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A ECONOMIA BRASILEIRA EM 2012

 No cenário, mais provável, de substancial desaceleração da economia mundial em 2012,
a economia brasileira poderá crescer a uma taxa semelhante, ou até um pouco melhor do
que o esperado (ou ocorrido) em 2011 que, conforme as últimas projeções, apontam
para algo em torno de 3% ou menos. Não seria nem brilhante nem desastroso.

O padrão de vida médio do brasileiro seguiria crescendo, já que a taxa de crescimento
demográfico situa-se pouco abaixo de 1% a. a.

A principal fonte do crescimento da economia brasileira deverá ser a expansão do consumo
interno, estimulada pela redução da taxa de juro, pela expansão do crédito bancário e
pelo aumento do salário mínimo real.

Os investimentos públicos e privados, inclusive os vinculados a eventos como a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, também contribuirão para o processo de
crescimento da economia brasileira em 2012.

O Banco Central poderá seguir reduzindo a taxa básica de juro (SELIC) para níveis de
um dígito, possivelmente atingindo patamar de juro básico real próximo dos 3% a.a., o
menor valor desde que o Plano Real foi inaugurado em 1994/5. As medidas macro-
prudenciais restritivas, adotadas pelo Banco Central em dezembro de 2010, que
começaram a ser distendidas em novembro último, poderão sofrer novas flexibilizações,
visando estimular o crescimento da produção e do emprego.

A inflação tenderia a situar-se acima do centro da meta de 4,5%, mas com chance de
ficar abaixo do limite superior do sistema de metas (6,5%). Na comparação internacional,
o juro no Brasil deverá permanecer relativamente elevado, mas não ficaremos mal na foto
em matéria de inflação, já que a mesma poderá mostrar-se relativamente elevada na
maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como resultado da predominância
de políticas monetárias de expansão da liquidez.

As limitações para um crescimento mais acelerado da economia brasileira continuarão a
ser representadas principalmente pelas nossas próprias mazelas: a) elevada e complicada
carga tributária (35% do PIB); b) deficiências da infra-estrutura econômica (estradas,



portos, aeroportos) e social (saúde pública, segurança pública, saneamento, baixa
qualificação da mão de obra etc.); c) desperdícios de recursos públicos (por deficiências
na qualidade dos gastos); d) uma moeda ainda muito valorizada (que prejudica a
capacidade competitiva da indústria nacional).

É natural, também, que a queda na demanda externa por nossos produtos de exportação
(diante do desaquecimento global) funcione como fator limitativo ao crescimento da
economia brasileira em 2012.

A remoção gradual dos limitadores internos à nossa capacidade de crescimento é um
processo já em curso em diversas frentes. Um olhar sobre o caminho percorrido pela
sociedade brasileira, nas últimas três décadas, permite-nos a acreditar que também
podemos superar as dificuldades da atual etapa.

Vencemos um processo inflacionário agudo, depois de várias tentativas fracassadas.
Após atravessar várias crises cambiais, desfrutamos, no momento, de uma posição
confortável de reservas internacionais (acima de 350 bilhões de dólares).

A segurança pública, que tanto aflige a família brasileira, está passando por um processo
vitorioso no Rio de Janeiro. Esse modelo poderá “contaminar” (no bom sentido), outros
estados da Federação.

A educação brasileira ainda é, em geral, muito deficiente, mas avança.

A racionalização do sistema tributário brasileiro (com menos impostos e menos
burocracia) ainda é um projeto em busca de uma liderança política capaz de levá-lo
avante. Quem sabe, se nas próximas eleições (municipais, estaduais e presidenciais),
a redução da carga tributária não comece a ganhar  destaque como  compromisso de
campanha? Isso não será impossível, se a população for cada vez mais bem informada
sobre o peso da carga tributária na formação de preços.



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 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 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,6 5,2
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 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) 160,6 197,9 153,0 201,9 258,0 266,0
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 28,0 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -55,0 -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 53,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 355,0 360,0
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 2,8 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 
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