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COMO CRESCERÁ A ECONOMIA MUNDIAL EM 2011/12?

A revista The Economist desta semana, portanto, já sob o impacto das fortes quedas nas
bolsas de valores mundo afora, projeta um crescimento de 2,3 % para o PIB dos Estados
Unidos em 2011 e 2,9% em 2012. Para a Zona do Euro a previsão da mesma revista é de
um crescimento de 1,9 % em 2011 e 1,6% em 20112.

Para China, principal locomotiva da economia mundial, nos últimos anos, a previsão é de
um crescimento de 9,0 % em 2011 e de 8,8 % em 2012.

A Índia, outra grande economia emergente poderá crescer 7,9% em 2011 e 8,4% em
2012, conforme projeta o “pool” de economistas daquela publicação.

A maioria dos outros principais países emergentes  da Ásia e da América do Sul deverá
apresentar um crescimento médio acima de 4% a.a. A Turquia poderá crescer 6,0% este
ano e 4,5% em 2012, A Indonésia poderá crescer 6,1% em 2011 e 6,2% em 2012. A
Coréia do Sul poderá crescer cerca de 4,2% em 2011 e 4% em 2012. Na América do Sul,
a maior economia, a brasileira, poderá crescer cerca de 4% tanto este ano, quanto no
próximo. A Argentina, o Chile e a Colômbia poderão crescer a um ritmo superior ao da
economia brasileira nestes dois anos.

Em suma, apesar das fortes turbulências das últimas duas semanas, nas bolsas de valores,
os analistas, em sua maioria, ainda preferem não apostar em um cenário de recessão
global.

Na prática, o que parece ter grande probabilidade de acontecer é que as projeções para
o crescimento da maioria das economias sejam revistas sistematicamente para baixo,
nos próximos tempos, já que os problemas enfrentados, tanto pelos Estados Unidos,
quanto pela Zona do Euro deverão continuar a gerar tensões.

O FMI ainda projetava, em meados de junho,  portanto antes das turbulências provocadas
pelo difícil processo de negociação política entre o Congresso e o Governo Obama, em
torno do aumento do teto para a dívida pública, um crescimento acima de 4% para o PIB
da economia mundial em 2011 e uma taxa ainda maior para 2012.

O FMI já vinha, entretanto, reduzindo as projeções para o crescimento da economia
mundial, desde o inicio deste ano.



Essa tendência (de revisão para baixo) deverá ser mantida nos próximos tempos.
Diante dos problemas potenciais, tanto nos Estados Unidos, quanto na Zona do Euro, o
cenário, antes descrito, pode ser considerado positivo, ou seja, podemos ter esperança
de nos livrarmos de uma nova recessão global, como a que tivemos em 2009.
Se no Natal deste  ano pudermos ter confirmado um crescimento estimado de 3% para
o PIB mundial em 2011, nada mau. Um crescimento nesse patamar corresponde à
tendência de longo prazo da economia mundial.

Neste caso, a economia brasileira poderá navegar sem grandes problemas oriundos
da conjuntura externa. Nossos problemas continuarão a ser os internos: controle da
inflação, necessidade de melhoria da infraestrutura em geral (estradas, portos,
aeroportos), alta carga tributária, moeda muito valorizada (desestimulando a produção
industrial interna), baixa qualidade dos gastos públicos etc.

O desaquecimento da economia mundial poderá afetar significativamente nossas receitas
de exportações, tanto pelo “efeito quantidade” quanto pelo “efeito preço”.
Por outro lado, poderá representar um fator favorável ao controle da inflação, permitindo
a execução de uma política monetária menos restritiva.



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 2000,0 2100,0 2180,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10890,0 11210,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3675 4010,0 4438,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2405,0 2495,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,0 4,0
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,3 3,8
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,8 4,3
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,1 4,4
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,3 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,7 5,4
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 6,2
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50 12,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,1 6,6
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,5 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 254,0 262,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 232,0 251,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 22,0 11,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -58,0 -69,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,4 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 54,0 49,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 360,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -60,0 -58,0
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 1,65 1,75
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 -1,2 6,1
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,4
      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) 674,6 490,9 773,2 883,7 910,0 950,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 39,5 38,7
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1595,0 1710,0
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 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 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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