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TENDÊNCIAS – LÁ FORA E AQUI DENTRO

1. LÁ FORA

• Apesar da resistência da Alemanha, acreditamos que, por falta de alternativa, a
emissão do Eurobônus acabará sendo a solução para a crise da dívida pública da
Zona do Euro. A Alemanha passará a pagar juros mais elevados na rolagem de sua
dívida pública e os demais países a pagarem juros bem mais reduzidos. Paralelamente,
poderá ocorrer um avanço (como condicionante da Alemanha para aprovar o
Eurobônus) na idéia da “unificação fiscal” da Zona do Euro. Essa tendência, caso
confirmada, significaria avanço decisivo no processo de “consolidação do Euro” e
não da sua “implosão”. As políticas monetária e fiscal poderiam ser melhor
coordenadas na Zona do Euro. Sempre acreditamos mais nessa tendência de
fortalecimento do Euro do que na de sua eventual desestruturação, pois o fracasso
do Euro poderia ter desdobramentos muito graves (e incalculáveis) não somente na
Europa, mas em todo o Mundo.

• Na Grécia, acreditamos que as eleições legislativas deste mês, acabem por produzir
as condições necessárias para a volta da governabilidade naquele país. Até porque
o povo grego ainda prefere, na sua grande maioria, permanecer com o Euro.

• A economia americana segue em lenta recuperação, ora melhor que o esperado,
ora pior que o esperado, mas sem risco de recessão. O ex-Presidente Bill Clinton
declarou, recentemente, que Obama se reelegerá facilmente. Clinton bem sabe que
as condições econômicas costumam ser dominantes no processo eleitoral dos Estados
Unidos, sendo dele a expressão “é a economia idiota” quando procurava explicar
sua própria reeleição.

• Na China, o governo adota medidas destinadas a assegurar um crescimento
satisfatório (para os padrões daquele país, que projeta, oficialmente, um crescimento
de 7,5 %do PIB em 2012). Por enquanto, nada permite supor que não será bem
sucedido. Os analistas em geral ainda acreditam em um crescimento superior a 8%
para o PIB da maior economia emergente do Planeta, o que a manterá como principal
locomotiva da Economia Mundial.



2. AQUI DENTRO

• Crescimento do PIB, ladeira abaixo. As últimas projeções para o crescimento do
PIB brasileiro, em 2012, estão sendo revistas para baixo, em ritmo acelerado.
Neste momento, a maioria dos analistas já acha difícil que a economia brasileira
cresça, em 2012, a uma taxa superior aos modestos 2,7% de 2011. Nosso
prognóstico é que se o PIB crescer acima de 2%, já será suficiente para que a
Presidente Dilma Roussef permaneça com elevado nível de aprovação. E a razão
é simples: qualquer crescimento acima de 1% resulta em melhoria do padrão de
vida médio do brasileiro, já que a taxa de crescimento demográfico situa-se abaixo
de 1%.

• Inflação bem comportada. As projeções para a inflação têm apontado para a
possibilidade de cifras próximas do centro da meta (4,5% para o IPCA), com a
ajuda de um cenário internacional que favorece essa tendência. Isso tem permitido
uma desvalorização do real (desejada pelo Governo e pela indústria) sem impactos
preocupantes sobre a inflação.

• Juros terão novas quedas. PIB fraco e inflação bem comportada constituem cenário
para que o COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central) siga reduzindo
a taxa básica de juro (SELIC) nas próximas reuniões.



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 2161,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11013,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4400,0 4800,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2400,0 2300,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 2,5 4,1

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 2,2 4,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 2,8 4,0

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,0 4,2

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,1 5,5

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 5,6 5,0

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

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

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0 2,6

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,5 279,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,5 263,0

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 -68,0 -70,0

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

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 57,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 380,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -65,0

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

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,10 2,10

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 12,3 0,0

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,0 1,9

      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) 490,9 773,2 883,7 852,0 750,0 785,0

26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,0 34,5

27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1660,0

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 5,1 5,0

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