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ECONOMIA BRASILEIRA – BALANÇO DE 2011

O balanço da economia brasileira em 2011 pode ser considerado favorável, apesar das
revisões para baixo, ao longo do ano, sobre o crescimento do PIB e das revisões para
cima, da inflação.

De fato, com projeções iniciais de crescimento entre 4 e 5 % a taxa efetiva de crescimento
do PIB brasileiro, em 2011, deverá ficar em torno de 3% com grande chance de ficar um
pouco abaixo desse número.

A inflação, por outro lado, cujo centro do sistema de metas é de 4,5% e cujo limite de
tolerância superior é de 6,5%, acabou batendo nesse teto. A dúvida é se o arredondamento
matemático permitirá dizer que o IPCA (índice de preços ao consumidor amplo, do IBGE,
medidor da inflação oficial)  ficou exatamente no teto da meta. Sem arredondamento o
teto foi superado.

Por que, então, com crescimento relativamente modesto e com inflação em alta, a
Presidente Dilma Roussef alcançou, neste primeiro ano de Governo, um índice tão elevado
de aprovação?

A explicação, pelo lado econômico, parece bastante simples: a renda per capita cresceu
e a taxa de desemprego, que já era baixa, caiu. Ou seja, o padrão de vida médio do
brasileiro seguiu em alta, no primeiro ano do Governo Dilma. Outras variáveis podem ter
influído na avaliação do Governo Dilma, em 2011, como o que se convencionou chamar
de “operação faxina”, mas não há dúvida de que o principal fator positivo foi o do “mais
dinheiro no bolso”. Como diria o ex-presidente americano Bill Clinton: “é a economia,
idiota”.

As reservas internacionais atingiram novo recorde histórico, superando 350 bilhões de
dólares, o que contribuiu para deixar o Brasil em posição relativamente confortável em
eventos internacionais, como nas reuniões do G-20, onde ao lado de outros grandes
emergentes, como a China e a Índia, apareceu como eventual fonte de recursos (via
FMI) para ajudar os países problemáticos da Zona do Euro.

É claro que a economia brasileira não ficou imune aos efeitos de um cenário internacional
de grandes incertezas, mas as cifras para o comércio exterior ainda foram positivos, com



as exportações crescendo 27,8 % e alcançando o valor de US$ 258 bilhões e as
importações crescendo 26,1 %, alcançando 229 bilhões de dólares. A balança comercial
acabou por apresentar um saldo de US$ 29 bilhões, maior do que as projeções do
início do ano. O déficit em conta corrente foi grande (US$ 54  bilhões) e crescente
(US$ 47,4 bilhões em 2010), mas foi totalmente financiado pela entrada de recursos
externos na forma de investimentos e financiamentos. Os investimentos externos diretos,
aliás, bateram novo recorde em 2011, ao atingir 75,4 bilhões de dólares nos doze
meses findos em novembro.

A meta de superávit primário para 2011 foi cumprida, o que também ajuda na imagem
internacional, já que muitos países desenvolvidos do Hemisfério Norte enfrentam
problemas graves de desequilíbrios fiscais.

A má notícia é que, mais uma vez, o equilíbrio fiscal brasileiro foi obtido principalmente
pelo aumento da carga tributária e não tanto pelo controle das despesas. Os números
definitivos sobre a carga tributária em 2011 poderá indicar um novo recorde, com a
arrecadação de impostos atingindo 36% do PIB, a comparar com os 35% do ano
anterior.

Finalmente, vale comentar o fato de o PIB brasileiro ter ultrapassado o do Reino Unido
em 2011, passando a ser o sexto maior do Mundo. A diferença já era pequena e, mais
dia, menos dia, a ultrapassagem iria acontecer. Em 2011, o PIB do Reino Unido cresceu
menos de 1 %. A valorização do real também pode ter contribuído para que o PIB
brasileiro, em dólares, passasse a ser o sexto maior do Planeta. O fato em si, não tem
lá tanta importância, mas ajuda a chamar a atenção internacional sobre a economia
brasileira.

O padrão de vida no Reino Unido, entretanto, é incomparavelmente mais elevado do
que no Brasil. Lá, um PIB equivalente ao nosso é distribuído por 49 milhões de pessoas
e no Brasil por 191 milhões de pessoas. Além disso, a renda é mais bem distribuída
naquele país europeu.



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 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,5 5,1
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 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) 160,6 197,9 153,0 201,9 258,0 267,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 229,0 247,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 29,0 20,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,4 -54,0 -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 52,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 353,0 360,0
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 1,85 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 10,8 8,1
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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