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à recuperação da demanda. De acor-
do com indicadores da CNI referen-
tes a julho, divulgados 4 de agosto,
as vendas reais da indústria cresce-
ram 16,79% no primeiro semestre de
2004 em relação a igual período do
ano anterior, o que resultou em que-
da dos estoques e, assim, aumento da
produção. Os índices da CNI tam-
bém mostram os altos níveis de uti-
lização da capacidade instalada na
indústria, indicando que os investi-
mentos ainda não responderam na
intensidade necessária ao aumento
da demanda corrente. E a recupera-
ção dos investimentos é pré-condi-
ção para o crescimento sustentável.
Em relação aos investimentos, a ques-
tão fundamental são as expectativas
dos empresários. Se estes interpreta-
ram a Ata do Copom de forma seme-
lhante ao mercado, e vislumbrarem
uma alta da taxa de juros básica após
as eleições municipais, é muito pro-
vável que não realizem investimen-
tos em novas plantas.

Edgard Pereira � Não. A recu-
peração industrial vem se dando
primordialmente por intermédio da
utilização da capacidade ociosa da
economia, decorrente do baixo ní-
vel de atividade do ano passado. Os
investimentos como proporção do
Produto Interno Bruto encontram-
se em patamares muito baixos, com-
parativamente a períodos de expan-
são sustentada da economia.

Francisco Lopreato � É im-
portante lembrar que a base do cres-
cimento sustentado é a recuperação
do investimento. O maior volume
de investimentos é, por excelência,
o fator responsável por alavancar a
demanda agregada e dar fôlego ao
crescimento. As decisões de inves-
tir, no entanto, dependem da avali-
ação dos agentes sobre o comporta-

mento futuro da economia. As con-
dições de incerteza do quadro inter-
nacional, as elevadas taxas de juros
reais praticadas na economia brasi-
leira e o baixo nível de gasto do se-
tor público são fatores que inibem
a configuração de um estado de con-
fiança capaz de levar à retomada
significativa dos investimentos. En-
quanto não se criar condições favorá-
veis de investimento de longo prazo,
a tendência é de que os agentes atu-
em de forma defensiva, com níveis de
gastos abaixo do necessário para ga-
rantir o crescimento sustentado.

Os indicadores
atuais caracterizam um
quadro suficientemente

forte para resistir a
possíveis turbulências
do cenário econômico,
como a alta da cotação
do petróleo no mercado

internacional, oscilações
do dólar e aumento na

taxa de juros?

Daniela Prates � Como já res-
saltado, os indicadores mostram re-
cuperação da demanda e da produ-
ção correntes, enquanto a perfor-
mance do investimento ainda deixa
muito a desejar. Somente em alguns
setores exportadores, que têm de-
manda e financiamento externo ga-
rantidos, a ampliação da capacida-
de produtiva já foi deslanchada. Nes-
se contexto, uma elevação da taxa de
juros, em resposta às pressões infla-
cionárias interna e/ou a turbulênci-
as externas associados à evolução do
preço do petróleo (já que inexistem
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Por quê?

Daniela Prates � Realmente,
a economia está em recuperação.
Contudo, as expectativas do merca-
do quanto à sustentabilidade desse
crescimento parecem ter sido abala-
das pela Ata do Copom de julho, que
reafirmou a determinação do Banco
Central de manter a taxa de juros bá-
sica, ou mesmo elevá-la, devido à
alta recente da inflação, associada às
pressões de custo e à maior margem
de manobra da indústria de repassá-
las aos preços num contexto de de-
manda interna mais aquecida. As
projeções do mercado para essa taxa
nos próximos meses passaram a se
elevar após a divulgação daquela
Ata no final de julho, e um aumen-
to da taxa básica certamente abala-
rá a retomada em curso.

Edgard Pereira � Não. O cres-
cimento econômico sustentado de-
pende da retomada efetiva dos in-
vestimentos. A análise do compor-
tamento da economia brasileira na
última década mostra que se alter-
naram períodos de retração e recu-
peração da atividade econômica
sem que se conseguisse estabelecer
uma trajetória sustentada de cresci-

mento. Por se tratar de decisão que
envolve altos riscos e elevada mo-
bilização de capital, os investimen-
tos privados apenas são efetivados
em um cenário de forte confiança no
crescimento da economia ao longo
de vários períodos futuros. A atual
situação de deoendência do fluxo in-
ternacional de capitais e a avaliação
da trajetória da economia brasileira
nos últimos anos são fatores gerado-
res de incerteza com relação ao com-
portamento futuro da economia.

Francisco Lopreato � Após
o difícil ano de 2003, quando a va-
riação do PIB foi negativa, o Brasil
vive um momento favorável. Os in-
dicadores de renda, emprego e pro-
dução industrial são positivos e a-
pontam para um crescimento supe-
rior ao que foi alcançado em cada
um dos últimos cinco anos. Entre-
tanto, ainda é cedo para falar em
crescimento sustentado. A economia
brasileira tem se caracterizado por pe-
ríodos muito curtos de recuperação,
sucedidos por anos de baixo cresci-
mento. Não há até o momento evi-
dências concretas que apontem, desta
vez, um comportamento diferente,
mesmo considerando a melhoria do
quadro macroeconômico.
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Daniela Prates � O crescimen-
to da produção industrial em maio
e junho foi expressivo, e respondeu
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onda de otimismo gerada pelos indicadores mais recen-
tes da economia brasileira fez com que muitos analistas,
tanto no meio acadêmico como empresarial, apostas-
sem todas as suas fichas no discurso do governo, que
garante sustentar as taxas de crescimento anual em

torno de 4% pelos próximos anos, mesmo depois de amargar uma
retração de 0,2% no PIB em 2003.
     De fato, os números são animadores: a produção industrial fechou
o primeiro semestre com alta de 7,7% em relação ao mesmo período
do ano passado e o mercado de trabalho apresenta ligeira recuperação
do emprego formal, embora com redução da massa salarial.
     Até que ponto, porém, estes indicadores revelam uma recuperação do crescimento em
bases sustentáveis? Esta pergunta, que vem ocupando boa parte do noticiário econômico,
remete a outra não menos perturbadora: o quadro atual reúne elementos capazes de inspirar
ao mercado a confiança necessária, ou não passaria de uma “bolha” de crescimento
provocada por um surto de consumo e, por essa razão, uma aposta arriscada?
     Para responder a estas e a outras perguntas, o Jornal da Unicamp ouviu três respei-
tados professores do Instituto de Economia (IE). Com atuação destacada no Centro de

Estudos de Conjuntura e Política Econômica, Daniela Prates, Edgard Antonio Pereira
e Francisco Lopreato analisam o cenário atual, concluindo que os indicadores,
embora gerem entusiasmo, ainda não são suficientemente sólidos para carac-
terizar um quadro de retomada sustentável a longo prazo.
     Edgard Pereira observa, por exemplo, em recente artigo publicado no
boletim “Política Econômica em Foco”, que a instabilidade foi a marca da
evolução do PIB brasileiro desde os primeiros anos da década passada
(veja gráfico 1). “Nenhuma das retomadas do crescimento, iniciadas em
1992, 1998 e 2001, conseguiu se sustentar. Em seis dos treze anos do
período, a renda per capita caiu, sendo a maior queda, -1,5%, em 2003.
Esse comportamento se verificou tanto sob o regime de câmbio fixo
(até 1998) quanto sob câmbio flutuante com meta de inflação (1999
em diante)”.
     Outro componente importante na composição do PIB, o con-
sumo das famílias (veja gráfico 2), igualmente apresentou for-
te tendência de queda entre 1997 (quando atingiu o pico de
62,7% do PIB) e 2003 (56,9%). “Essa queda, além de eviden-
ciar as conseqüências perversas do padrão de política eco-
nômica que vem sendo levado a cabo, coloca limites impor-
tantes a uma retomada sustentada do crescimento”, des-
taca a pesquisadora Adriana Nunes Ferreira em outro ar-
tigo veiculado no mesmo boletim do IE. O consumo das
famílias, na economia brasileira, representa nada me-
nos que cerca de 60% do PIB.

Foto:Divulgação
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outros focos de tensão no
cenário internacional atual
de crescimento econômico
sincronizado nos países
centrais e perspectiva de
altas comedidas da taxa de
juros básica nos Estados
Unidos nos próximos me-
ses) certamente prostraria
ou mesmo abortaria a re-
cuperação da atividade e-
conômica e do emprego.

Edgard Pereira � No
curto prazo, sim. O desempenho da
balança comercial em 2004 tem sido
melhor do que o projetado, permitin-
do melhores condições de enfren-
tamento a turbulências moderadas no
cenário internacional. As indicações
de que o nível de atividade econô-
mica americana não é tão intenso
quanto se estimava, permitindo
conseqüentemente uma política de
elevação da taxa de juro americana
menos agressiva, é um fator de dis-
tensão do quadro internacional. Os
maiores riscos no momento para a
manutenção do processo de reto-
mada da economia brasileira estão
associados à elevação da inflação in-
terna, o que pode levar o Banco Cen-
tral do Brasil a aumentar a taxa de
juro doméstica.

Francisco Lopreato � A mai-
or integração do mercado interna-
cional e a hierarquia entre as moe-
das no cenário mundial deixam os
países emergentes sujeitos a turbu-
lências de toda ordem. Mudanças
bruscas em variáveis fundamentais
como preço do petróleo, dólar e taxa

de juros levam os investidores a rea-
valiarem as decisões de gastos e a
direcionarem as aplicações para moe-
das de primeira linha. Apesar das
condições atuais do balanço de pa-
gamentos serem muito mais fa-
voráveis do que há de poucos anos
atrás, o Brasil não está imune a es-
ses movimentos. A menor fragilida-
de externa e o saldo do balanço co-
mercial reduzem a dependência de
recursos externos e ampliam o raio
de manobra da política econômica.
Mas, alterações no cenário externo
podem impactar os preços internos
e a dívida pública provocando o au-
mento da taxa de juros interna e do
superávit primário das contas públi-
cas, com reflexos negativos sobre o
quadro de recuperação econômica.

Quais as probabilidades,
em sua opinião, de
o quadro atual não

passar de uma “bolha”
de crescimento

provocada por um
surto de consumo?

Daniela Prates � Em primeiro
lugar, vale destacar que o quadro
atual não se restringe a uma �bolha
de consumo� pois uma parte da re-
cuperação da atividade econômica
decorre da expansão das exporta-
ções, cujas taxas elevadas de cresci-
mento estão associadas ao cresci-
mento econômico mundial e a alta
dos preços das commodities.  Mesmo
que a participação desse componen-
te da demanda agregada no PIB bra-
sileiro ainda seja pequena, ele tem
contribuído para a retomada em
curso. Em relação à demanda inter-
na, o consumo, principalmente de
bens duráveis (o consumo de bens
não-duráveis começou a dar sinais
de recuperação somente em maio)
tem sido realmente o �motor� do
crescimento. Se o aumento da pro-
dução e das vendas não for acompa-
nhado pela expansão dos investi-
mentos, a recuperação revelar-se-á
insustentável. E esta expansão de-
pende, como já ressaltado, da polí-
tica monetária efetiva e, principal-
mente, das expectativas dos empre-
sários em relação a essa política nos
próximos meses (além da disponi-
bilidade de fontes de financiamento
doméstica, aliás outra fragilidade
da economia brasileira). Como a
única meta da política monetária no
Brasil é manter a inflação baixa, o
risco de que a retomada seja abortada
por uma alta dos juros está sempre
presente. Ademais, se a meta da nos-
sa política monetária fosse seme-
lhante à vigente nos Estados Unidos
� inflação baixa e crescimento econô-
mico � certamente as expectativas
dos empresários seriam diferentes!

Edgard Pereira � É alta a pro-
babilidade de que a atual retomada
seja mais uma fase na trajetória �stop
and go� vivida na última década pela
economia brasileira. Até o momen-
to, os motores da recuperação têm
sido as exportações e os setores pro-
dutores de bens de consumo durá-
veis. Ambos têm limitações estrutu-
rais que impedem que os seus atuais
níveis de expansão mantenham-se
indefinidamente. A recuperação e-
fetiva dos investimentos, públicos e
privados, está limitada, para os pri-
meiros, pela manutenção de eleva-
dos superávits primários do gover-
no, e para os segundos,pela incerteza
com relação à sustentação a longo
prazo da atual recuperação da eco-
nomia.

Francisco Lopreato
� A retomada do cresci-
mento em bases sustentá-
veis ainda não está carac-
terizada. O alto índice da
taxa de juros reais, os ele-
vados superávits primári-
os dos últimos anos, os
problemas de infra-estrutura, a de-
finição da política tecnológica, além
do quadro internacional, são alguns
dos fatores que turvam o horizon-
te de longo prazo e colocam obstá-
culos ao crescimento. Essas questões,
de alguma forma, precisam ser equa-
cionadas para que se possa afastar o
risco, latente, de que não ocorra a re-
tomada dos investimentos e que o
crescimento atual seja apenas a repe-
tição do comportamento caracterís-
tico da economia brasileira ao longo
das últimas duas décadas. Isto é im-
portante, principalmente quando se
sabe que vários setores já apresentam
elevados índices de ocupação da ca-
pacidade instalada.

 
A participação do

consumo das famílias
no PIB favorece
 uma retomada

sustentada
do crescimento

econômico?

Daniela Prates � No Brasil, as-
sim como em vários países de di-
mensão continental, a participação
do consumo das famílias no PIB é
bastante elevada, cerca de 60%. As-
sim, uma retomada sustentada do
crescimento econômico também de-
pende, além do aumento dos inves-
timentos, do crescimento do consu-
mo. Contudo, este componente da
demanda agregada perdeu dina-
mismo nos últimos anos, devido ao
encolhimento da massa de rendi-
mento real. Ou seja, o mercado in-
terno encolheu e sua recuperação
depende do aumento do emprego

e da renda real da popula-
ção, o qual somente ocor-
rerá num cenário de cres-
cimento econômico sus-
tentado, que depende da
recuperação dos investi-
mentos. Ou seja, se essa
recuperação não se efeti-
var � seja devido às expec-

tativas dos empresários, seja à
inexistência de fontes de financia-
mento internas adequadas � a eco-
nomia brasileira pode entrar num
ciclo vicioso.

Edgard Pereira � O consumo
das famílias é o principal compo-
nente do Produto Interno Bruto, sob
a ótica da demanda. Não há cresci-
mento que se sustente sem que a
renda cresça simultaneamente. Esse
crescimento da renda depende do
nível das remunerações e do volu-
me de emprego. A geração de em-
prego, por seu turno, decorre do
ritmo de crescimento da economia
que, em última instância, depende
do nível de investimento agregado.

Francisco Lopreato � O con-
sumo das famílias é um elemento re-
levante da demanda agregada e de-
tém participação significativa no
PIB (cerca de 50%) da economia bra-
sileira. Por esta razão, a dinâmica da
economia reflete o comportamento
do consumo familiar. Nos anos re-
centes, a participação desse item no
PIB apresentou uma tendência de
queda, em decorrência da deterio-
ração do mercado de trabalho. A
redução da renda real média do tra-
balhador e da massa salarial teve efei-
to negativo sobre a expectativa do
setor empresarial e contribuiu para
inibir os investimentos. A recupera-
ção atual verifica-se fundamental-
mente no setor de bens de consumo
durável. O desdobramento desses
efeitos dinâmicos aos outros setores
- sujeito às condições de evolução do
crédito e da recuperação do empre-
go e da renda - poderá contribuir bas-
tante com a retomada do crescimen-
to, mas os indícios de que esse proces-
so está em curso ainda são tênues.

rescimento ou �bolha� de consumo?

Edgard Pereira:
“Os maiores
riscos no momento
estão associados
à elevação da
inflação interna”
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