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EM SEMANA DE BOAS NOTÍCIAS, MUITAS PERGUNTAS...

Um crescimento maior que o esperado para o PIB americano e avanços na Zona do Euro
foram, sem dúvida, duas grandes e boas notícias no cenário da economia mundial, nos
últimos dias.

Mesmo assim, muitas perguntas ainda persistem e, provavelmente, persistirão por muito
tempo:

• Qual o risco de uma nova recessão global?

É cada vez menor o risco de uma nova recessão global embora, em tese, ela possa
acontecer, caso ocorra algum “grave acidente” de percurso. Acreditamos, entretanto,
ser baixa a probabilidade de acontecer algum grave acidente, ou erro de pilotagem.

• A Zona do Euro tem bom futuro?

Temos, na Zona do Euro, países em diferentes estágios de desenvolvimento, com
diferentes níveis de produtividade. Muitos duvidam de que essa situação possa ser
sustentável. Haveria, então, o risco de que algum país, em algum momento, decida
“pular fora” e voltar a fazer as políticas econômicas de suas próprias conveniências
(cambial, monetária e fiscal). Caso isso venha a ocorrer, seria um precedente capaz
de colocar em xeque o projeto da Zona do Euro. Neste sentido, os países em maiores
dificuldades, como é o caso da Grécia, nesta etapa, teria certo “poder de chantagem”
em relação aos demais membros, do tipo: “se exigirem demais eu pulo fora e...”.
Sarkozy, ao afirmar que teria sido “um erro” aceitar a Grécia na Zona do Euro e que
ela foi salva para não colocar em risco integrante de maior peso, mostra que o
“gerenciamento” da crise na Europa está dando e vai continuar a dar muito trabalho.
Muitos podem estar se perguntando se a concepção da Zona do Euro foi bem formulada,
ou não, em termos econômicos, ou em termos políticos.

Nesta altura do campeonato, entretanto, o “trem do Euro” já corre dentro do túnel e é
difícil imaginar uma “marcha à ré” sem risco de grave acidente. É por isso que os
possíveis equívocos de “concepção” ou de “execução” do Projeto da Zona do Euro
precisarão ser corrigidos, para que ,no final, o mesmo se consolide como um caso de
sucesso.



O processo de consolidação da Zona do Euro será longo e penoso, mas parece
não haver melhor alternativa.

• E a crise americana?

Os problemas políticos e econômicos, com os quais se defronta a sociedade
americana não são pequenos, mas, sem dúvida, são menos complexos do que
aqueles existentes na Zona do Euro. O mais provável é que a economia americana
siga em lenta recuperação sem, entretanto, entrar em nova recessão, no curto e
médio prazo. Se a recuperação surpreender para melhor, Obama poderá até sonhar
com um segundo mandato. Caso contrário, o mais provável é a volta do Partido
Republicano ao poder, no próximo ano. Seria o caso de se dizer, nesta hipótese,
que um Governo Republicano acabaria por herdar o “legado” do republicano George
Bush (filho) e que o democrata Obama não conseguira “digerir” em um mandato de
quatro anos.

• Então, a Economia Mundial....

Com a Zona do Euro evoluindo, mesmo diante de muitos problemas, e a economia
americana, seguindo em gradual recuperação, o “cenário mais provável” para a
economia mundial não parece tão mal.

Europa e Estados Unidos andarão lentamente, mas os emergentes poderão seguir
crescendo a um ritmo razoável, embora menor do que o observado nos últimos
anos.



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 3970,0 4390,0
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 3,2 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 2,0 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 3,8 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,6 5,7
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,8 5,6
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) 160,6 197,9 153,0 201,9 257,0 266,0
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 17,0
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 60,0 51,0
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) 674,6 490,9 773,2 883,7 875,0 870,0
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 5,6 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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