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QUAL É NOSSA TAXA DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL?

Nestes dias tem havido grande volatilidade das expectativas, em torno do que se pode
esperar para a inflação e para o crescimento do PIB para 2011.

Os mais otimistas acreditam que o PIB possa crescer 5% e até mais, e que a inflação
tende a se desacelerar nos próximos meses.

Os mais pessimistas acreditam que o PIB possa crescer menos de 4% e que a inflação
poderá superar o teto da meta (6,5%).

O Governo, até por dever de ofício, tende a ser otimista, não a ponto, entretanto, de
perder a credibilidade.

Nesse contexto, o que temos de concreto é:

• Nos últimos dois anos, o crescimento médio anual não chegou a 4% (já que
crescemos 7,5% em 2010, depois de termos tido um crescimento ligeiramente
negativo em 2009).

• Assim, se o nosso PIB crescer 4%, ou um pouco menos, em 2011, estaríamos
apenas mantendo o ritmo médio de velocidade.

• A taxa de desemprego já se encontra em nível historicamente baixo, havendo
escassez de mão de obra em vários setores.

• Nossa taxa de investimento, como proporção do PIB, está crescendo  gradualmente
(aproximando-se de 20% do PIB), mas ainda é insuficiente para nos permitir um
crescimento sustentado em ritmo significativamente acima de  3 a 4% a.a..

• Mesmo crescendo a taxas bem mais modestas do que as apresentadas por outras
importantes economias emergentes (como China, Índia, e outras), já enfrentamos
congestionamentos nos portos, estradas, aeroportos. Os problemas no setor de
geração de energia sugerem que podemos enfrentar limitações de oferta, capazes
de colocar em risco o crescimento da atividade econômica.



• O cenário da economia mundial é, em princípio, de gradual recuperação, mas
ainda  existem muitas incertezas, como as ligadas aos efeitos do tsunami na
terceira maior economia do Planeta, a japonesa, bem como os problemas políticos
em países petrolíferos do Oriente Médio.

Diante desse cenário, seria realista imaginar que um crescimento do PIB entre 3 a 4%
nos próximos anos, com inflação sob controle, já seria um bom resultado. Se a economia
crescer a uma taxa superior a 5%, de forma sustentada, como parecem acreditar
alguns membros da equipe econômica, seria (na percepção deste analista), algo
extraordinário e até surpreendente.

Nossa percepção, é a de que o Governo Dilma Roussef está trabalhando, de forma
correta, para tentar remover as limitações ao nosso crescimento. Temos consciência,
entretanto, de que não se trata de tarefa fácil nem de rápida implementação. Mas isso
é o que de melhor se pode fazer. O resto fica por conta da maior ou menor sorte,
diante de fatores alheios à nossa vontade.



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 4000,0 4450,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2380,0 2500,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,0 4,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,6 4,2
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,4
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,1 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,0 5,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 7,0 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3 6,2
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50 11,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,5 6,4
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 245,0 260,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 230,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 15,0 10,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -65,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,7 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 53,0 45,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 330,0 330,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -52,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,75 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 4,8 2,9
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 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) 674,6 490,9 773,2 883,7 914,0 953,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 40,0 39,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1600,0 1715,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 36,0 36,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,3 5,2
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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