
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 428
02/10/2012

1. DISCURSO ECONÔMICO DE DILMA ROUSSEFF NO EXTERIOR

No discurso de abertura da Reunião Anual das Nações Unidas, em Nova York, a
Presidente Dilma Rousseff criticou, mais uma vez, o tipo de política monetária que vem
sendo praticada pelo Fed (Banco Central dos Estados Unidos) e pelo Banco Central
Europeu (BCE).

É difícil compreender a razão de tanta insistência nesse mesmo tema, já que:
 Esse tipo de discurso jamais será capaz de influir, nem mesmo minimamente, nas

orientações dos dois principais bancos centrais;

 Se esse discurso da Presidente Dilma fosse capaz de influenciar as orientações
do Fed, ou do BCE, o seria para nos prejudicar, não para nos ajudar (já que uma
política monetária mais contida, por lá, teria como principal conseqüência uma
desaceleração ainda mais forte da atividade econômica mundial, o que
decididamente não nos interessa);

 Os efeitos da política monetária nos Estados Unidos e na Europa (no mercado
cambial brasileiro) podem ser por nós monitorados (como tem sido, aliás), com o
uso dos nossos próprios instrumentos, tanto pelo Banco Central (intervenções para
evitar valorização excessiva do real) quanto pelo Ministério da Fazenda (medidas
tributárias);

 Ao falar em “tsunami monetário” Dilma estará, na prática, apenas fazendo uma
“marola” que pode mais nos prejudicar do que nos ajudar nas relações
internacionais;

 É claro que a Presidente Dilma tem razão, em nossa opinião, quando lembra que a
superação dos desafios da atual conjuntura internacional não pode ser equacionada
exclusivamente com a prática de políticas fiscais restritivas (como parece acreditar
a chanceler Angela Merkel, da Alemanha);

 É certo, finalmente, que o Brasil não está com autoridade para “ensinar” outros
países a praticar políticas econômicas de boa qualidade, quando não temos sido
capazes de bem equacionar nossos graves e conhecidos problemas internos (como
a elevada e complicada carga tributária, a baixa qualidade dos gastos públicos, as
gritantes deficiências da nossa infra-estrutura, a absurda burocracia etc).



2. O JULGAMENTO DO MENSALÃO SUGERE QUE...

Embora ainda inconcluso, o julgamento do chamado “mensalão”, pelo que já nos foi
permitido perceber, sugere que podemos acreditar em dias melhores para os brasileiros
pois:

 O elevado nível intelectual, técnico e ético da maioria dos membros do Supremo
Tribunal Federal é fato;

 A elevada qualidade do trabalho elaborado pelo Ministério Público, apresentado
pelo Procurador-Geral da República, Gurgel, é claramente perceptível, mesmo
pelos não versados em matéria jurídica;

 O mesmo raciocínio se aplica ao trabalho elaborado pelo Relator do Processo,
Ministro Joaquim Barbosa;

 O pronunciamento do Ministro Celso de Mello, na sessão desta segunda-feira
(dia primeiro de outubro de 2012), principalmente no tocante ao gravíssimo
significado (para os valores democráticos e republicanos) da “compra de votos
de parlamentares” para formação de uma base apoio político a um governo,
pode ser qualificado, na minha percepção, de memorável.

 Enfim, parece que podemos ter esperança de que o julgamento do mensalão
poderá inaugurar uma nova etapa na forma de se fazer política e de se administrar
a coisa pública no Brasil.  Isso não é pouca coisa para o futuro da economia e
da democracia brasileiras.



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 2100,0 2160,0
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 4820,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2415,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,5 4,0
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,1 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,2 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,5 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,7 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,50 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,6 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,5 18,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 257,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 17,0 18,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -58,0 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 385,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -100,0 -96,0
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 2,05 2,10
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 9,6 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,1 2,1
      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 Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2840,0 304,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 64,5 63,0
27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

28. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,8 4,5
29. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 3,5

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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