
Mercado interno vira "motor" da expansão  
Marcelo Billi  
 
Responsável por 60% da alta do PIB no 3º trimestre, setor assume o papel das exportações como 
propulsor do crescimento. 
 
O setor externo, único que cresceu em 2003, garantindo que o PIB do ano passado não 
encolhesse, cedeu lugar ao mercado interno nos últimos trimestres. Os dados divulgados na 
terça-feira pelo IBGE mostram que cerca de 60% do crescimento registrado no terceiro trimestre 
deste ano é explicado pelo mercado interno. 
 
As estimativas foram feitas pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), que avalia que, 
da taxa de crescimento de 6,1% registrada no terceiro trimestre -comparado com o mesmo 
trimestre de 2003-, 3,7 pontos percentuais são explicados pela alta dos investimentos, e 1,6 
ponto, pela alta no consumo das famílias. 
 
Cerca de 40% do total ainda é gerado pelo "setor externo". As exportações líquidas -exportações 
menos as importações de bens e serviços explicam 2,5 pontos percentuais da taxa do período. O 
único desempenho negativo foi o do governo, já que a queda do consumo do setor público teve 
impacto negativo de 1,7% no período. 
 
O aumento da importância do mercado interno é positivo, já que mostra que o dinamismo está se 
espalhando pela economia. Desde o primeiro trimestre de 2001, o mercado interno apresentava 
taxas de crescimento anêmicas ou negativas -sempre na comparação trimestre contra mesmo 
trimestre do ano anterior. A reação começou já no fim de 2003, ganhando força a partir do 
segundo semestre deste ano. 
 
O aquecimento interno é natural. Primeiro, há o "efeito multiplicador" das exportações, já que as 
empresas que estão ganhando com o mercado externo contratam trabalhadores e compram 
material e serviços no mercado interno. Ou seja, as exportações acabam elevando a renda de 
outros setores, reaquecendo-os. Por outro lado, o segundo semestre de 2003 foi um período de 
queda de juros, que começou a ter impactos mais fortes na economia já no primeiro trimestre de 
2004. 
 
Fernando Montero, da corretora Convenção, fez estimativas diferentes para a participação de cada 
componente no crescimento da economia. A conclusão, no entanto, é a mesma: o mercado 
interno ganha importância. 
 
Em termos anualizados, o PIB cresceu 4,2% no terceiro trimestre, taxa menor do que a do 
segundo, de 5,5%. No caso do mercado interno, o crescimento foi de 5,2%, e a trajetória, de alta 
em relação aos 4,2% do trimestre anterior. "É interessante observar que, embora o PIB esteja 
desacelerando na margem, o ritmo do mercado interno vem mantendo uma taxa mais ou menos 
estável, ligeiramente acima dos 5% anualizados", diz Montero. 
 
Julio Gomes de Almeida, do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), avalia 
que o ganho de dinamismo do mercado interno é positivo. Para ele, a economia foi capaz de 
mudar o eixo de dinamismo -das exportações para a indústria, o consumo e o investimento- sem 
gerar desequilíbrios. 
 
A ressalva fica por conta da valorização do real nos últimos meses. Almeida diz que as 
exportações ainda têm papel importante, respondem por mais de um terço do crescimento e, caso 
o câmbio as afete negativamente, pode também afetar o crescimento. 
 
Ele chama também a atenção para o fato de que o novo padrão exigirá atenção redobrada da 
autoridade monetária. "O mercado interno é mais sensível às oscilações dos juros", diz o 



economista do Iedi. Ele avalia que as altas dos juros terão efeito mais forte, em termos 
proporcionais, quando parte importante da economia interna se aqueceu, já que é o mercado 
nacional que depende mais do crédito e, portanto, dos juros internos. "A política de juros passa a 
ter importância ainda maior." 
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