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CENÁRIO DA ECONOMIA MUNDIAL

A economia mundial passou por um dos mais longos ciclos de crescimento acelerado nos
cinco anos terminados em 2007, quando começaram a aparecer sinais de que algo muito
sério poderia estourar na maior economia do Planeta. Os desdobramentos são conhecidos:
O ápice da crise foi marcado pela quebra do Lehman Brothers, em setembro de 2008
que, por pouco, não lançou a economia mundial em uma depressão. A recessão mundial
de 2009 foi um preço relativamente barato, diante do que poderia ter sido, não fossem as
medidas fiscais e monetárias adotadas pelos governos dos principais países desenvolvidos.
Os principais países emergentes da Ásia, China e Índia em destaque, passaram ao largo
da crise mundial e ajudaram a minimizar a recessão global.

O ano de 2010 foi um ano de lenta recuperação das principais economias desenvolvidas,
onde a inflação foi em geral muito baixa e os déficits fiscais muito elevados.

Em 2011, estamos assistindo à continuidade de recuperação das principais economias
desenvolvidas onde, entretanto, a inflação já preocupa bastante e os déficits fiscais estão
menores do que no ano passado, mas ainda são enormes.

O PIB dos Estados Unidos poderá crescer pouco menos de 3% este ano, uma taxa
compatível com sua tendência de longo prazo. A taxa de desemprego, entretanto, está
muito elevada (8,8% em março) para os padrões daquele país. A inflação ainda não
representa um problema maior, embora já mostre tendência de aumento, aproximando-se
de 3% a.a. O Fed (Banco Central) sinaliza que ainda poderá manter sua taxa básica de
juro entre 0 e 0,25% por um bom tempo, olhando para os objetivos da recuperação
econômica e da melhoria dos níveis de emprego. O déficit fiscal dos Estados Unidos
poderá chegar a 9,9% do PIB, este ano, um número ainda muito elevado, embora menor
do que do ano passado.

Na Zona do Euro, o PIB poderá crescer em torno de l,7% este ano, ajudado, em boa
medida, pelo crescimento de 2,7% previsto para a economia alemã. Trata-se de um
crescimento compatível com o desempenho econômico de longo prazo daquele grupo de
países. A inflação é que já está incomodando, na Zona do Euro, tendo chegado a 2,7%
no período anual terminado em março, uma taxa muito elevada para os padrões da área,
que considera 2% como limite desejável para a inflação.

A economia japonesa, sob os efeitos dos problemas causados pelo terremoto (e maremoto)
poderá apresentar crescimento próximo de zero em 2011, com inflação muito baixa (uma
característica daquele país.).



Os dois principais países emergentes da Ásia, a China e a Índia, seguem crescendo
em ritmo acelerado este ano, com os respectivos PIBs expandindo-se a taxas próximas
de 9% a.a.. A inflação, entretanto, tem sido um problema nesses dois países. A inflação
na China poderá chegar a 5% este ano, o dobro da do ano anterior. O Banco Central
da China tem adotado medidas de política monetária, elevando os percentuais do
compulsório dos bancos. Uma alternativa seria deixar sua moeda, o yuan, valorizar-se
(um desejo dos concorrentes), mas o Governo daquele país continua resistindo em
flexibilizar sua política cambial.

Os demais países emergentes da Ásia apresentam desempenho razoável em termos
de crescimento (entre 4 e 6%), mas em geral têm enfrentado pressões inflacionárias.

A Rússia deverá crescer cerca de 4,5% este ano, com a inflação aproximando-se dos
dois dígitos. Desempenho semelhante deverá ser apresentado pela economia turca.

A Austrália deverá crescer cerca de 3,0%, com inflação subindo um pouco, mas ainda
em nível razoável (pouco acima de 3%).

A África do Sul, principal economia daquele continente, deverá ter um crescimento
pouco abaixo de 4% em 2011, com inflação controlada (cerca de 4,5 %).

Na América Latina, as principais economias têm apresentado bom ritmo de crescimento,
com o México crescendo perto de 5%, a Argentina crescendo pouco mais de 6%, o
Chile crescendo 6% este ano e a Colômbia 4,5%.  A maior economia latino-americana,
a brasileira, deverá crescer cerca de 4% e o destaque negativo segue sendo a economia
da Venezuela, com baixo crescimento (1%, apesar da elevação dos preços do petróleo)
e elevada inflação (em torno de 30%).

Em resumo, estamos assistindo, no momento, uma economia mundial com crescimento
razoável e inflação em elevação. A prioridade dos principais países desenvolvidos
ainda é a de consolidar a recuperação, pós-crise internacional, mas, em breve, a
preocupação maior poderá ser a inflação.

A economia brasileira está bem na foto, por contraste:  o crescimento não é brilhante,
mas não compromete, a inflação está em elevação, mas ainda não é das mais elevadas
entre os emergentes, nosso déficit fiscal (2,3% do PIB) é relativamente baixo, nossos
juros são dos mais elevados e nosso sistema financeiro dos mais sólidos (paraíso para
investidores em renda fixa).



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 2400,0 2500,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 3,8 4,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,1 4,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,8 4,4
    - 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 5,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 7,0 4,7
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 5,4 6,3
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 250,0 261,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 15,0 11,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -60,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 50,0 45,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 340,0 340,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0 -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 2,8 2,5
      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 5,5 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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