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GOVERNO DILMA ROUSSEF – BOM COMEÇO

Embora um mês seja muito pouco para se ter idéia de como poderá ser o Governo Dilma
Roussef, não há dúvida de que, pelo menos no estilo pessoal, já se pode ter certeza de
que será muito diferente.

A gabolice de Lula foi substituída pelo estilo sóbrio da nova Presidente.

No campo administrativo, o blá, blá, blá de palanque deu lugar a ações pontuais e objetivas.
Um exemplo foi a postura de Dilma diante da tragédia na Região Serrana do Estado do
Rio de Janeiro. Providências concretas foram adotadas, para o alcance de objetivos
emergenciais, bem como os de curto, médio e longo prazos.

Na área econômica os sinais emitidos no primeiro mês do Governo Dilma Roussef foram
corretos, a nosso ver.

Na política fiscal a sinalização é de austeridade nos gastos públicos:

• No que depender do Governo Federal o salário mínimo deverá ser de R$ 545,00,
apesar das pressões da área sindical (que pleiteia R$ 580,00).

• Fala-se no desejo de reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamentos, algo
mais do que desejável (para o bem da economia brasileira).

• A compra de aviões para a Força Aérea Brasileira está postergada para o próximo
ano.

• O projeto do trem-bala Rio/São Paulo/Campinas não parece mais estar nas
prioridades do momento (o que nos parece bem razoável nas atuais circunstâncias
da economia brasileira).

• O Ministro da Saúde fala em “gastar melhor os recursos disponíveis” e não em
criação de novas fontes de financiamento (novos impostos, como a famigerada
CPMF, que, esperamos, jamais volte).



Na área da política monetária, o Banco Central, na primeira reunião do seu Comitê de
Política Monetária (COPOM), deu continuidade ao ajuste requerido para conter pressões
inflacionárias. Desta vez, outros membros do Governo Federal deixaram de comentar
(criticar) a decisão do BC, o que revela maior coordenação administrativa.

Na política cambial, novas medidas foram adotadas visando conter a valorização do
real. Na área cambial são maiores os riscos de se cometer erros estratégicos
fundamentais em períodos de “vacas gordas”.

E a economia brasileira passa por um período excepcional de “vacas gordas” em
termos cambiais: preços dos grãos e outras commodities nas alturas (gerando grande
receita cambial), perspectivas do pré-sal (que pode elevar exageradamente a
disponibilidade de recursos cambiais), reservas cambiais já se aproximando de 300
bilhões de dólares, elevados juros oferecidos aos investidores em renda fixa (que atrai
grande volume de recursos externos). Se não tivermos um plano estratégico de longo
prazo na política cambial  poderemos criar, neste período da vacas gordas, um ambiente
propício à estagnação duradoura da economia brasileira. Foi o que aconteceu com a
economia japonesa na década l980, com a valorização do yen. A diferença é que
naquela altura, o padrão de vida naquele país já era dos mais elevados e renda bem
distribuída. Como ficou muito caro produzir no Japão as empresas japonesas passaram
a investir nos países vizinhos da Ásia e em outros países do Ocidente. Neste momento,
a valorização do real já está provocando destruição de empregos no Brasil e criação
de empregos em nossos vizinhos (Argentina, Uruguai, Paraguai).

O cenário da economia mundial, que funcionou como vento fortemente a favor durante
a maior parte do Governo anterior, dá sinais de recuperação sustentável (visão
predominante no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça), o que se não
ajudar tanto poderá pelo menos não atrapalhar neste e nos próximos anos.

Se na maior parte do Governo anterior a passividade administrativa e a retórica foram
suficientes para gerar crescimento e bons dividendos políticos, agora isso não será
mais possível.

Será necessário melhorar a qualidade da gestão o que, ao que parece, poderá ser
uma característica do novo Governo. Pelo menos foi o que nos foi dado perceber neste
primeiro mês de 2011.



Brasil - Indicadores Selecionados
2010 2011

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 1970,0 2020,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10053 10309 10477
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3550 3870
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 1968 2150
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,7 4,5
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,7 3,5
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,8 5,2
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,6 5,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 5,7
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,9
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,7
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 19,5 20,0 20,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 245,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 10,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,9
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 42,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 300,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 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) 674,6 490,9 773,2 883,7 856,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 40,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1540,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0

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