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CRISE GREGA – SEM SURPRESA

A administração da crise da economia grega segue seu caminho natural.

 Programas de ajuste macroeconômico são negociados entre as lideranças da Zona do
Euro (e instituições multilaterais) e o Governo grego, para que recursos destinados a
“normalizar” as relações financeiras internacionais daquele país sejam liberados.

É o que se espera que ocorra após a aprovação do programa de austeridade pelo
Parlamento Grego.

Não significa que o programa será cumprido pelo Governo Grego. A execução do programa
encontrará dificuldades políticas naturais em uma economia que já se encontra em forte
recessão.

O importante é que o diálogo seja mantido, mesmo que muitos outros programas de ajuste
tenham que ser negociados no futuro.  Cada vez que algum programa seja formalmente
acordado entre credores e a Grécia, será possível “normalizar” as relações financeiras,
descartando-se o default. Esse é o processo seguido para solucionar crises de dívidas
de países integrantes da comunidade internacional há muito tempo.

Desde a crise da dívida dos países em desenvolvimento dos anos 1980, onde o Brasil foi
protagonista importante, o processo tem sido basicamente o mesmo.

Recorde-se, a propósito, que em 1983 as autoridades econômicas brasileiras firmaram
sete cartas de intenções dirigidas ao FMI. Foi a melhor solução, naquela oportunidade,
apesar do grande desgaste para as partes envolvidas (não somente para o governo
brasileiro).

Após a moratória mexicana de setembro de 1982, o mercado financeiro internacional
simplesmente “fechou” para o Brasil. Em pouco tempo ficamos zerados em reservas
cambiais.

A “normalização” (pagamentos de atrasados) acontecia a cada aprovação de pacote de
ajuda negociado entre autoridades brasileiras, bancos e governos credores, com a
participação do FMI (que entrava com algum dinheiro e aval técnico).



Na essência, é mais ou menos isso que está acontecendo no caso da Grécia e Portugal
e poderá acontecer com outros países da Zona do Euro.

No caso da Zona do Euro, o processo decisório é mais complicado, já que envolve
vários países (credores), além de duas instituições multilaterais (FMI e Banco Central
Europeu). O tamanho absoluto e relativo da dívida grega também é bem mais avantajado
do que os mexicanos e brasileiros da década 1980.

O importante é que se consiga evitar decisões unilaterais, como um eventual abandono
da moeda única por algum membro da Zona do Euro. Isso poderia representar um
“salto no desconhecido” para a Zona do Euro, de conseqüências potencialmente muito
graves para todos.

Continuamos a acreditar que a tendência da Zona do Euro é no sentido da “consolidação”
e não da “implosão”. Assim, as últimas notícias vindas de lá confirmam nossas
expectativas.

Nesse cenário, a Economia Americana poderá seguir em recuperação, para alívio de
Obama, pretendente à reeleição, e os demais países, inclusive o Brasil, poderão seguir
um curso de desenvolvimento mais próximo do que se poderia chamar de normal.

Na Zona do Euro, Portugal, poderá ser a “bola da vez”. Trata-se de um caso menos
complicado, já o Governo Português já está a executar um programa de ajuste
macroeconômico mais próximo do exigido pelos credores.



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 4,1
    - 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 4,3
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 36,0
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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