
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 362
28/06/2011

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE LONGO PRAZO – COMO ESTAMOS?

A morte do ex-Ministro da Educação do Governo FHC, Paulo Renato Souza, esta semana,
faz-nos lembrar da importância, para o desenvolvimento de uma sociedade, de políticas
estratégicas de longo prazo.

Mencionado por alguns como o melhor Ministro da Educação que o Brasil já teve, um dos
trabalhos implantados na gestão Paulo Renato, foi o ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio), cujo impacto na melhoria da qualidade da educação no Brasil já foi e continuará
sendo decisiva nos próximos anos.

Não há dúvida de que um dos erros estratégicos cometidos pelas nossas lideranças
políticas, desde a segunda metade do século passado, foi o insuficiente cuidado com a
educação. Hoje, um dos gargalos para o nosso crescimento está exatamente na baixa
qualidade geral dos recursos humanos e, por conseqüência, da sua produtividade.

 Muito ainda temos que fazer na área da educação e em outras áreas estratégicas para
que possamos alcançar o desenvolvimento econômico e social sustentado e equilibrado,
com boa distribuição de renda.

No Brasil, temos até um Ministério cuja função seria o de se dedicar a assuntos estratégicos
de longo prazo. Mas será que isso basta?

Se a liderança maior, a Chefe do Poder Executivo, não dispuser (mesmo que somente
mentalmente) de uma estratégia de longo prazo para o desenvolvimento do País, correrá
o risco de ficar plenamente atarefada com as questões do dia-a-dia.

Além da educação, outras áreas estratégicas demandam “bem concebidos” planos de
ação de longo prazo, se quisermos garantir um futuro realmente melhor para todos os
brasileiros.

Em pelo menos duas áreas ligadas à política econômica, uma bem formulada estratégia
de longo prazo, parece-nos decisiva para o futuro do Brasil: a área fiscal/tributária e a
área cambial.

Há praticamente consenso de que temos, no Brasil, um sistema tributário pesado e
ineficiente. Seria crucial que o Governo Federal elaborasse uma estratégia para lidar
com esse problema, muito debatido, mas nunca equacionado. A Ministra do Planejamento,



Mirian Belchior, quando tomou posse, falou em “melhorar a qualidade dos gastos
públicos”. Já é um bom começo. Sabe-se que se trata de um assunto de difícil
equacionamento político, mas isso não pode ser justificativa para ignorá-lo. Há de ser
possível a elaboração de uma estratégia de ação capaz de solucionar o problema,
mesmo na presença das dificuldades políticas. Se não for possível uma “reforma
tributária”, poderá ser viável uma estratégia de longo prazo, com medidas pontuais,
que, ao longo do tempo, contribua para reduzir a carga tributária, racionalizar o sistema
tributário e melhorar a qualidade dos gastos púbicos. O que temos visto, entretanto, é,
principalmente uma eficiente ação para “extrair” mais impostos dos contribuintes, no
afã de gerar caixa para as demandas imediatas, e para realizar as metas de “superávit
primário”. Esse tipo de orientação tende a levar a uma acomodação que ajuda a manter
um “status quo” que precisamos mudar.

Na área cambial, estamos assistindo à uma valorização excessiva e duradoura do real,
que poderá sair muito caro para a economia brasileira.

O Brasil tem sido visto como boa opção pelos investidores internacionais, tanto no lado
real quanto no financeiro (taxa de juro elevada e baixo risco), o que leva a uma valorização
excessiva e duradoura do real. É isso o que interessa ao desenvolvimento da economia
brasileira? Ou devemos formular uma estratégica de política cambial que permita prevenir
um efeito devastador sobre o nosso parque industrial? Na área cambial, também, da
mesma forma que na área fiscal (que tem priorizado a arrecadação máxima) os objetivos
de curto prazo, como o cumprimento de metas para a inflação, parecem sobrepor-se
aos que poderiam representar os mais legítimos objetivos de uma “bem pensada” política
cambial de longo prazo.

Ao longo de um processo de desenvolvimento econômico é razoável que a moeda de
um país sofra valorização gradual, como reflexo dos ganhos de produtividade, como
aconteceu com a economia japonesa nos anos 1950/80. Os ganhos de produtividade,
derivados dos investimentos em educação e em desenvolvimento tecnológico, não
permitiam que a valorização gradual do yen matasse a competitividade internacional da
economia japonesa e ela cresceu rapidamente por mais de três décadas. A perda de
competitividade da economia japonesa veio acontecer em meados da década dos anos
l980, quando a produtividade japonesa já não crescia tanto. Deixar o yen continuar a
valorizar-se foi um erro estratégico (reconhecido, posteriormente, por um ex-ministro
das finanças daquele país), pois a economia japonesa, desde então, entrou em um
longo processo de estagnação.

Menos mal, no caso do Japão, já que o padrão de vida dos japoneses já era bastante
elevado e a renda bem distribuída, nos anos l980, quando a perda de dinamismo de
sua economia aconteceu.

E no Brasil? Será que não estamos nos condenando a um crescimento medíocre,
muito antes de atingirmos um bom padrão de vida, ao não darmos a devida atenção
para questões estratégicas, como o sistema tributário e a política cambial?



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 4010,0 4438,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2405,0 2495,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,0 4,0
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,3 3,8
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,8 4,3
    - 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 6,2 5,1
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 6,1 5,2
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 12,75 12,75
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,6 6,8
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,5 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 253,0 261,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 233,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 20,0 11,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -60,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,8
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 1,70 1,75
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 1,8 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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