão de 7,5 mil quilôme-
tros de rodovias que vão a lei-
lão, possivelmente em setem-
bro deste ano, é considerada
uma espécie de tábua de salva-
ção para uma retomada mais
consistente do crescimento
econômico. Pelo menos R$ 30
bilhões terão de ser investidos
ao longo de 25 anos nos trechos
previstos. É dinheiro para a eco-
nomia real que pode impulsio-
nar o PIB.

Se for bem-sucedida, além de
poder resgatar a confiança do
setor privado e reativar os inves-
timentos, tanto com capital na-
cional quanto estrangeiro, vai
melhorar a infraestrutura de
transporte e contribuir para de-
safogar a logística. É o melhor
dos mundos. Consciente de
que de as concessões das rodo-
vias podem inaugurar um novo
ciclo de investimentos, o gover-
no reviu, em maio, o valor da
taxa interna de retorno, que re-
munera os investidores, de
5,5% para 7,2%.

Ocorre que, de lá para cá, o
cenário econômico tomou ou-
tro rumo, alterando parte dos
indicadores que são levados em
consideração pelos investido-
res. Inflação, taxa de juros e
câmbio estão pressionados, o

que pode exigir uma nova revi-
são. “A situação econômica mu-
dou e os custos financeiros es-
tão mudando junto”, diz
Moacyr Duarte, presidente da
Associação Brasileira de Con-
cessionárias de Rodovias.

A taxa de retorno, no entan-
to, também embute riscos ine-
rentes ao negócio – quanto
maior o risco, maior o retorno
esperado. Os investidores já es-
tavam preocupados com a posi-
ção do governo do Rio Grande
do Sul, que encerrou contratos
e retomou praças de pedágio no
Estado. Na semana que passou,
o risco ganhou um elemento
adicional: os protestos popula-
res contra os reajustes da tari-
fas de ônibus, seguidos da sus-
pensão dos mesmos aumentos.
Na avaliação de Duarte, se a
pressão popular persistir até a
data das concessões, no segun-
do semestre, os investidores
vão precificá-la como risco regu-
latório, o que exigirá nova revi-
são da taxa de retorno.

O economista Fabio Giambia-

gi considera natural que as ma-
nifestações tenham elevado a
percepção de risco nos negó-
cios que são regulados por
União, Estados e municípios.
“Coloque-se no lugar dos inves-
tidores: amanhã, a sua praça de
pedágio pode ser cercada de ma-
nifestantes e o governo, ceden-
do a pressões, rever o valor do
pedágio”, diz Giambiagi. “Sem
entrar no mérito do valor que as
manifestações têm para o País,
a reação do poder público foi a
pior possível: a racionalidade
econômica saiu de férias.”

Enquanto isso, o investimen-
to continua a minguar, reforçan-
do a perspectiva de retração de
crescimento para este ano. Na
média, a projeção do mercado é
que o investimento estrangeiro
direto (IDE), voltado para a pro-
dução, fique abaixo de US$ 60
bilhões em 2013. Em maio, tota-
lizou US$ 3,9 bilhões, uma retra-
ção de 8% ante igual período de
2012.

Em relatório, o Itaú Uniban-
co chama a atenção para o movi-
mento oposto: a aceleração da
remessa de lucros e dividendos.
US$ 1,4 bilhão foi remetido até
o dia 20, segundo o Banco Cen-
tral, e mais US$ 1 bilhão até o
fim do mês, quando a volatilida-
de se acentuou.

Enquanto a oferta de dólares
segue minguando, o déficit em
transações correntes alcançou
US$ 6,4 bilhões em maio. Desta
maneira, o déficit em transa-
ções fica em 3,2% do PIB em 12
meses. / A.S.

Pressão da inflação, alta
da Selic e aumento do
risco regulatório criado
por manifestações afetam
a proposta do governo

Alexa Salomão
Luiz Guilherme Gerbelli

Os bancos e as consultorias
estão rebaixando para pouco
mais de 2% a expectativa de
avanço do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil em
2013. O mercado já vem redu-
zindo a aposta de expansão
da economia desde o início
do ano – em janeiro, no pri-
meiro Boletim Focus, do Ban-
co Central, a previsão para o
PIB era de 3,26%.

O primeiro semestre vai che-
gando ao fim e a instabilidade
no câmbio, que pressiona a in-
flação, e os desequilíbrios das
políticas fiscal e monetária dei-
xaram os economistas mais pes-
simistas em relação ao cresci-
mento da economia neste ano.
“A essa altura do campeonato, é
inevitável que o Brasil esteja ca-
minhando para mais um ano de
crescimento medíocre, com
possibilidade de comprometer
o crescimento em 2014”, diz o
economista Fábio Giambiagi,
especialista em finanças públi-
cas. “Há 15 dias, eu trabalhava
com um número entre 2,5% e
2,8%, mas, com os últimos acon-
tecimentos, a projeção vai se

aproximar de 2%.”
De maio para cá, a GO Asso-

ciados rebaixou a previsão do
PIB de 2,7% para 2,2%. O banco
Santander diminuiu de 2,8% pa-
ra 2,2%. A LCA e a Tendências
Consultorias estão com as pre-
visões mantidas em 2,7% e
2,5%, respectivamente, mas
com viés de baixa.

“O que impõe um viés de bai-
xa para o PIB é o aumento de
incerteza em relação ao Brasil”,
diz Alessandra Ribeiro, econo-
mista da Tendências Consulto-
ria. “Uma perda de confiança
dos agentes, tanto do lado do
consumidor como do empresá-
rio, pode indicar uma retenção
de planos de consumo e de in-
vestimento.”

O fraco cenário de crescimen-
to também deve se repetir no
ano que vem, o que pode levar o
governo Dilma Rousseff a um
crescimento médio de 2%.
“Não há no horizonte um único
sinal de que o governo tem uma
estratégia, com efeitos práti-
cos, para virar o jogo e recupe-
rar o rumo do crescimento eco-
nômico”, diz Monica de Bolle,
professora da PUC-Rio e direto-
ra do Iepe/Casa das Garças.

O fator mais preocupante é a

persistência da inflação. O últi-
mo IPCA-15, que mostra o com-
portamento mensal dos preços
entre 15 de maio e 15 de junho,
até sinaliza uma pequena redu-
ção nos preços no período, mas
o índice acumulado em 12 me-
ses está em 6,67%, acima do te-

to da meta de inflação. Segundo
relatório do banco Itaú Uniban-
co, a inflação dos serviços acele-
rou, atingindo 0,68% em junho,
ante 0,52% em maio, com a taxa
em 12 meses subindo de 8,4%
para 8,6%. “A inflação está resis-
tente e dependendo de para on-

de o câmbio for, o teto da meta,
de 6,5%, vai virar piso”, diz José
Roberto Mendonça de Barros,
sócio da MB Associados. “Para
segurá-la, o juro terá de chegar a
dois dígitos.” A MB está reduzin-
do para 2,2% a expectativa de
crescimento deste ano e para

1,8% a do ano que vem.
A frustração com o cresci-

mento do PIB também reflete a
desaceleração do varejo e a aco-
modação do mercado de traba-
lho, dois fatores que foram con-
siderados os motores do cresci-
mento da economia brasileira
nos últimos anos. Na sexta-fei-
ra, os dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) mostraram que a
criação de empregos com cartei-
ra assinada em maio foi a menor
em 21 anos. O saldo entre con-
tratações e demissões foi de
72.028, quando os resultados
para o mês costumavam ficar
acima de 100 mil.

“O país já está crescendo de-
vagar e o governo tem cada vez
menos folga para combater a in-
flação”, diz Armando Castelar,
coordenador do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV).
“Claro que a decisão de quando
atacar a inflação tem um compo-
nente político e o governo até
acreditou que poderia esperar
2015 para fazer ajustes, mas se
protelar em elevar os juros e
adotar a disciplina fiscal vai ser
pior.” O Ibre prevê um cresci-
mento de 2,3% este ano.

Crescimento lento. Fábrica de calçados em São Paulo: desaceleração da economia começa a se refletir nas contratações
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Parabéns!
Aos futuros jornalistas selecionados para concorrer

ao Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental.

Juliana de Souza Ferreira

UFSC, Florianópolis/SCMarina Lopes Mustafá F rancisco

Mackenzie, São Paulo/SP

Pierre Cruz dos Santos

Unitau, Taubaté/SP

Caio Ferreira Carvalho

Unitoledo, Araçatuba/SP

Camila Aguiar de Oliveira Lopes

UFC, Fortaleza/CE

Isadora Paula Stentzler Souza

Unasp, Engenheiro Coelho/SP

Os finalistas participarão do programa especial de visitas a

f lorestas certificadas pelo FSC® (Forest Stewardship Council®)

no Estado do Paraná. Em agosto, saberemos quem receberá

o Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental e vai viajar para

a Suécia, país conhecido como �Reino Verde�. 

“A essa altura do
campeonato é inevitável: o
Brasil caminha para mais
um ano de crescimento
medíocre.”
Fábio Giambiagi
ESPECIALISTA EM FINANÇAS PÚBLICAS

“Não há no horizonte
sinal de que o governo
tem uma estratégia para
virar o jogo.”
Monica de Bolle
ECONOMISTA E PROFESSORA

DA PUC-RIO

“A decisão de fazer os
ajustes necessários é
política, mas quanto mais o
governo demorar, pior
será.”
Armando Castelar
COORDENADOR DO IBRE/FGV

Desde 1977 acompanhando o 
crescimento da Grande São Paulo
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DESEMPENHO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Adquira a nova edição do Relatório Anual e tenha em mãos o
retrato do crescimento da indústria da construção civil da
Grande São Paulo. Séries históricas que alcançam 28 anos.

Para adquirir, ligue 11 3665-1590 — 3663-0144

5,5%
era a taxa de retorno que o
governo considerava ideal para
as concessões de rodovias

7,2%
foi a taxa proposta após uma
revisão dos indicadores em maio
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




