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PARA ONDE ESTAMOS INDO?

1. PARA ONDE VAI A CHINA? Pelos resultados obtidos nas últimas duas décadas
não é difícil concluir que a economia chinesa está caminhando, a passos largos, para se
tornar a maior do Planeta (em termos de PIB). É questão apenas de tempo. O padrão de
vida médio ainda é bastante baixo, na comparação com os países desenvolvidos, mas
também cresce rapidamente. Tudo indica que a China será, mais dia menos dia, a maior
potência econômica mundial e também oferecerá um alto padrão de vida médio para sua
população. Por trás desse desempenho está uma estrutura política e administrativa que
não se assemelha à dos países desenvolvidos de tradição democrática. Não há dúvida,
entretanto, de que sugere a existência de um planejamento estratégico de longo prazo
que se tem mostrado claramente eficiente. Não seria de duvidar que o próprio processo
de democratização gradual faça parte do planejamento estratégico de longo prazo daquele
país. Quando o padrão de vida da grande maioria da população atingir níveis comparáveis
aos dos demais países desenvolvidos é certo que será, também, mais viável, manter a
estabilidade política e social de uma nação com cerca de 1,3 bilhão de pessoas.

Apesar de ser uma economia centralmente dirigida, há suficiente espaço para atividades
empresariais e comportamentos individuais com espírito francamente capitalista. Os
chineses endinheirados estão entre os principais clientes das lojas de grife das principais
capitais do Mundo, assim como o foram os japoneses, na década 1980. Quem ganha
muito dinheiro e se enriquece não parece ser visto negativamente na China.

2. NOS ESTADOS UNIDOS, QUEM GANHA DINHEIRO É ADMIRADO - Isso me faz
lembrar um fato por mim presenciado, nos anos l980, em Nova York. Ocupava, então, o
cargo de Chefe do Departamento Econômico do BC e, em função disso, costumava ir,
com frequência, a Washington, para reuniões no FMI, já que o Brasil mantinha programas
econômicos negociados com aquela instituição, desde a crise cambial de setembro de
1982. Ao tomar um taxi, em Manhattan, Nova York, informei ao motorista que pretendia
pegar um voo da EASTERN SHUTTLE para Washington. Ele, então, informou-me que a
ponte aérea para Washington passara a denominar-se TRUMP SHUTTLE, já que a mesma
tinha sido comprada pelo empresário Donald Trump. Comentei, talvez com certa ironia,
que de fato soubera que Trump estava comprando quase tudo. A reação do taxista foi
inesquecível para mim, lembrando que, nos Estados Unidos, quem ganha muito dinheiro
em geral é admirado e não invejado (no mau sentido, como é mais comum no Brasil). Ele
tratou de elogiar o empresário que estaria comprando muita coisa por ser, na visão dele,
muito batalhador e competente.



3. E NO BRASIL? No Brasil, atravessamos uma etapa em que parece que o
lucro não é bem visto pelos detentores do poder, a começar pela própria Presidente
da República. O ataque aos “lucros” inclui, até agora, os bancos, as empresas de
energia elétrica e a própria estatal do petróleo.  O combate à inflação faz-se pelo
“achatamento” dos preços, por interferência direta do Governo. O que se conseguiu,
até agora, foi uma inflação em alta e distorções no sistema econômico, que tendem a
custar muito caro para “todos” os brasileiros e não somente para os acionistas das
empresas violentadas pelas decisões do poder executivo federal.

4. ARGENTINA, MAU EXEMPLO - Erros graves de política econômica costumam
trazer consequências graves para os países onde são praticados. A Argentina, por
exemplo, já foi um dos países mais ricos do Planeta. O padrão de vida do argentino
era dos mais elevados do mundo há 70 ou 80 anos. O Governo Perón foi um divisor
de águas entre a etapa da prosperidade e da decadência da economia argentina.
Agora, para onde está indo aquele país vizinho? Literalmente para o “ralo”, com as
medidas econômicas da era Kirchner, herdeiro político de Perón (Néstor e agora,
Cristina).

Nos anos em que a Argentina andou para trás, o Brasil, em geral, andou para a
frente. Houve períodos, entretanto, em que andamos nos imitando (para o mal de
ambos). Agora, por exemplo, o que o Governo Dilma está fazendo na área econômica
é de tirar o sono daqueles que habitam este Brasil e aqui pretendem permanecer.

Expansão dos gastos correntes, distribuição, em larga escala, de subsídios, a
megaempresas “eleitas” (via taxa de juros subsidiadas) e a consumidores (via bolsa
isso, bolsa aquilo, via preços subsidiados...), contabilidade criativa nas finanças
públicas...

Nos anos 1986/90 ficou famoso o “EFEITO ORLOFF”, segundo o qual o Brasil
costumava cometer os mesmos erros da política econômica argentina, apenas com
defasagem no tempo (tipo, “eu sou você amanhã”). A Argentina de Cristina Kirchner
já está tabelando preços nos supermercados. No Brasil, também já fizemos isso no
passado. É um filme que não gostaríamos de rever. Por enquanto, estamos tabelando
os preços dos derivados do petróleo. Se a inflação continuar a subir, em consequência
de uma política macroeconômica inflacionista, o que irá o Governo Dilma fazer?

Irá intensificar o controle dos “efeitos” da inflação, sem combater suas “causas”? Dá
para sentir calafrios só de imaginar que isso possa voltar a fazer parte da cena
brasileira.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2090,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4350,0 4750,0 5100
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2380,0 2430
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,1 3,6
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,0 3,5
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,5 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,2 3,7
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,1 7,8 5,4 5,1
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,1 2,3 1,5 2,3
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0
14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,4 15,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -64,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 60,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,6 352,0 378,6 385,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4
      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...
      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...
      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...
25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2800,0 3000,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,4 64,0 58,6 59,5 59,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,9 4,7 4,6
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0
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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