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ECONOMIA MUNDIAL – BALANÇO DE 2011

O cenário da economia mundial em 2011 foi “angustiante”: a) diante das dificuldades
enfrentadas pelo Governo Obama, nos Estados Unidos, quanto à aprovação, pelo
Congresso, dos limites para o saldo da dívida pública (que em 2011 atingiu valor equivalente
a 100% do PIB, ou cerca de 14,5 trilhões de dólares); e b) diante dos problemas na Zona
do Euro (cuja fragilidade colocou o Mundo em alerta, em tempo real).

Nos Estados Unidos o Presidente Obama anunciou um programa de longo prazo destinado
a estimular o crescimento econômico, mas não conseguiu que a comissão do Congresso
(de democratas e republicanos) encarregada de definir os cortes orçamentários a serem
efetuados nos próximos anos, chegasse ao consenso. O programa econômico de Obama,
portanto, não chegou a deslanchar em 2011.

Apesar disso, a economia americana seguiu em “lento” processo de recuperação em
2011 (iniciada em 2010, após a recessão de 2009). O PIB da maior economia do Planeta
pode ter crescido menos de 2% em 2011, abaixo da média de longo prazo que é de 3%.

Na Zona do Euro, progressos relevantes foram obtidos, já no final de 2011, apesar das
turbulências permanentes (vindas da Grécia, principalmente, mas também alimentadas
por incertezas sobre a rolagem das dívidas públicas da Itália e da Espanha). O reforço de
250 bilhões de dólares no capital do FMI (visando permitir maior poder de ação da instituição
frente aos problemas da área do Euro) e, principalmente, a decisão do Banco Central
Europeu (BCE) de fornecer liquidez ao sistema bancário (em mega-operação de 489
bilhões de euros) estão entre as providências concretas destinadas a “gerenciar” a crise
do Euro. Assim, a Zona do Euro avançou no sentido da “consolidação” e não da “implosão”,
como alguns chegaram a temer.

O quadro de incerteza quanto ao futuro (tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do
Euro) fez com que o ritmo de crescimento do PIB global fosse sendo revisto, para baixo,
ao longo do ano.

As primeiras projeções para 2011 apontavam para um crescimento do PIB mundial acima
de 4% pela maioria dos analistas e instituições, como o FMI.
Quando estiverem disponíveis, os números sobre o crescimento da economia mundial em
2011, entretanto, é provável que a taxa fique entre 2 e 3%, o que se  mostra abaixo da
tendência de longo prazo, que costuma ficar pouco acima de 3% a.a.



Para compor aquela cifra vamos ter uma economia americana crescendo em torno de
2% em 2011 e a Zona do Euro crescendo em torno de 1,5 % (com a Alemanha crescendo
3% e a Grécia encolhendo 5% depois de já ter encolhido 7% em 2010).
O crescimento mundial, em 2011, foi garantido principalmente pelo desempenho dos
países emergentes, particularmente da China, com crescimento de 9% e da Índia com
crescimento em torno de 8%. A maioria dos países emergentes da Ásia e da América
Latina apresentou desempenho favorável em 2011, com taxas de expansão entre 3 e
5%.

O ano de 2011 foi caracterizado pela execução de políticas monetárias expansionistas,
com juros muito baixos na maioria dos países desenvolvidos, particularmente nos Estados
Unidos (taxa básica mantida entre 0 e 0,25 %) e na Europa (taxa básica reduzida para
1%, pelo BCE), já que a preocupação maior foi com o crescimento e não com a
inflação. A própria China que antes havia apertado a política monetária, retomou uma
política de afrouxamento monetário no último trimestre, visando conter o processo de
desaceleração de sua economia.

A austeridade fiscal foi receitada para os países problemáticos da Zona do Euro. Em
alguns casos, como o de Portugal, a receita foi levada a sério, a custa de grandes
sacrifícios impostos à população. A pergunta que fica é: dá para fazer ajuste fiscal com
a economia em forte recessão?

Na prática, sabemos que a situação fiscal de um país costuma melhorar em períodos
de prosperidade (Governo Clinton, que zerou o déficit fiscal) e costuma piorar em
períodos de desaceleração ou recessão (Governo Obama, que pegou o “rabo do foguete”
deixado pelo antecessor, George Bush, filho).

Ironicamente, o FMI, tradicionalmente mais preocupado com a inflação e os
desequilíbrios nos balanços de pagamentos de seus associados, passou o ano de 2011
alertando para os riscos de uma desaceleração muito forte, uma recessão, ou mesmo
uma depressão, que pudesse resultar de programas de ajuste macroeconômico não
suficientemente equilibrados. “Sem crescimento não há solução!” Será que esse poderia
ser um novo lema do Fundo Monetário Internacional?



 

Brasil - Indicadores Selecionados          
2011 2012 

Ítens 2007 2008 2009 2010 
estimativa projeção 

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP)  1834,0 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3770 3960,0 4390,0 

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2100,0 2250,0 2360,0 

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3 

    - Indústria  5,3 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0 

    - Agropecuária  4,8 6,1 -4,6  6,3 3,8 4,0 

    - Serviços  6,1 4,9 2,2 5,5 3,4 4,0 

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,1 5,0 

9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50 

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0 

12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 

13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 

14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 226,2 247,0 

15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0 

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,4 -53,0 -66,0 

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,7 

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 63,0 52,0 

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 

21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,8 2,5 

      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ... ... 

      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ... ... 

      Empresas Estatais ... -0,1   0,0 ... ... 

25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 875,0 870,0 

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 38,5 38,0 

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1530,0 1660,0 

28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0 35,0 

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,5 5,2 

30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 4,2 

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.   
(1) Estimativa sujeita a alteração             
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .   
(**) Juros nominais              


