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BOM INÍCIO DE 2012

As notícias dos cenários econômicos internos e internacionais, neste início de 2012, são
positivos, em geral, contrastando, de certa forma, com a maioria dos prognósticos feitos
ao final do ano passado, quando alguns, mais pessimistas, chegaram a enviar votos de
Feliz 2013, já que não viam chances de um Feliz 2012.

• A maior economia do Planeta, a norte-americana, segue em recuperação, em
ritmo até melhor que o esperado. Os brasileiros, que gastaram US$ 20 bilhões nas
viagens ao exterior, em 2011, deram sua contribuição nas lojas, shoppings, de
Nova Iorque, Miami e Orlando, principalmente (Obama, em campanha para
reeleição, chegou a ir à Disney para anunciar, dentre outras coisas, que facilitaria
a concessão de vistos para os brasileiros).

• O desempenho do PIB da China, mais uma vez, surpreendeu positivamente,
crescendo mais de 9% em 2011.

• O PIB da Alemanha, principal economia da Zona do Euro, cresceu 3% em 2011.

• No Brasil, a reunião ministerial desta segunda-feira resultou na sinalização de
priorização para os investimentos, o que é consistente com a idéia de busca do
crescimento sustentável.

• O mercado de ações, que tem sido o melhor investimento até agora, reagiu
positivamente, ao anúncio no comando da maior empresa brasileira, a PETROBRAS.

• O COPOM confirmou, por unanimidade, mais uma redução de 0,5 ponto na taxa
básica de juro, que caiu de 11% para 10,5%a.a.

Neste cenário relativamente positivo de início de ano, o Ministro da Fazenda, afirma que
o crescimento mínimo esperado para o PIB, em 2012, é de 4%. Está desempenhando o
papel de criador de expectativas otimistas sobre o futuro da economia. Na prática, somente
os fatos irão confirmar, ou não, os prognósticos otimistas do Ministro da Fazenda. E
muito irá depender da conjuntura internacional que, a nosso ver, poderá surpreender,
para melhor.



O Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, diz esperar uma “aceleração” no
ritmo de crescimento da economia brasileira, principalmente no segundo semestre e
uma tendência declinante para a inflação. Os cenários apresentados pelo chefe do BC
costumam ser baseados em estudos técnicos de maior sofisticação e, neste sentido,
merecem, em princípio, uma reflexão mais profunda, por parte dos agentes econômicos.

A chefe do FMI, Christine Lagarde, mais uma vez, esta semana, conclama as principais
lideranças do G-20 a agirem para evitar o agravamento da crise na Zona do Euro que
possa lançar a economia mundial em grave crise.

Até agora, felizmente, a líder do FMI, não tem sido bem sucedida como “profeta do
apocalipse”. Devemos torcer para que continue alertando as lideranças internacionais
(o que é bom), mas que também continue errando, ao prever cenários sombrios para a
economia mundial.

De nossa parte (como já dissemos anteriormente), não descartamos a idéia de que
2012 poderá surpreender favoravelmente, não somente pelo desempenho da economia
americana, mas, principalmente, por uma “evolução positiva” do cenário na Zona do
Euro.

Será isso que a bolsa está antecipando?



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

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 5,3
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) 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0
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 53,0
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 2,7 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 37,8
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 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4
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 
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