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ZONA DO EURO – CONSOLIDAÇÃO É A TENDÊNCIA, NÃO A IMPLOSÃO

Tudo indica que a Grécia deverá, através do Governo de Transição, confirmar o acordo
negociado pelo ex-Primeiro Ministro, Papandreou, com os líderes da União Européia,
Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, visando normalizar suas relações
com os credores. Pelo acordo, a dívida da Grécia sofrerá um desconto de 50%, mas isso
não significa que a vida dos gregos será fácil nos próximos tempos. Muito sacrifício ainda
será requerido, e futuras “novas rodadas” de negociações deverão acontecer antes que
a vida volte ao normal naquele país.

A formalização do programa de ajuste macroeconômico da Grécia, o quanto antes, será
fundamental para a crise da Zona do Euro não se espalhe e acabe por contaminar
membros de maior peso, como é o caso da Itália e da Espanha, sempre lembrados como
potenciais candidatos a enfrentar dificuldades com o giro de suas dívidas públicas.

Está faltando um “choque de credibilidade” capaz de sinalizar aos mercados que a Zona
do Euro será preservada, a qualquer custo.

Neste sentido, a reunião do G-20 foi frustrante, pois dela não resultou qualquer mensagem
mais tranqüilizadora sobre os rumos da economia mundial.

Os problemas ligados à gestão da dívida pública de alguns membros da Zona do Euro
continuam sendo vistos como uma ameaça permanente na evolução da economia mundial.
Daí a persistência da grande volatilidade dos mercados, que oscila  para cima ou para
baixo, a cada notícia considerada “boa” ou “ruim”.

Nesse contexto, declarações de algumas personalidades envolvidas nem sempre têm sido
das mais felizes.

Logo depois de costurar um acordo com o ex-Primeiro Ministro da Grécia, Sarkozy, da
França, veio a público declarar que “tinha sido um erro” aceitar a Grécia, como membro
da Zona do Euro. A Grécia teria apresentado dados falsos por ocasião de sua candidatura
ao ingresso na Zona do Euro, lembrava Sarkozy. Será que foi por isso que Papandreou,
para surpresa geral, inclusive do próprio Ministro das Finanças grego, disse que iria
submeter o acordo a um plebiscito?

O mesmo Sarkozy afirmou, na ocasião, que a Grécia tinha sido salva para salvar países



de maior peso, como a Itália. A habilidade diplomática não parece ser mesmo a melhor
qualidade do Presidente da França que, ao lado de Merkel, da Alemanha, tem conduzido
as negociações com países problemáticos da Zona do Euro.

Ainda de Sarkozy foi a afirmação de que não se poderia “evitar que um país se
suicide!”
Trata-se de um incendiário desempenhando o papel de bombeiro?

É de se esperar que nem a Grécia, nem qualquer outro país da Zona do Euro, irá
suicidar-se. O instinto de sobrevivência deverá predominar.

Pesquisa mostra que os gregos “não querem” sair da Zona do Euro, mesmo estando
passando pelo segundo ano de uma forte recessão. É claro que se for perguntado se
estão dispostos a cumprir um doloroso programa de ajuste fiscal, a resposta será
negativa. Felizmente o plebiscito foi descartado.
O risco maior é que algum país em dificuldade, por erro de suas lideranças, declare
um “calote unilateral”.

Acreditamos ser muito baixa a probabilidade de um erro desse tipo ser cometido.
O mais provável, então, é que países com dificuldades no giro de suas dívidas públicas
solicitem apoio da comunidade internacional. Com diálogo, programas de apoio serão
sempre possíveis. A execução dos programas quase sempre não serão concretizadas
a contento, por limitações de natureza política. Mas isso não impedirá que tantos
“rounds” de negociações, quantos necessários, sejam realizados, até que se chegue a
resultados considerados satisfatórios.

Foi assim, no caso das dívidas externas dos países da América Latina (exceto o caso
da Argentina que deu calote unilateral) e, provavelmente, será assim no caso dos
países da Zona do Euro.



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 3960,0 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 3,0 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 1,8 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 3,7 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 6,1
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 18,5 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 52,0
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 -57,0
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 4,2

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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