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Instituto diz que modernizará métodos e descarta ação eleitoreira; medida pode melhorar 
números do próximo ano. 
 
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mudará a partir de 2006 sua metodologia 
de cálculo do PIB (Produto Interno Bruto) e divulgará novos números sobre o crescimento da 
economia retroativos a 2000 em razão das alterações. Mas o PIB deste ano ainda será calculado 
pelo método atual, diz o instituto. 
 
O que o IBGE está fazendo é uma atualização das bases de cálculo usadas para definir a 
ponderação que cada setor tem no PIB (soma de todas as riquezas produzidas no país em 
determinado período). Também está sendo construído um indicador que medirá com mais 
precisão o consumo do governo e os gastos com pagamento de pessoal. Hoje, o que é produzido 
na administração pública é corrigido apenas pelo crescimento demográfico. 
 
Com as mudanças, o PIB tende a ficar mais volátil -sofrer variações maiores de um período para o 
outro. "O crescimento populacional não varia muito", afirmou Rebecca Palis, gerente da 
Coordenação de Contas Nacionais do IBGE. Segundo ela, em razão do seu peso, a administração 
pública irá influenciar o comportamento do setor de serviços. "A administração pública é uma 
coisa que dá uma amortecida tanto para baixo como para cima", disse. 
 
Inserida no setor de serviços, a administração pública responde pelo maior peso dentro desse 
setor. No geral, os serviços participam com 55,7% do PIB. O peso da indústria (inclui construção 
civil e energia) no PIB total é de 38,9%. O da agropecuária, de 10,1%. 
Em 2004, o PIB cresceu 4,9%, na maior marca desde 1994. Neste ano, o crescimento acumulado 
até o segundo trimestre é de 3,4% em relação a igual período de 2004. O Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) projeta uma expansão de 3,5% para 2005. 
 
Os serviços apresentam geralmente evolução mais discreta do que os outros setores. Enquanto a 
indústria cresceu 3% do primeiro para o segundo trimestre, os serviços tiveram alta de 1,2%. 
Diferentemente de Palis, o coordenador de metodologia das Contas Nacionais, Roberto Olinto, 
disse que ainda não é possível "saber se as variações do PIB vão aumentar ou diminuir" com a 
mudança. "É muito cedo para falar de impactos." Segundo Olinto, as modificações, adiantadas 
ontem pela "Gazeta Mercantil", estão numa fase preliminar, mas todas as alterações pretendidas 
serão divulgadas na segunda-feira. 
 
O titular do Ministério do Planejamento (ao qual o IBGE está subordinado), Paulo Bernardo, disse 
que "o governo não tem detalhes técnicos sobre a mudança": "Eles têm nos mantido informados 
dentro de um limite. Não há interferência do governo". 
 
Segundo Bernardo, quando as alterações forem anunciadas, o IBGE também fará uma revisão na 
série histórica do PIB dos últimos dez anos, não só até 2000. Presumindo um processo mais 
rápido do que o IBGE sugere, o ministro disse que a nova metodologia alterará a meta de 
superávit primário (receita menos despesas, exceto os juros da dívida) deste ano em termos 
percentuais. "Esse é um problema que pode atrapalhar a meta. Mas o valor não muda. Pode ser 
que pela nova regra a gente não tenha atingido a meta do ano passado. E pode ser que a gente 
tenha exagerado", disse. A meta de superávit prevista para este ano é de 4,25% do PIB. 
Olinto, do IBGE, disse que na nova base de cálculo serão introduzidas como referência para a 
ponderação de cada setor as novas pesquisas anuais do instituto feitas a partir dos anos 1990 
para indústria, serviços, comércio e construção civil. O objetivo é usar esses dados para atualizar 
o sistema de ponderação do PIB. 
 



Antes, o PIB era ajustado por Censos Econômicos feitos a cada cinco anos, que deixaram de ser 
realizados no final da década de 1980. O número de subsetores e de ramos de atividade também 
aumentará, de 43 para 100. A agropecuária, por exemplo, será dividida em lavouras e pecuária. O 
IBGE também irá incorporar mais fontes de informações no PIB, como o IRPJ (Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica). 
 
Olinto descartou a possibilidade de as modificações servirem para mascarar o crescimento neste 
ano pré-eleitoral. "Com certeza [a mudança] não entra no PIB deste ano." Todas as mudanças 
seguem, disse, orientações da ONU. 

 
 
Leia Mais 
 
Analista espera medição melhor e mais volátil 
Da Sucursal do Rio  
 
O economista Guilherme Maia, da Tendências Consultoria, afirmou que o PIB "vai se tornar um 
indicador mais ligado ao que acontece na realidade" com as mudanças em estudo pelo IBGE. "O 
PIB será mais sensível, mas também deve oscilar mais." 
 
De acordo com Maia, o setor de serviços tende a variar mais do que ocorre atualmente com a 
alteração na forma de mensurar a atividade da administração pública. "Serviços era um pouco 
resistente, não oscilava muito. A partir das mudanças, deve variar como os outros setores." 
Hoje, o IBGE só mede o que é produzido em Saúde e Educação, mas não tem uma medida para o 
resto da administração pública. Utiliza apenas o crescimento demográfico para corrigir os dados. 
Agora, será construído um indicador para medir o consumo do governo e a remuneração para os 
funcionários. 
 
Ao ajustar o crescimento só pela questão demográfica, o IBGE suaviza a variação do subsetor 
administração pública e conseqüentemente do setor de serviços, diz Maia. Nos últimos anos, a 
população cresce a uma taxa praticamente estável, entre 1,2% e 1,3%. 
Maia considerou a alteração na forma de captar a produção da administração pública a principal 
mudança já conhecida. Ele ressaltou, porém, que o instituto ainda não detalhou sua nova 
metodologia para os especialistas. O IBGE promete anunciá-las para a imprensa na próxima 
segunda-feira. 
 
Maia disse, porém, não acreditar que a mudança tenha o objetivo de mascarar o crescimento 
deste ano, que deve ser menor do que o de 2004. 
Para o economista da Tendências, também não é possível medir ainda qual será o impacto 
percentual das mudanças na variação do PIB. 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 27 set. 2005, Dinheiro, p. B3. 
 
 


