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1. CRISE GREGA – SEM NOVIDADES, MAS ALIMENTANDO TENSÕES

Nesta segunda feira, a declaração do Governo da Grécia de que não iria cumprir as
metas fiscais para, 2011 e 2012, provocou queda generalizada nas bolsas mundo afora.
Trata-se, a nosso ver, de uma “reação burocrática” dos mercados, pois as dificuldades
para a Grécia cumprir as metas incluídas no programa negociado com o FMI (com
participação da comunidade do Euro e do Banco Central Europeu) eram conhecidas
desde os primeiros dias. As ansiedades geradas pelo cenário de grandes incertezas
sobre os rumos da economia mundial é que tornam os mercados tão sensíveis a cada
“notícia”, mesmo que não possam ser consideradas surpresas.

Se a “crise da Zona do Euro” seguir seu curso “normal”, a provável “solução” de mais
este capítulo (de uma novela que ainda poderá estender-se por muitos anos) será apenas
mais um ponto na curva. É que no caso da crise grega ainda estamos naquele estágio em
que os credores “fingem que irão cobrar” e o devedor “finge que irá pagar”. Os “pacotes
de ajuda” são aprovados para “normalizar” as relações entre os credores e o devedor. O
alívio será temporário, com os credores sabendo que “não receberão tudo” e o devedor
sabendo que “não poderá pagar tudo”. Aliás, essa conta já está feita há muito tempo,
tanto pelas partes envolvidas como pelo mercado.

Apesar desse “jogo de cena” nesses primeiros capítulos da crise grega, a melhor solução,
nos parece, poderá vir pela persistência, muita persistência, paciência, muita paciência,
das partes envolvidas, pois a complexidade administrativa e política do “problema grego”
(português, irlandês e de outros que possam aparecer na Zona do Euro) demandará um
trabalho conjunto longo e cansativo.

Mal comparando, vale lembrar os casos do Brasil e da Argentina, no passado.

No nosso caso, depois de um longo e desgastante processo de negociação, chegamos a
uma boa “solução estrutural” para a dívida externa com o chamado Plano Brady (que
envolveu substantivo desconto na dívida). A  Argentina, anos depois, diante das dificuldades
com os pagamentos de compromissos com a dívida externa, optou por uma decisão
unilateral (simplesmente anunciou que pagaria somente 25 % da dívida e assim o fez). A
solução brasileira, pacientemente negociada, foi, a nosso ver, melhor para o País num
horizonte de longo prazo.



Se a Grécia, eventualmente, decidir por uma “solução unilateral” simplesmente
anunciando o tamanho do calote e saltando para fora da Zona do Euro, somente
restará aos demais interessados cuidar do rescaldo.

Não nos parece, entretanto, a melhor solução, nem para a Grécia, nem para a Zona do
Euro, nem para a economia mundial.

2. NO BRASIL

Os sinais emitidos por membros do Governo Dilma e pela economia seguem confirmando
expectativas de juros em queda, inflação rodando acima da meta e PIB crescendo
menos do que 4% neste e no proximo ano. Se o cenário desfavorável para a economia
mundial, esperado pelo BC, confirmar-se, medidas de afrouxamento monetário e fiscal,
além da redução dos juros, deverão ser colocadas em prática, conforme mencionado
pelo Ministro da Fazenda, na FIESP, nesta segunda feira.

3. NOS ESTADOS UNIDOS

O Presidente Obama segue apelando aos Congressistas para aprovar seu programa
de estímulo econômico, sem muito resultado. O problema americano é, a nosso ver,
menos complicado do que o Europeu e tende a ser equacionado ao longo do tempo,
principalmente depois das eleições presidenciais do próximo ano. Sua dívida pública
cresceu muito, mas o seu equacionamento é mais de ordem política do que financeira.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

projeção 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 2000,0 2050,0 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 3675 3980,0 4400,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2250,0 2360,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 3,6 3,7
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 2,7 3,3
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 3,9 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,6 6,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,8 5,7
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 6,2
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 10,00
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) 160,6 197,9 153,0 201,9 257,0 265,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 230,0 249,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 27,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -58,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 56,0 50,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 360,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -60,0 -58,0
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 1,80 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8 11,1
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,4
      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) 674,6 490,9 773,2 883,7 910,0 950,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 39,2 38,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1595,0 1710,0
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 4,0

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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