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FUTUROLOGIA ECONÔMICA - PODEMOS SER OTIMISTAS?

Projeções econômicas para períodos longos, como cinco ou dez anos, estão sujeitas a
grandes erros. Mesmo assim, são necessárias, para se avaliar cenários esperados em
projetos de investimentos empresariais, ou de infra-estrutura, ou de planejamento
macroeconômico global.

Projeções para 40 anos, então, estarão sujeitas a erros difíceis até de se imaginar.
Ainda assim, podem ter lá sua utilidade, para fins de planejamento estratégico de longo
prazo de empresas e países.

Feitas aquelas considerações iniciais, entretanto, vale mencionar algumas cifras sugeridas
em trabalho, recentemente divulgado, do professor José Eustáquio Diniz Alves (titular da
Escola Nacional de Ciências Estatísticas):

• Em 2009, o PIB mundial (pelo critério de paridade de poder de compra) foi de 70
trilhões de dólares.

• Admitindo-se que o PIB mundial cresça, em média, 3,5% a.a., seu valor atingiria a
cifra de 280 trilhões de dólares em 2050. Significa que em mais 40 anos o PIB
mundial poderá ser 4 vezes maior que o de 2009, em termos reais.

• A hipótese anterior parece, em princípio, perfeitamente viável, a julgar pelo
desempenho da economia mundial na segunda metade do século XX, quando o
crescimento médio anual chegou a 3,6%a.a.

• Utilizando dados de estudo realizado pela Pricewaterhouse Coopers, o professor
Eustáquio calcula que em 2050 aqueles 280 trilhões de dólares do PIB mundial
poderão estar sendo assim gerados:: a) 69 trilhões de dólares pelos atuais 7 países
mais desenvolvidos (G7, que inclui Estados Unidos, Japão, Alemanha, França,
Reino Unido, Itália e Canadá); b) 138 trilhões de dólares pelos sete maiores
emergentes atuais (China, Índia, Rússia, Brasil, México, Turquia, Indonésia) e; c)
73 trilhões de dólares pelos demais países do Planeta.

• O PIB per capita, que em 2009 era de 39 mil dólares no G7, poderá chegar a 85
mil dólares, para esse mesmo grupo de países em 2050.

• O PIB per capita dos 7 principais emergentes, que era de 6 mil dólares em 2009,
poderá chegar a 36 mil dólares em 2050. Isso significa que o padrão de vida médio



da população dos atuais emergentes poderá chegar bem próximo do atual padrão
de vida dos países mais desenvolvidos ( seria multiplicado por 6!). Nada mal.

• Os demais países do Planeta, que exibiram um PIB per capita de 7 mil dólares
em 2009, poderão alcançar um PIB per capita de 16 mil dólares em 2050.

O interessante, nesse tipo de exercício, é que, utilizando hipóteses plausíveis, seria
razoável esperar:

• Melhoria no padrão de vida geral da população do Planeta.

• Redução da disparidade regional e pessoal de renda.

• Em 2050, o maior PIB  seria o da China (59 trilhões de dólares), seguido pelo da
Índia (43 trilhões de dólares), com os Estados Unidos (43 trilhões) caindo para o
terceiro lugar.

• O PIB per capita dos Estados Unidos (94 mil dólares) ainda seria mais do que o
dobro do da China (42 mil dólares).

• Alemanha (81 mil dólares), França (79 mil dólares), Reino Unido (78 mil dólares),
Japão (75 mil dólares), Canadá (75 mil dólares), ainda exibiriam os mais elevados
padrões de vida (maiores produto per capita).

• O Brasil poderá apresentar um produto per capita de 45 mil dólares em 2050,
equivalente ao atual produto per capita dos Estados Unidos.

O Brasil poderia, no exercício antes mencionado, deter, em 2050, o quarto maior PIB
do Planeta com cerca de 10 trilhões de dólares. Seria 5 vezes maior que o PIB de
2009, em termos reais. Nada mal se as projeções forem confirmadas, pois significaria
uma melhoria muito grande no padrão de vida médio do brasileiro. Um cenário como
esse e até melhor não parece impossível.

Tudo vai depender de como agirmos nos próximos tempos em áreas estratégicas como
a da qualidade da educação em geral (e da educação básica pública, em particular),
da qualidade dos gastos públicos em geral (atualmente em estado precário), da qualidade
do nosso sistema tributário (a atual carga tributária é elevada e ineficiente), da qualidade
da segurança pública (com sinais animadores no Rio), da qualidade do saneamento
básico (onde quase tudo ainda está por ser feito), da qualidade estratégica da nossa
política cambial (a merecer reflexões para o longo prazo) etc. etc.

Em suma, podemos ter, em 2050, um Brasil até melhor do que o imaginado nas projeções
do professor Eustáquio, mas também podemos ter uma situação bem mais modesta.
Tudo vai depender da nossa capacidade de equacionar os problemas atuais, que bem
conhecemos, e tanto nos preocupam no momento.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011

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 2000,0 2100,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10890
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3675 3950
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2000 2250
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,7
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,5
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 7,0
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 5,4
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 255,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 240,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 15,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -67,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -3,0
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 45,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 320,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -52,0
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 1,75
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 4,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,6
      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 1550,0
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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