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1. AEROPORTOS – UM BOM COMEÇO...

O impressionante interesse despertado pelos aeroportos brasileiros (Campinas, Guarulhos
e Brasília, por ora), no leilão feito na BOVESPA, nesta segunda-feira, mostra um modelo
(a ser aprimorado) que devemos adotar para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.

A poupança é relativamente baixa no Brasil (menos de 20 % do PIB), mas a disponibilidade
mundial de poupança é muito elevada. Ao nível do Planeta, não há escassez de poupança.
Pode haver escassez relativa de projetos com boas perspectivas de rendimento.

Para ágios tão elevados no processo de concessão dos aeroportos brasileiros
correspondem expectativas de elevados retornos nos investimentos. A lamentar, por ora,
é o fato de as propostas vencedoras estarem contando com polpudos recursos públicos
(BNDES) ou para-públicos (fundos previdenciários estatais) e não contar com a
participação de grupos com grande experiência na gestão de grandes aeroportos (que
foram vencidos pelos lances mais elevados). Mas é melhor isso do que a inexistência de
investimentos.

Devemos torcer para que os leilões dos aeroportos de Brasília, Guarulhos (SP) e Capinas
sejam apenas o início de uma nova etapa no processo de melhoria da nossa infraestrutura
econômica e social, cujas limitações são, hoje, reconhecidas como um dos “entraves”
fundamentais ao nosso desenvolvimento.

Ao Estado caberá trabalhar para tornar o ambiente de negócios o mais amigável possível,
com normatizações de boa qualidade (inclusive na cobrança de qualidade na execução
dos projetos e na prestação dos serviços concedidos), carga tributária razoável e simples
( e não exagerada e complicada, como agora), segurança pública, justiça eficiente,
menos burocracia (estamos muito mal neste quesito), saneamento (onde há muito a ser
feito, inclusive com capitais privados), saúde pública de melhor qualidade, educação
básica de qualidade para todos.

A economia brasileira avança, apesar da mão pesada do Estado. Se o Estado não
atrapalhar muito já será muito bom. Se ajudar, na parte que lhe cabe, será excelente.

Além de outros aeroportos (como o do Galeão, no Rio), portos, estradas estão à espera
de uma ação indutora mais dinâmica do poder público, para melhorar o ambiente de
negócios e contribuir para elevar a produtividade da economia brasileira.



Os capitais e empresas internacionais serão benvindos, desde que dispostos a prestar
o melhor serviço, para o bem de tantos quantos vivem ou transitem pelo Brasil, pois não
podemos depender somente da escassa poupança interna.

2. O BC de Tombini inspira-se no Fed de Bernanke?

Da Índia, veio a declaração do Presidente do BC de que há espaço para que a taxa
básica de juro siga em queda nos próximos tempos, sem prejuízo do controle da inflação.

Como lembrávamos semana passada, não é usual um banco central afirmar, com
antecedência, os rumos da taxa de juro. Muito menos afirmar que ela ficará onde está
até 2014, como fez o Fed (Banco Central dos Estados Unidos) recentemente.
Nos Estados Unidos a prioridade maior do Fed, nesta etapa, é trabalhar para a reativação
da atividade econômica.

No Brasil, o principal objetivo do BC é, em tese, fazer a inflação convergir para a meta.

Em um Governo que faz questão de se rotular de “desenvolvimentista”, entretanto, o
crescimento também acaba por ter elevado peso no processo de execução da política
macroeconômica.

Neste sentido, o comentário de Tombini, feito em palestra na Índia, mostra-se consistente
com a orientação do Governo Dilma Roussef.

Em tempos tão diferentes do que se poderiam ser chamados de “normais”, os bancos
centrais têm feito coisas não usuais.

O Banco Central do Brasil não é exceção e podemos esperar novas reduções na taxa
de juro, como antecipado pelo seu Presidente.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4100,0 4440,0 4850,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2481,0 2600,0 2780,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3 4,2

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0 4,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0 4,2

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 3,4 3,8 4,4

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,3 5,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,9 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0 4,3

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0 278,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 53,0 55,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3

      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...

      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...

      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...

25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,5 36,2

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1610,0 1750,0

28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3

30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 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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