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DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

Ricardo de Medeiros Carneiro*

INTRODUÇÃO

Durante os anos que vão de 1980 a 2003 a economia brasileira passou por um 
período caracterizado pelo baixo dinamismo econômico, configurando uma era 
de divergência ante a trajetória dos países desenvolvidos e, também, perante os 
subdesenvolvidos mais dinâmicos. Desde 2004, se observa a ocorrência de taxas 
de crescimento elevadas, de cerca do dobro daquelas obtidas naqueles anos. Este 
desempenho tem sido mantido de maneira contínua, a despeito da forte desace-
leração no ano de 2009, superada no ano seguinte.

Esses fatos suscitam um conjunto de indagações, tais como: em que me-
dida o país estaria diante de um novo modelo de desenvolvimento capaz de 
recuperar o dinamismo perdido durante os anos da crise da dívida e da era neo-
liberal? Quais são as características peculiares deste novo padrão de crescimento 
e quais os obstáculos que se interpõem para a sua continuidade? Nesta última 
perspectiva, qual a capacidade de reação ou adaptação às mudanças previsíveis 
no contexto internacional?

A resposta a essas perguntas implica analisar vários aspectos inter-relacionados. 
O primeiro deles diz respeito aos condicionantes internacionais e a como a crise fi-
nanceira poderá mudar a conformação da economia global. No plano doméstico, 
cabe considerar as forças que sustentaram a dinâmica recente. Além da discussão do 
papel efêmero da demanda externa, a despeito do contexto internacional benigno, 
cumpre avaliar também qual a relevância da melhora da distribuição da renda e do 
acesso ao crédito na configuração do modelo. Por fim, serão considerados a trajetó-
ria do investimento, público e privado, e óbices à sua ampliação substantiva.

* Professor titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP) e diretor do Centro 
de Estudos de Conjuntura e Política Econômica desta Universidade.



16

Desafios do Desenvolvimento Brasileiro

1 A CRISE FINANCEIRA GLOBAL

Os impactos da crise financeira na trajetória da economia global, seja no desempenho 
particular de cada economia ou no comércio internacional, foram e ainda são signifi-
cativos.1 A análise das perspectivas da recuperação sustentada das economias centrais, 
mais do que um exercício quantitativo, deve destacar os mecanismos que sustentaram 
o ciclo de expansão e as possibilidades de sua continuidade, tanto no plano domés-
tico, quanto internacional. O padrão capitalista que sucedeu o regime regulado de 
Bretton Woods pode ser caracterizado como um regime com dominância financeira.2 
Entre vários significados subjacentes a esta tipificação, cabe destacar principalmente a 
interação específica entre a dinâmica da riqueza e a da renda. 

A liberalização financeira, a securitização e o desenvolvimento dos mercados 
secundários terminaram por engendrar uma dinâmica própria dos preços dos ati-
vos, descolada dos fundamentos, por meio das “bolhas de preços”. Este aumento 
fictício do valor dos ativos, por sua vez, deu ensejo à conformação de um perfil de 
gastos de famílias e empresas relativamente desvinculado da renda e dos lucros. 
Como assinalado por Aglietta (2004), dado que estes agentes tornaram-se cres-
centemente proprietários da riqueza financeira, o aumento de seu valor moldou 
um padrão de gastos mais associado à variação da riqueza.

Tanto no caso das famílias quanto das empresas, a forma de aumentar os 
gastos não requereu necessariamente a venda desses ativos, mas uma ampliação do 
endividamento, utilizando-os como colateral. Assim, o aumento das dívidas das 
famílias e empresas, sobretudo o das primeiras, constitui o grande motor do cresci-
mento das economias avançadas, com maior ênfase para os Estados Unidos (EUA). 

Do ponto de vista patrimonial, famílias e empresas mantiveram-se em situação 
equilibrada na medida em que a ampliação das dívidas foi amparada pelo aumento 
da riqueza. No caso das primeiras, o grau de endividamento, ou o comprometi-
mento de parcela da renda com o serviço da dívida, deixa de ser um critério imedia-
tamente relevante para as decisões de endividamento e de gasto. Para as empresas, 
entretanto, o fundamental é a valorização global dos ativos, que vai muito além do 
fluxo de lucros correntes.

O ciclo de valorização de ativos, endividamento e ampliação do gasto constitui 
o motor da expansão das economias centrais, em particular da norte-americana, prin-
cipalmente por meio do aumento do consumo e, secundariamente, do investimento. 
Estes ciclos de valorização de ativos têm dois momentos distintos: o da bolha no mer-
cado de ações e, após 2001, o da bolha imobiliária – muito mais abrangente e extenso.

1. Sobre o assunto, ver, neste volume, o artigo de autoria de Antonio Carlos Macedo e Silva. 

2. Uma ampla literatura trata desse assunto, como, por exemplo: Tavares e Belluzzo (2004); Aglietta e Berrebi (2007); 
e Chesnais (2004), entre outros.
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Na verdade, o estouro da bolha imobiliária, a queda dos preços dos imóveis 
e as desvalorizações dos títulos que os financiavam ocasionou na economia esta-
dunidense uma série de desequilíbrios típicos das crises financeiras. As famílias vi-
ram seus ativos perderem parte significativa do valor, em contraste com as dívidas. 
De repente, passou a fazer sentido, de novo, a capacidade de pagamento a partir 
de um determinado fluxo de renda. A “descoberta” do endividamento excessivo 
conduziu à severa contração do gasto com o intuito de reduzi-lo. Nas empresas 
observou-se o mesmo movimento de desendividamento, embora mais atenuado.

Um aspecto importante a ressaltar é que a política anticíclica, a despeito de 
ser crucial para evitar a recessão, realiza um trabalho de Sísifo. Isto porque reduz-
se o multiplicador da renda e, com isso, o nível da renda final originada pelo gasto 
público – por conta do pagamento de dívidas. Por outro lado, a política anticí-
clica possuiu também uma dimensão propriamente monetária, que consistiu na 
redução das taxas de juros e na ampliação da liquidez, num primeiro momento 
por meio da compra de carteiras de títulos podres de instituições financeiras e, 
num segundo, pela aquisição de títulos públicos em mãos destas instituições (o 
chamado quantitative easing).

Ambas as políticas, fiscal e monetária, têm se mostrado incapazes de redi-
namizar as economias centrais. No caso da primeira, por conta da redução do 
multiplicador decorrente do desendividamento. Ademais, o aumento do déficit 
público para a faixa dos 10% do produto interno bruto (PIB) e a trajetória explo-
siva da dívida pública daí decorrente têm induzido os governos destes países, de 
forma prematura, a reduzir o impulso fiscal. No caso da política monetária, dois 
óbices impedem a sua operação plena: o aumento da preferência pela liquidez 
dos bancos, que implica a redução da oferta de crédito a despeito da ampliação 
da liquidez e das baixas taxas de juros; e a preferência pelo desendividamento das 
famílias e empresas, que reduz substancialmente a demanda por crédito.

A política monetária anticíclica que tem sido posta em prática nos EUA, 
embora claramente direcionada para amenizar os desequilíbrios patrimoniais in-
ternos e promover a recuperação do endividamento e gasto privados, tem tido 
sérias implicações sobre a economia internacional, desencadeando uma espécie 
de guerra cambial com efeitos instabilizadores sobre o resto do mundo. Para me-
lhor delimitar tal dimensão, cabe recuperar alguns aspectos do funcionamento da 
economia globalizada.

Uma importante característica do ciclo de crescimento comandado pelas 
finanças, com epicentro nos EUA, foi a sua projeção global. Ancorados no cará-
ter de moeda reserva do dólar, os EUA realizaram elevados e recorrentes déficits 
em transações correntes, ampliando seu passivo externo líquido e, por meio de 
suas importações líquidas, funcionaram como alavanca do crescimento para um  
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conjunto amplo e variado de países. Nestes grupos de países há aqueles exporta-
dores tradicionais – como Japão e Alemanha, que desde o pós-Guerra utilizam 
os EUA, mas não só, como destino de suas exportações líquidas – e, também, os 
países asiáticos, com destaque para a China. Estes últimos passam a realizar im-
portantes superávits com a Organização para a Cooperação Econômica Europeia 
(OCDE) e os EUA por duas razões principais: a realocação de parcela importante 
da indústria em direção a estes países (outsourcing), e a ampliação da competitivi-
dade fundada nos ganhos de produtividade, e das taxas de câmbio relativamente 
desvalorizadas ante o dólar.

A crise financeira, assim como a forte desaceleração do crescimento nos 
EUA e nos países avançados, fez com que os países dependentes das exporta-
ções líquidas, com destaque para a China, perdessem um importante estímulo ao 
crescimento. Nestas circunstâncias, o apelo maior ao mercado interno e o dire-
cionamento das exportações para terceiros mercados foi a estratégia perseguida. 
Isto lança luz para outro elo de articulação internacional relevante e que associa 
os países asiáticos, exportadores líquidos de manufaturas, com os produtores de 
matérias-primas, entre os quais os sul-americanos – que nos anos 2000 tiveram 
grande parte do seu dinamismo explicado pelo desempenho dos primeiros.

A preservação do crescimento chinês e da Ásia em desenvolvimento, a taxas 
elevadas, diante do fraco dinamismo americano, japonês e europeu, coloca algu-
mas questões relevantes para o papel da economia global como estímulo ou freio 
ao crescimento da periferia. De um lado, tem-se a política monetária norte-ame-
ricana, que se constituirá no canal privilegiado de tentativa de recuperação desta 
economia. O afrouxamento quantitativo implica a ampliação substantiva da liqui-
dez em dólares, que, ao não serem utilizados nos EUA, dão margem a constituição 
de um circuito especulativo constituído por capitais de curto prazo, em busca de 
rendimentos. Mercados de moedas e títulos de países com melhor desempenho 
econômico, assim como com taxas de juros mais altas, são os candidatos naturais 
a receber estes capitais, o que leva à valorização de suas moedas. As commodities 
com os seus mercados globais organizado têm sido também, recentemente, um 
desaguadouro desta onda especulativa.

O único país que tem resistido de maneira radical a esse processo é a China, 
que tem dessa forma evitado a apreciação de sua moeda. Com isso, é beneficiada 
duplamente: por manter sua competitividade no mercado estadunidense e por 
ampliá-la em terceiros mercados. Os demais países, principalmente aqueles cuja 
pauta de exportações contém parcela significativa de manufaturas, que é o caso 
brasileiro, têm suas exportações prejudicadas por conta da concorrência e, mais 
que isto, assistem a um crescimento expressivo das importações oriundas da Chi-
na. A despeito disto a China não tem conseguido evitar alguns efeitos deletérios 
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da política americana como, por exemplo, os aumentos dos preços das commodi-
ties e, consequentemente, da inflação.

A solução para a questão não é trivial. A interpretação aventada por vários 
analistas, segundo a qual o problema residiria na política cambial chinesa e na 
resistência do país à valorização do iuane, deve ser olhada com suspeição. Isto 
porque a mudança requerida nas taxas de câmbio entre as duas moedas, capaz de 
produzir efeitos significativos no saldo entre os países, seria de elevada magnitu-
de, com sérias implicações monetárias e financeiras de curto prazo e com resul-
tados necessariamente de longo prazo – em virtude da realocação das empresas 
estadunidenses para a China e do elevado peso do comércio intraindustrial, que 
corresponde a uma fragmentação das cadeias produtivas entre os dois países. Não 
é demais lembrar que a indústria que opera hoje na China, de propriedade norte-
americana, japonesa e europeia, constitui parte de cadeias globais de produção.

Do conjunto de desequilíbrios presentes na cena internacional, é possível 
deduzir algumas tendências, ao que tudo indica, inexoráveis. A primeira delas é 
que, na ausência de uma solução negociada, esses desequilíbrios se projetarão numa 
recorrente instabilidade dos fluxos de capitais e das taxas de câmbio, podendo con-
duzir à crescente restrição dos primeiros. Por sua vez, é possível também imaginar 
que o comércio internacional, enquanto expressão do crescimento extrovertido das 
economias – com base no outsourcing das empresas –, venha a ser uma fonte de 
dinamismo muito menos relevante. Nos casos brasileiro e latino-americano, as pos-
sibilidades de articulação com a China e a Ásia, via exportação de matérias-primas, 
são promissoras. A exportação de manufaturas, entretanto,  enfrentará concorrência 
ampliada. Claramente, será exigido um maior papel dos mercados domésticos para 
aqueles países cujo objetivo seja a preservação do dinamismo.

Nesta seção se fez referência às duas dimensões do capitalismo com dominância 
financeira: a doméstica e a internacional. A crise no plano doméstico motivou uma 
série de medidas concentradas na dimensão anticíclica, mas que apenas tangenciaram 
o ponto principal: a nova regulação das finanças. O não equacionamento em profun-
didade da crise projetou os desequilíbrios domésticos para o plano internacional em 
decorrência da política de ajuste unilateral dos EUA. Estabelecer uma nova regulação 
no plano internacional significa arbitrar e repartir mais equitativamente os ônus dos 
ajustes, o que supõe a aceitação de algum grau de recuo, tanto na política monetária 
estadunidense quanto na política cambial chinesa. A solução não negociada impli-
cará um aprofundamento da guerra cambial, por meio da imposição de crescentes 
restrições aos fluxos de capitais como mecanismo de defesa das economias nacionais. 
É muito provável que isto signifique também restrições no plano comercial, tendo 
como resultado último custos elevados e disseminados decorrentes das restrições dos 
fluxos de comércio.
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2  O PADRÃO DE CRESCIMENTO RECENTE

A análise do modelo de crescimento recente no Brasil parte necessariamente da 
constatação do maior dinamismo após 2004. Ademais, põe em relevo a continui-
dade deste crescimento mesmo após os impactos negativos da crise financeira, 
que provocou o crescimento zero do PIB em 2009, seguido de forte recuperação. 
Considera ainda que, ao contrário do padrão stop and go observado entre 1980 
e 2004, o crescimento do investimento acima do PIB constitui indicação de um 
ciclo de maior profundidade.

2.1 O papel da demanda externa

O início do atual ciclo de crescimento em 2003 tem na demanda externa um estímulo 
crucial. Foi a ampliação das exportações líquidas que dinamizou a economia em 2003 e 
2004, perdendo significação nos dois anos seguintes e tornando-se um fator de redução 
da demanda agregada, em razão do aumento das importações líquidas nos anos 2006 a 
2010. A estes períodos corresponderam, respectivamente, um aumento, estabilização, 
e declínio do saldo comercial.

A expansão das exportações brasileiras, embora tendo ocorrido de forma 
generalizada, teve no crescimento das commodities (primárias e processadas) seu 
grande destaque. Isto está associado com o ciclo de preços internacionais destes 
bens e ao novo papel desempenhado pela China e pelos asiáticos na nova divisão 
internacional do trabalho, conforme aqui apontado. Este crescimento diferen-
ciado leva a uma modificação expressiva na pauta de exportações brasileira. Se-
gundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), elaborados pelo Ministério da Fazenda (BRASIL, 2010), as commodi-
ties, definidas como a soma de produtos primários, semimanufaturados, e dez 
produtos industriais processados, representavam cerca de 50% da pauta em 2003, 
passando para 65% em 2010.

De acordo com dados compilados pelo Instituto de Estudos para o  
Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2010), as modificações ocorridas nas  
exportações significaram uma redução do peso das exportações industriais de 
17 pontos percentuais (p.p.) – de 78% do total para 61% do total –, mas com 
pouca alteração na sua distribuição por intensidade tecnológica. No que tange às  
importações, a composição não se modificou substancialmente no período 
2003-2010, dado que já havia mudado significativamente entre 1990 e 2002. 
Assim, as importações de manufaturados de média-alta e alta tecnologia man-
têm-se com uma participação estável de cerca de dois terços da pauta. 

Os dados indicam por que as exportações líquidas não constituem uma fon-
te relevante e permanente de impulso ao crescimento no Brasil. Subjacente a eles 
estão aspectos estruturais e conjunturais. Na primeira dimensão, o relevante é a  
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elasticidade-renda das importações, reflexo da estrutura produtiva do país. De acor-
do com Coutinho (1997), a especialização regressiva que ocorre nos anos 1990, por 
conta da rápida abertura comercial combinada com a apreciação do real, muda a 
estrutura produtiva na direção de reduzir o peso dos setores mais intensivos em tec-
nologia e o segmento produtor de bens de capital, ambos com elevada elasticidade-
renda. Assim, à medida que o crescimento doméstico acelera e, principalmente, o 
investimento começa a aumentar, as importações crescem muito mais rápido que o 
PIB. A estrutura produtiva também define uma pauta de exportações que, no caso 
brasileiro, a partir dos anos 1990, ampliou o peso dos produtos não industriais e 
das manufaturas de baixa tecnologia.

Os demais fatores, tais como o diferencial de taxas de crescimento doméstico-
externo e as taxas de câmbio, podem ser considerados como conjunturais. Até a 
crise financeira, o comércio exterior brasileiro sofreu os efeitos desfavoráveis de 
uma moeda valorizada, mas beneficiou-se significativamente de taxas de crescimen-
to elevadas no âmbito internacional. Foi isto que permitiu, nos anos 2000, gerar 
superávits comerciais expressivos, a despeito de uma taxa de câmbio desfavorável.

A estabilização e declínio do saldo comercial observada recentemente podem 
ser atribuídos ao efeito dos fatores conjunturais, a partir de uma estrutura desfa-
vorável. A despeito de a economia brasileira, sobretudo a indústria, ter crescido 
significativamente no período, a combinação desses fatores ampliou a importância 
das importações no atendimento da demanda interna. O coeficiente de penetração 
das importações calculado pela Funcex – que mostra a relação entre importações 
e consumo aparente – aumentou de forma significativa após 2005 e de forma ge-
neralizada, exceto para a indústria extrativa, e com muito mais intensidade para as 
indústrias de bens de capital.

Esses fatos indicam questões relevantes para a continuidade do crescimento 
na dimensão externa: a preservação do crescimento e do seu diferencial ante o resto 
do mundo, combinado com moeda apreciada, deverão fazer declinar ainda mais o 
saldo comercial e, portanto, ampliarão o déficit em transações correntes. Há cer-
tamente correções de rota possíveis, como a reversão da apreciação do real que, as-
sociada à política industrial, pode reverter parcialmente a ampliação do coeficiente 
importado e preservar o saldo positivo. De qualquer modo, é muito provável que 
a manutenção de taxas de crescimento no patamar de 5% resulte em déficits em 
transações correntes, remetendo a discussão para o campo de como financiá-los.

Essas afirmações descartam também a ideia de que seja possível ajustar o 
comércio exterior brasileiro e a estrutura produtiva exclusivamente por meio da 
mudança de preços relativos, ou seja, da taxa de câmbio. Tampouco é desejável 
fazê-lo pela desaceleração do crescimento, que, aliás, está implícita nas mudanças 
radicais da taxa de câmbio. Mudanças na estrutura produtiva tomam tempo e 
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requerem, além de políticas horizontais como a de preços relativos favoráveis, 
políticas industriais seletivas num ambiente de crescimento econômico.

2.2 O consumo e a distribuição da renda

A ampliação do consumo constitui o fator primordial na explicação do ciclo recente 
de crescimento. Desde o final de 2003, a preservação de taxas de crescimento acima 
do PIB faz com que ele se constitua no principal fator de sustentação do cresci-
mento. Esta afirmativa leva em consideração não só o aspecto quantitativo, mas 
também a forma pela qual o consumo se expandiu: de um lado, por meio do gasto 
autônomo financiado por crédito; de outro, pela melhora na distribuição da renda. 
Tal padrão de expansão implica que o consumo desempenhe um papel ativo e não 
subordinado na determinação do crescimento. Na primeira dimensão, por ser um 
gasto que não depende exclusivamente da renda corrente e, portanto, autônomo; e, 
na segunda, por adquirir na prática o caráter também autônomo com origem numa 
maior propensão média a consumir.

A melhoria da distribuição da renda, que ocorre tanto no âmbito funcional 
quanto pessoal, envolve vários determinantes: a dinâmica do mercado de 
trabalho, a política de reajustes do salário mínimo, e a evolução das transferências 
governamentais. A junção de crescimento econômico e baixa inflação num 
ambiente de liberdade sindical possibilitaram a significativa recuperação do salário 
médio real da economia após meados de 2004. O crescimento desta remuneração 
acima do PIB – e, por conseguinte, dos ganhos de produtividade – permitiu, no 
conjunto do período, a recomposição da participação dos salários no PIB, que 
subiu de 31% em 2004 para 35% em 2010.

Além da melhora na distribuição funcional da renda, a política de salário 
mínimo permitiu também uma redistribuição dentro da massa salarial, reduzindo 
sua dispersão. A relação do salário médio com o salário mínimo caiu de 4,5 para 
3 vezes no período, ao mesmo tempo em que o coeficiente de Gini reduziu-se de 
0,59 em 2002 para 0,54 em 2009. Como as camadas com menor remuneração 
possuem uma maior propensão a consumir, a melhora da distribuição reforçou o 
aumento do consumo.

Outro aspecto decisivo para o aumento do consumo foi a política de transfe-
rências, da qual fazem parte o aumento do valor do benefício-base (equivalente ao 
salário mínimo, cujo crescimento foi de 58% em termo reais) e a criação de novos 
programas, como o Bolsa Família. De acordo com Santos (2009), entre 2003 e 
2009, o conjunto das transferências de previdência e assistência foi ampliado em 1,5 
ponto percentual do PIB, aumentando assim a renda disponível dos mais pobres.

O aumento do consumo decorrente da melhora da distribuição da ren-
da, com o concomitante aumento do multiplicador, tem ainda potencial  
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significativo, embora decrescente. O crescimento substancial dos salários médio 
e mínimo foi viabilizado, em parte, por seu baixo patamar no início do governo 
Lula. No caso do salário médio, assistiu-se, no governo imediatamente anterior, 
à sua redução. Isto significa que o ritmo de crescimento deste deverá se ater ao 
do aumento da produtividade, enquanto o do mínimo deverá seguir, inclusive 
por força de acordo com as centrais sindicais, o da variação do PIB. Ou seja, as 
melhoras da distribuição da renda continuarão ocorrendo por esta via, mas de 
forma menos intensa. 

Uma possibilidade de continuar a redução da desigualdade de renda seria 
por meio de mecanismos fiscais, com ampliação da renda disponível daqueles que 
ganham menos. A carga tributária, já num patamar elevado, limita a sua amplia-
ção para financiar novos gastos. Contudo, a modificação de sua composição ou 
incidência de molde a torná-la progressiva pode ser um caminho a trilhar. No 
plano das despesas, o alto valor das transferências (cerca de 15% do PIB) restringe 
novas ampliações, pois estas se dariam em detrimento de gastos cruciais, como 
saúde e educação. Parte deste constrangimento pode ser dirimido, a médio prazo, 
pelos aportes do Fundo Social, com recursos originários do pré-sal.

É incontestável a importância da ampliação do crédito como fator de aumento 
do consumo, sobretudo do consumo de bens duráveis e habitação. Entre 2003 e 
2009, os financiamentos às pessoas físicas aumentaram em 10 p.p., de 5% para 15% 
do PIB. As principais modalidades de expansão do crédito às famílias foram aquelas 
nas quais por força da inovação (crédito consignado) ou da concorrência entre insti-
tuições (aquisição de bens) houve substantiva redução da taxa de juros acompanhada 
da ampliação da oferta. O aumento ocorreu também nos segmentos de crédito dire-
cionado, como habitação, com taxas de juros mais baixas e reguladas.

Embora o grau de endividamento das famílias no Brasil seja muito baixo 
para padrões internacionais, a ampliação destes limites e seus impactos macroe-
conômicos são dificultados pelo patamar das taxas de juros. Além de taxas básicas 
altas, os spreads bancários são inusitadamente elevados, em comparação com os 
demais países. A despeito da grande expansão do crédito no período recente, os 
spreads caíram apenas em termos absolutos por conta da redução da taxa básica 
– e, portanto, do custo de captação. Mas mantiveram-se em termos relativos – 
enquanto margem bruta dos bancos.

O custo elevado do crédito tem várias implicações. Ele limita o potencial 
de endividamento das famílias – excluindo parte dos tomadores potenciais – e, 
ao mesmo tempo, reduz o impacto macroeconômico da antecipação do poder 
de compra. Em outras palavras, o fluxo futuro de renda esperada do tomador do 
crédito é descontado a uma taxa que diminui seu valor presente. Por sua vez, as 
altas taxas de juros impedem o desenvolvimento dos financiamentos de longo 
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prazo, como, por exemplo, na habitação, restringindo os empréstimos ao crédito 
dirigido, cujo funding é limitado.

O elevado patamar das taxas de juros no Brasil e a necessidade de sua redu-
ção suscitam uma série de discussões a respeito das causas e soluções para o pro-
blema. À luz dos indicadores macroeconômicos, tanto relativos à situação externa 
quanto fiscal, a taxa de juros básica hoje praticada no Brasil constitui uma verda-
deira anomalia. Uma prova contundente desta situação é o fato de a taxa básica de 
juros doméstica, calculada em termos reais, situar-se sistematicamente acima da 
taxa de juros paga pelos títulos soberanos brasileiros nos mercados internacionais, 
violando recorrentemente a equação da paridade coberta da taxa de juros.

Outra questão diz respeito aos spreads praticados pelo sistema bancário brasileiro, 
sabidamente outra anomalia, quando se consideram os padrões internacionais. Até mea-
dos da década de 2000 havia justificativa, do ponto de vista macroeconômico, para spreads 
mais elevados, associada à instabilidade e à volatilidade de taxas de câmbio e juros – que 
acentuavam o risco da intermediação financeira. Desde então, a redução desta instabili-
dade reduziu os riscos, mas não os spreads. Tal persistência se deve a fatores microeconô-
micos, como o alto e crescente grau de oligopolização do sistema bancário brasileiro e a 
insuficiente concorrência, mormente no segmento de pessoas físicas.

2.3 As trajetórias do investimento

Conforme assinalado neste artigo, o crescimento continuado da economia brasi-
leira a taxas substancialmente mais altas sugere a vigência de um novo padrão de 
crescimento. Isto é reforçado pelo fato de, ao longo de 20 trimestres –  portanto, 
durante cinco anos –, o investimento ter crescido mais rápido que o PIB. Trata-se 
então de explicitar melhor os determinantes deste investimento e avaliar as possí-
veis limitações à sua continuidade.

Quando se analisa o desempenho do investimento no ciclo recente, não 
parece restar dúvidas de que ele teve caráter induzido: num primeiro momento 
pelas exportações, num segundo pelo consumo, e finalmente por ele próprio. Ou 
seja, ainda não se configurou no ciclo recente um padrão comandado pelo in-
vestimento autônomo, como ocorria com frequência na era desenvolvimentista, 
marcada pela diferenciação da estrutura produtiva e pela ampliação descontínua 
da infraestrutura.

De acordo com dados compilados pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES, 2009/2010), o aumento do investimento é, 
num primeiro momento do ciclo, claramente induzido pelas exportações. Seg-
mentos como mineração, siderurgia, papel e celulose, e petróleo e gás (substitui-
dores de importações) têm sua taxa de investimento significativamente aumenta-
da. Estes investimentos permanecem elevados ao longo do tempo, com seu perfil 
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caracteristicamente descontínuo – em razão das escalas de produção –, mas são 
suplantados por aqueles ligados diretamente à demanda doméstica.

As possibilidades de ampliação dos investimentos nos quais as exportações 
têm peso significativo na demanda final, e nos quais o Brasil possui vantagens 
comparativas absolutas, foram diminuídas com a crise internacional e com as 
expectativas de baixo crescimento das economias desenvolvidas. O mesmo ocorre 
para segmentos nos quais seria viável ganhar competitividade por meio de um 
taxa de câmbio mais favorável. Ademais, nestes segmentos a concorrência com a 
China deve ser exacerbada. 

O setor no qual as possibilidades de expansão das exportações são amplas 
é o de petróleo, a partir das descobertas na região do pré-sal. A redefinição do 
marco regulatório para a exploração do petróleo no Brasil e a escolha da Petrobras 
como ator privilegiado do processo foram um passo importante para viabilizar 
esta exploração. O sucesso da operação de capitalização da empresa, ocorrido 
recentemente, consolidou o modelo de exploração e tornou realidade a implanta-
ção do plano de negócios que prevê investimentos da ordem de US$ 224 bilhões 
no quinquênio 2010-2014.

Os resultados da exploração do petróleo na camada pré-sal serão de grande 
significância para a economia brasileira. Isto porque permitirão amenizar a res-
trição externa. Inicialmente, pelo afluxo de investimentos diretos e de carteira 
direcionados para a cadeia produtiva e papéis do setor e, depois, pelo acúmulo de 
ativos denominados em divisas que reduzirão de maneira significativa o passivo 
externo líquido da economia brasileira.

Não está em questão a continuidade do investimento induzido pela deman-
da doméstica – mais particularmente pelo consumo. Seu dinamismo, para além 
da taxa de crescimento do consumo, também está vinculado à capacidade de 
resposta da indústria de equipamentos instalada no Brasil, em especial a de bens 
de capital seriados. Como já foi apontado, uma parcela crescente da oferta deste 
segmento tem sido atendida por importações, o que deixa vazar para o exterior 
parte significativa do efeito acelerador. A modificação de tal padrão exige, de um 
lado, a modificação dos preços relativos (taxa de câmbio) e, de outro, uma política 
industrial direcionada ao adensamento das cadeias produtivas.

Na avaliação do desempenho do investimento no Brasil, constata-se, tanto pelos 
dados das Contas Nacionais quanto por aqueles oriundos do BNDES (2009/2010), 
um peso bem menor dos investimentos na construção civil, seja daqueles vinculados 
à construção residencial, seja  daqueles vinculados à ampliação da infraestrutura, 
como discutido em Frischtak (2008). No caso dos primeiros, os avanços foram signi-
ficativos nos últimos anos, ancorados sobretudo na expansão do crédito direcionado 
do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O virtual esgotamento do funding do 
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crédito dirigido exigirá o desenvolvimento de instrumentos privados de financia-
mento, o que, por sua vez, dependerá da redução das taxas de juros.

A habitação por interesse social constitui outro segmento do setor com am-
plo potencial de expansão, associado ao déficit habitacional nos segmentos de 
baixa renda. O programa Minha Casa Minha Vida, do Programa de Aceleração 
do Crescimento 2 (PAC 2), pretende lidar com o problema. Seu sucesso estará li-
gado à capacidade de articulação do setor público, nos vários níveis de governo, e 
também na disponibilidade de recursos fiscais para bancar os subsídios implícitos 
no programa, cujo custo total está estimado em R$ 278,2 bilhões.

Ainda no campo da infraestrutura, há um conjunto de investimentos que 
dependem diretamente do setor público estrito senso: aquele que se refere aos 
equipamentos sociais sem retorno econômico (logística urbana, redes de hospi-
tais, escolas, estradas vicinais etc.). Como é sabido, o patamar de investimentos 
públicos no Brasil tem sido muito baixo e, apesar de ter crescido nos últimos anos 
(de 1,5% do PIB em 2003 para 2,5% em 2009), terá que dobrar para alcançar 
padrões internacionais, o que exige um significativo esforço de planejamento.

Por fim, a infraestrutura contempla ainda um conjunto de investimentos 
com retorno econômico que se prestam à atividade empresarial, nos quais as em-
presas estatais têm tido participação crucial, tais como: energia elétrica, petróleo e 
gás, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, e saneamento. Há várias dificuldades 
para ampliar o investimento público empresarial nestas áreas, e o maior deles 
advém do fato de as empresas – com exceção da Petrobras – entrarem no cômpu-
to do saldo primário. Mas os investimentos privados nestes segmentos também 
podem ser ampliados, como de fato vem ocorrendo. Neste caso, a presença do 
setor público ocorre por meio de garantias e de financiamento, contribuindo para 
reduzir os riscos muito elevados dos investimentos em tais atividades.

O desenvolvimento da economia brasileira verificado nos últimos anos, no 
qual o investimento foi preponderantemente induzido pela demanda doméstica, 
criou um conjunto de desafios cuja superação acarretará a mudança de padrão em 
direção ao crescimento comandado pelo investimento autônomo. Isto decorre 
principalmente da necessidade de ampliar a oferta de serviços de infraestrutura. 
A viabilização destes investimentos para suprir a demanda já existente fatalmente 
ampliará a taxa de investimento para além do atendimento das necessidades cor-
rentes, em razão das indivisibilidades do setor, desencadeando um investimento 
de natureza autônoma.

3 CONCLUSÕES

É possível, com base na análise realizada neste artigo, identificar alguns dos desa-
fios que estarão presentes na preservação do dinamismo da economia brasileira. 
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O primeiro deles virá do campo internacional e já está visível em dois aspectos: 
na desaceleração do crescimento global e no aumento da instabilidade associada 
à guerra cambial e ao aumento dos preços das commodities. Isto certamente vai 
exigir um novo padrão de políticas de regulação da inserção externa que sejam 
capazes de minimizar esta instabilidade, e também de dar mais ênfase ao mercado 
interno como motor do crescimento.

No plano interno, o maior desafio será transitar de um modelo de cresci-
mento baseado no investimento induzido para outro, fundado no investimento 
autônomo. Os ganhos obtidos com a melhora da distribuição da renda e da am-
pliação do crédito certamente serão mantidos e conferirão um papel relevante 
ao consumo e à ampliação da capacidade produtiva para atendê-lo. Na mesma 
direção atuará também a ampliação da construção residencial. Contudo, como 
foi assinalado, o investimento autônomo decorrente da exploração do petróleo 
na camada pré-sal e da ampliação da infraestrutura deverá deslocar as fontes de 
dinamismo da economia brasileira.

Para realizar essa passagem, será exigido um novo perfil de política econô-
mica. Sua característica principal será uma ampliação do papel do setor público 
no sentido de assegurar níveis mais elevados de investimento, concentrados na 
infraestrutura econômica e social. Isto exigirá tanto a ação direta do Estado na 
realização – por meio da administração pública e empresas estatais – e financia-
mento destes investimentos, quanto o suporte e indução do setor privado.

Além de mudanças propriamente estruturais no perfil da política econômi-
ca, outras serão necessárias no que tange à reordenação dos preços-chave da eco-
nomia – como taxas de juros e taxa de câmbio. O declínio da taxa de juros básica 
cumprirá vários papéis: auxiliará o realinhamento da taxa de câmbio; diminuirá a 
carga de juros paga pela dívida pública, permitindo a ampliação do investimento; 
e ainda estimulará o desenvolvimento do crédito de longo prazo. Por sua vez, o 
realinhamento da taxa de câmbio deverá permitir uma redução da importância 
das importações na oferta no país e estimulará exportações, mantendo o saldo 
comercial e melhorando a conta-corrente. As transformações mais profundas na 
matriz industrial, todavia, dependerão da ampliação da política industrial num 
contexto de crescimento elevado.
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