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S
aiu o dado oficial do
IBGE sobre o PIB do
ano passado, 2,3%,
conforme já tinha si-
do anunciado, e, ime-

diatamente, surgiram as mais
variadas interpretações. Fala-
ram até que passamos a ser a
10ª economiamundial... em dó-
lares desvalorizados... É preci-
so atentar para os dados que
comparam com o desempenho
de 2004 e as distorções para
chegar-se a uma conclusão di-
ríamosneutra,quereflitaoreal
desempenhodaeconomiabrasi-
leira em2005.
Mais ainda, é indispensável

levar emconta omomentopolí-
tico e econômico para evitar
previsões precipitadas, como a
donovoministrodaFazendade
que o PIB brasileiro neste ano
irá crescer 4,5% ou mesmo do
BancoCentral (BC) que estima
em4%.
Tudo irá depender, primei-

ro, do desempenho da econo-
mia mundial com seus desdo-
bramentos sobre as exporta-
ções e dos investimentos exter-
nos e internos. Tanto o merca-
do como o BCmantêm uma ta-
xa de investimento de 6,6%, in-
compatível com uma expansão
do PIB de 4%. Há, sem dúvida,
pressão para reduzir a taxa de
juros, há os gastos eleitorais
que os governos federal, esta-
dualeoscandidatos fazem(não

são “investimentos” produti-
vos...) e aumentarãoaindamais
mas, emcontrapartida,háope-
so significativo da fuga de capi-
tais e de investidores das gran-
des empresas estrangeiras.”

MENOS RECURSOS EXTERNOS
NoprimeironúmerodaSinopse
divulgado ontem, a Agência
Brasileira da Infra-Estrutura e
IndústriasdeBase(Abdib)lem-
bra que “o capital estrangeiro
no Brasil já participou em 28%
do total da formação bruta de
capital f ixo no biênio
1999-2000, mas representou
poucomais de 15% em2004”.
Enfim, há várias interpreta-
ções para esses números ofi-
ciais, principalmente aquelabi-
zarra–paranãodizer ridícula–
afirmaçãoque, em2005,passa-
mos, emdólares, a ser a 10ª – ou
a11ª –economiamundial, jáque
o nosso PIB saltou para US$
797bilhões–ouseja,30%amais
do que em 2004! Ora, isso é um
simples artifício aritmético,
pois deve-se à valorização do
real, da ordemde 20%!

AMELHOR ANÁLISE
Quem analisou commaior rea-
lismo esses números foram os
economistas da GRC Visão, de
PauloRabelodeCastro.“Avalo-
rização do real entre 2004 e
2005 ante o dólar trouxe o efei-
topositivonaeconomiabrasilei-
ra ao reduzir drasticamente
muitos índices inflacionários
(alguns com forte composição
emdólar), aumentandoassimo
poder de compra dos salários
reais. Mas isso foi combinado
comamaior taxa de juros reais
enominaisdomundo,oqueoca-

sionou crescimento tão baixo
do País no ano passado e uma
reduçãodosganhosdosetorex-
portador. Esta redução só não
foi maior e danosa por ter sido
compensada pela forte deman-
da mundial por commodities e
produtos básicos.”
E a análise vai mais longe, o
PIBdaagropecuárianoanopas-
sado foi de US$ 145,8 bilhões,
umaqueda de 1,1 ponto porcen-
tual. Acentua ainda que o pior
inimigo da agropecuária foi a
forte valorização do real, com
os agricultores comprando in-
sumos emáquinas em2004 pa-
ra a safra do ano seguinte a R$
2,65 e vendendo, no fim da sa-
fra, a R$ 2,30. Só aí uma perda
de 13%!

E O CONSUMODAS FAMÍLIAS?
Também aqui há interpreta-
ções distorcidas. Ele ficou em
R$ 1.075,3 bilhão, 55,5%doPIB.
Ótimo?Maravilhoso?Não, pois
esse valor representa uma alta
deapenas 0,3 ponto porcentual
em relação a 2004.
O consumo do governo foi de
R$ 378,7 bilhões, ou seja, 19,5%
do PIB, um resultado também
pouco significante, apenas 0,7
ponto sobre o ano anterior.

SETOR EXTERNO
A análise encerra-se mostran-
do que, embora o setor externo
tenha registrado um superávit
deR$84,9bilhões,representan-
do4,4%doPIB,houveumaque-
da de 0,3 ponto em relação ao
ano anterior. Mais uma vez, o
dólar desvalorizado.
Pode-se argumentar diante
dessenúmeroqueosetorexter-
nonãoteveenãotemopesoque

se lhe atribui, em termos de va-
lores, mas isso leva em conta
apenasumapartemenordoseu
peso na economia. As exporta-
ções são fontes, geram não só
empregos e consumo das famí-
lias – semo que o PIB teria sido
ainda menor – e compensam a
queda dos investimentos dire-
tos.

INVESTIMENTO E EXPORTAÇÃO
E, aqui, voltamos de novo aos
doispontosprincipaisdaecono-
miabrasileira,nesteano:expor-
tação para gerar emprego, re-
ceita cambial crescente, indis-
pensável e investimentos prin-
cipalmente externos. Por que
não os internos? Porque o em-
presário nacional temamesma
visão que está lá fora quanto à
política econômica brasileira.
Sua exposição, seus riscos, po-
dem ser menores, mas ele está
indoparaondehámercado,des-
viando recursos que poderiam
estar sendo investidos aqui, e
principalmente importando
componentes externos que an-
tes produzia no País, já que a
“solução” aparentemente en-
contradapelogovernofoi facili-
tar as importações.
Os investimentos externos
sumiram, os internos deverão
crescer ainda menos e prova-
velmente irão sofrer forte re-
tração. Como lembrou o prof.
Affonso Celso Pastore, em ar-
tigo no Valor, o que pesa é o
desejo político de Lula, não de
Mantega. Só promessa não
adianta.
E, acrescento, ainda mais
numturbulentoanoeleitoral. ●

* E-mail: at@attglobal.net

TECNOLOGICOMANÍACO–FlávioLuís: “Posso levar todosessesequipamentosquandocompraracasa”

TECNOLOGIA
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Famílias de menor renda adiam compra de
imóvel mas sofisticam seumodo de vida

www.siemens.com.br 0800-119484

Brasil não investe e não cresce

●●●Oweb designer Flávio Luís Bei
já tem uma casamontada com
computador demesa, notebook,
DVD, televisor de tela plana de
29 polegadas, dois celulares e
câmera digital. Só falta, na prati-
ca, comprar a casa própria.

Com rendamensal familiar de
R$ 2,6mil, entre a dele e da na-
morada, Bei diz que vai demorar
mais oumenos uns cinco anos
para conseguir juntar dinheiro
para dar a entrada na compra de
imóvel próprio.

Entre todos os equipamentos
eletrônicos, ele conta que já de-
sembolsou cerca de R$ 10mil,
comboa parte das compras finan-
ciadas em, nomáximo, seis ve-
zes. “Todos esses equipamentos
posso levar comigo quando com-
prar a casa própria”, afirma o
web designer. Não é semmotivos
que ele dá prioridade para a com-
pra de equipamentos eletrônicos.
“Gosto de tecnologia e tenho de
estar antenado com as novidades
por causa daminha profissão.”
Ele conta que gastamuito pouco
com lazer e que prefere alugar
umDVD e ficar em casa. ● M.C.

Márcia De Chiara
Renato Cruz

As famílias de baixa renda es-
tão cada vez mais sofisticadas.
Elas têm telefone celular, com-
putadordemesa,máquinafoto-
gráfica, DVD, entre outros
itenstecnológicos.Paraameta-
dedessapopulação,noentanto,
casaprópriaaindanãopassade
um sonho. A estabilização da
moeda,aglobalizaçãoeaexplo-
sãodocrediárioimpuserammu-
danças irreversíveis na escala
de prioridade de consumo do
brasileiro, dizem especialistas.
Pesquisa daLatinPanel com

umaamostra de 8,2mil domicí-
lios que representam os 45 mi-
lhões dos lares espalhados pelo
Paísreveladadossurpreenden-
tes.Segundoapesquisa recém-
concluída, há no Brasil 20 mi-
lhões de domicílios com telefo-
ne celular e 17milhões commá-
quina fotográfica, sendo 666
mil câmeras digitais. A TV por
assinaturaeoacessoàinternet,
serviços tidos como sofistica-
dos, estão em5%das casas.
Essebanhodetecnologiaga-

nha relevância na classe C,
aquela comrendamensal fami-
liar entre R$ 1,2 mil e R$ 3 mil.
De acordo coma pesquisa, 42%
desses domicílios têm telefone
celular; 47,8%, máquina foto-
gráfica; 27,5%DVD e 24, 1%, vi-
deogame e acessórios. Mas
50% dessa faixa da população
não tem casa própria.
“AclasseCtemacessoapra-

ticamente todos itens de posse

das classes A eB,mas namaio-
riadasvezes,emmenorintensi-
dade”, observa a gerente de
Atendimento de Varejo da La-
tinPanel, Fátima Merlin. Ela
diz que em alguns itens, a dife-
rença entre os índices de posse
de bens entre as duas classes
não é tão grande. Nas famílias
declassesAeB,comrendamen-
sal superior aR$3mil, 62%têm
celular; 69,7%, máquina foto-
gráfica e 36%, videogame.
“As famílias de classe C têm

aspiraçãode consumodasclas-
ses A e B e compram itens que
dão maior status”, diz Fátima.
Na análise da economista, essa

mudança no padrão de consu-
mo começou com a estabiliza-
ção da economia, a partir de
1994. Nesse período, houve re-
posicionamento das classes so-
ciais, com ascensão das de me-
nor renda por causa da queda
do “imposto” inflacionário.
Com isso, argumenta, essa

faixa da população teve acesso
a novos produtos e serviços.
“De 1999 para cá, o bolso enco-
lheunovamente”,dizela.Noen-
tanto,obrasileiroreadequouos
gastos, mas não abandonou
completamenteoconsumodes-
ses novos produtos e serviços.

Nesse aspecto, a oferta abun-
dantedecrédito tevepapel fun-
damental para fomentar a ven-
das desses itens.
“Omundomudoueasexpec-

tativas de consumo também. O
serhumanobuscaitensdesatis-
fação imediata que vem dessa
conexãocomomundo”,dizosó-
cio da Mixxer Desenvolvimen-
to Empresarial, Eugênio Foga-
nholo.
Segundo o consultor, o so-

nho da casa própria está cada
vez mais adiável. Isso resulta
empartedaprópriafaltadeino-
vação dos financiamento do se-
tor imobiliário, o que contrasta
com a agressividade dos finan-
ciamentos dos segmentos de
eletroeletrônicos e móveis ofe-
recidos pelas lojas.
AclasseCfoiumadasprinci-

pais responsáveis pela expan-
sãodatelefoniamóvel.Emfeve-
reiro, havia 88,065 milhões de
celulares no País, 20,652 mi-
lhõesamaisquenomesmomês
de2005,segundoaAgênciaNa-
cional de Telecomunicações
(Anatel) – 80%pré-pagos.
“O celular teve um cresci-

mento muito rápido”, destaca
OswaldoMello,diretordeTele-
comunicações da Samsung. “O
telefone móvel virou o escritó-
rio virtual de encanadores, ele-
tricistasefaxineiras.Sãoapare-
lhosquesórecebemchamadas,
mas que mudaram a vida des-
ses profissionais.”
Até o Dia das Mães, melhor

data do varejo depois do Natal,
as fabricantes devem parar de

produzir celulares com tela em
preto e branco, diz Mello. Mas
háestoquesparaalgunsmeses.
Detalhe: “Os aparelhos de en-
trada terão tela colorida.” ●

CLAYTON DE SOUZA/AE

“Quemfezacurvaaceleradade
crescimentonocelularfoiaclas-
seC”,afirmaRonaldoMiranda,
diretor deMarketing e Vendas
Móveis da Intel para aAmérica
Latina.“DomeiodaclasseCpa-
racima,jáestãocomprandono-
tebooks. As máquinas entram
na mesma categoria que os
PCs.Como financiamento ade-
quado, o consumidor demenor
rendaoptaporpagarumpouco
mais, emtrocademais comodi-
dade.”
Em 2005, foram vendidos

cercade300mil computadores
portáteisnoPaís.Aexpectativa
daamericanaIntel,maiorfabri-
cante de semicondutores do
mundo, é que este número pelo
menosdobreesteano.Segundo
aconsultoriaIDC,asvendaspo-
dem chegar a 2 milhões de uni-
dadesem2010.NoBrasil, osno-
tebooks têm entre 5% e 6% de
participação no mercado de
PCs.NoMéxico e noChile, a fa-
tiaestáemcercade20%.NoJa-
pão, chega a 60%. Com o dólar
fraco e os incentivos fiscais do
governo, existem notebooks
compreços próximos deR$ 2,2
mil nomercado.

No caso do celular, a in-
dústria prevê que a expan-
são forte irá se desacelerar
quando a base chegar a 100
milhões de assinantes, o que
está próximo, com os 88 mi-
lhõesatingidosemfevereiro.
“A grande expectativa é que
omercadodetrocadeapare-
lhos venha a compensar a
queda na aquisição de clien-
tes”, diz Oswaldo Mello, da
Samsung.
Os consumidores de ren-

da menor ainda demoram,
em média, mais que um ano
para trocar seus aparelhos.
O executivo acredita que es-
secomportamentopodemu-
dar. “No Dia das Mães, o
grandesucessodevemseros
aparelhoscomcâmerasdigi-
taismais simples”, dizMello.
“A câmera digital sozinha
ainda custa caro e isso esti-
mula a entrada da classe C
neste mercado pelo telefone
móvel.”
OdiretordaSamsungpre-

vê que, este ano, o mercado
brasileiro deve consumir de
30 milhões a 35 milhões de
celulares. ● R.C.

Setor imobiliário
não inovou
o processo de
financiamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 2006. Economia. p. B12.




