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PIB em fatias: oferta

CLÁUDIO ROBERTO FRISCHTAK
especial para a folha

Neste ano a participação
da indústria de transforma-
ção no PIB deverá mais uma
vez declinar e, pela primeira
vez desde a década de 1950,
sesituarabaixode13%—nes-
te último trimestre estava
pouco acima desse patamar.
Essemovimento segueum

padrão observado emoutros
países: historicamente enco-
lhe a agricultura com o pro-
cessodeurbanização;poste-
riormentea indústria,eaeco-
nomia tem os serviços e co-
mércio como setores domi-
nantes.
Mudanças nos padrões de

produção, que se tornamais
eficiente, possibilitam a re-
dução dos preços dosmanu-
faturados, e o estilo de con-
sumo também muda —de-
mandam-se cada vez mais
serviços.
Porém, no caso do Brasil,

algo está fora do lugar. Con-
vergimosempoucosanospa-
ra o padrão das economias
maduras,aexemplodosEUA
e Canadá, e divergimos de
muitos dos nossos competi-
dores (México, Turquia, Co-
réiadoSul)emesmoalgumas
economias avançadas (a
exemplo da Itália, Suécia,
Alemanha).
Demodomais geral, ao re-

lacionar a relevância da in-
dústria de transformação
comarendapercapita,opaís
é um ponto “fora da curva”,
ou seja, para umpaís de ren-
damédia a indústria deveria
ocupar um espaço significa-
tivamentemaior.
Porque então o envelheci-

mentoprecoce?Aexplicação

ANÁLISE INDÚSTRIA

Semreformas,virá
à frenteumperíodo
longodeestagnação
NoBrasil, setor industrial “envelheceu” antes da hora e
perdeu capacidade de fazer frente a seus competidores
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AOS TRANCOS E BARRANCOS
Variação trimestral da indústria no governo Dilma (desde 2011)
na comparação trimestre contra trimestre anterior, em %
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competitividade
vem Sendo
Subtraída
por cuStoS
SiStêmicoS
elevadoS,
que limitam
a capacidade
de a indúStria
competir
e reStringem
Seu creScimento

PEDRO SOARES
Dorio

O PIB (Produto Interno
Bruto) sintetiza o comporta-
mento da economia de um
paísnumanoounumtrimes-
tre.O indicadormedeos“fru-
tos” gerados a partir da pro-
dução de cada setor.
Seucálculoconsideracom

quantocadaempresa,peque-
no empreendedor, trabalha-
dorautônomoegoverno(com
seus serviçosde saúdeeedu-
caçãopúblicas,porexemplo)
contribuiu para a economia.
Ou seja, tudo o que se pro-

duziuemprodutoseserviços,
descontado o que foi usado
nesse processo.
O padeiro, por exemplo,

compra a farinha e fermento
para preparar o pão, mas os
custos dos ingredientes e a
energia elétrica da máquina
de bater a massa e do forno
são descontados do valor fi-
nal do pãozinho.
OconceitodoPIBéoquan-

to de valor foi acrescido no
processo de produção de

bens, serviços e da agrope-
cuária.Aessecálculo, sãoso-
madosos impostossobrepro-
dutos. O resultado mostra o
crescimento (ou queda) da
economia do país.
Esse cálculo acima é cha-

madode “ótica da oferta” ou
“ótica da produção”.

oferta e demanda
Outra formadeolharoPIB

é pela “ótica da demanda”,
ou seja, o destino de cada
produto ou serviço produzi-
do. Como,por exemplo, o in-
vestimento feito por empre-
sários, a ida às compras por
parte das famílias ou o con-
sumodo governo na amplia-
ção da oferta de saúde, edu-
cação, saneamento e outros.
Nessecaso,medem-se,por

exemplo,acomprademáqui-
naspara ampliar aprodução
nas empresas e as compras
deremédiose livrosdidáticos
por parte do governo.
Outrodestinoparaosbens

produzidos é a exportação.
O destino dos produtos e

serviçoséumavisãocomple-

mentar, mas importante pa-
ra identificaroapetitedeem-
presários e governos em in-
vestirem (o que pavimenta o
crescimento futuro) e das fa-
míliasemconsumirem—item
relevanteparaaexpansãoda
economiaamaiscurtoprazo.
Para uma economia cres-

cer, é preciso, primeiro, pes-
soas para trabalhar e produ-
zir.Por isso,a importânciado
aumento do emprego para a
economia. Um país comme-
nos jovens e declínio de po-
pulação, como a Itália, sofre
com esse problema.
OcálculodoPIBé feitope-

lo InstitutoBrasileirodeGeo-
grafia e Estatística. Ao final,
ele somaariquezageradaem
todos os setores e compara
comperíodos anteriores, pa-
ra concluir se a economia
cresceu ou não.
Ao longo do tempo, a me-

todologia de cálculo vai sen-
doaperfeiçoada, comoacon-
teceuneste ano como índice
quemede serviços.Nesse ca-
so, o IBGE refaz as contas e
revisa os números do PIB.

Saiba o quemede oPIB e como
ele é calculado e decomposto
Indicadormede o valor acrescentado à economia numperíodo

30%
era o peso da indústria
como um todo no PIB
em 2004

26%
foi o peso do setor como
um todo em 2012

13%
deve ser o peso
da indústria de
transformação
neste ano

se resume numa palavra:
competitividade.
Esta vem sendo subtraída

por custos sistêmicos eleva-
dos —o exemplo da infraes-
truturavemimediatamenteà
tona; taxa de investimento
emcapital físicoe intelectual
insuficiente e baixa produti-
vidadeeelevadoscustosuni-
tários do trabalho.
Esses fatores limitama ca-

pacidadedea indústria com-
petir e restringemseu cresci-
mento.
A produtividade é a chave

e, no longo prazo, “é quase
tudo” (como diz Paul Krug-
man [economista americano
e prêmio Nobel]).
E, nesse sentido, a nossa

fragilidade é evidente.
Nãoapenasaprodutivida-

de fatorial total avança pou-
co e assim contribui margi-
nalmente para o crescimen-
to da economia (menos do
que 1% ao ano nas duas últi-
mas décadas) como, na in-
dústria de transformação, a
produtividade medida pelo
valor agregado por pessoa
ocupada ficou praticamente
estagnada entre 1995 e 2010.
Ao mesmo tempo, os ga-

nhos do trabalho no período
foram expressivos. Resulta-
do: elevou-sede forma signi-
ficativa o custo unitário do
trabalho—mais de 80% (!)—
magnificadopelaapreciação
do real. Daí as dificuldades
dasempresascompetiremin-
ternacionalmente.
Essa situação corrosiva se

tornou recentemente ainda
maisadversa:desdeoúltimo
trimestrede2010,nãoapenas
o custo de trabalho vem su-
bindo como a produtividade
fazocaminhoinverso—oque
possivelmente explica a per-
daaceleradade tecido indus-
trial em 2011-12.
Nãoà toa, somente7%das

empresas em sondagem re-
cente da CNI se declararam
mais produtivas do que seus
pares internacionais.
O país necessita encarar

um fato singelo: ficamos pa-
ra trás emrelaçãoaosnossos
competidores e, a menos de
umprogramasérioecrívelde
reformas, a indústria estará
fadada a um longo período
de estagnação.
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