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1. O PROBLEMA DA DÍVIDA PÚBLICA AMERICANA PODERÁ TORNAR-SE FONTE
DURADOURA DE TENSÃO INTERNACIONAL

Que algum tipo de solução imediata, para a atual queda de braços entre Democratas e
Republicanos, seja encontrada, a tempo, na questão da dívida pública, é mais do que
esperado. Isso porque a alternativa poderia ser um salto em um precipício de profundidade
desconhecida.

Encontrada uma saída de curto prazo, para o atual impasse, entretanto, o risco que se
corre é que a questão do limite para a dívida pública torne-se um “problema recorrente”.

Até a crise de 2008, não se falava em problema da dívida pública americana, pois o
limite estava muito acima do valor da dívida.

A explosão do déficit fiscal e, por consequência, da dívida pública, para cobrir os “rombos”
ligados à crise do subprime é que acabou por fazer a dívida pública “bater no teto legal”
gerando o presente impasse.

Por trás das dificuldades, há a questão ideológica, com os democratas querendo aumentar
impostos e manter programas sociais e os republicanos querendo cortar despesas e não
querendo mais impostos. Mas a motivação imediata das posturas de ambos os partidos,
no momento, é a eleição presidencial do próximo ano.

Se a economia estiver fraca e o desemprego elevado, como no momento, aumentam as
chances de um candidato republicano e diminuem as chances para uma recondução de
Obama.

Cortes drásticos de despesa, como defendem os republicanos, estão de acordo com
sua ideologia e em nada ajuda na recuperação da economia, no curto prazo. Seria uma
fórmula praticamente certa para uma derrota de Obama no próximo ano. Economia fraca
foi o principal motivo para a derrota do republicano Bush, pai, na tentativa de reeleição,
bem como na derrota do democrata Carter. Economia forte reconduziu o republicano
Ronald Reagan, bem como o democrata Bill Clinton. Consta que, na realidade, o Presidente
da República, Obama, conforme comentário de Merval Pereira, na GloboNews, pode, se
necessário, elevar o teto da dívida pública, por ato unilateral. Menos mal, se essa
possibilidade realmente existe e que possa ser utilizada sempre que haja o risco de se
lançar a economia americana e mundial no precipício de uma crise de grandes
proporções.



É possível, entretanto, que a atual “barganha” entre republicanos e democratas, em
torno da dívida pública, seja apenas o primeiro capítulo de uma longa novela no
cenário da política norte-americana. É que o teto ficou muito baixo e sua ampliação
tenderá a ser feita a conta gotas, no que depender dos republicanos.

2. ZONA DO EURO – NO CAMINHO DA CONSOLIDAÇÃO?

As tensões geradas em torno da crise grega parecem estar gerando soluções tendentes
a fortalecer a Zona do Euro e não a implodi-la, como se chegou a temer. Melhor para
a Europa e para o Resto do Mundo.

Os sócios mais pobres da Zona do Euro acabarão sendo socorridos, de alguma
forma, não porque os mais ricos sejam caridosos, mas porque a solução “salvemo-
nos todos” parece claramente mais eficiente do que o “salve-se quem puder”.

No longo prazo, o melhor cenário seria o da unificação fiscal e política, com um
Estado Europeu, de dimensões semelhantes aos outros dois grandes pólos econômicos
mundiais: os Estados Unidos e a China. A implosão da Zona do Euro, ao contrário,
poderia representar um longo processo de autodestruição na Europa continental.

Da mesma forma que, nos Estados Unidos, alguma solução acabará sendo encontrada,
para a questão da dívida pública, na Europa, o mesmo tende a ocorrer, visto que as
alternativas não são nada interessantes, para dizer o mínimo.

3. ENQUANTO ISSO, NO BRASIL, DE DILMA ROUSSEF...

Em longa entrevista, esta semana, a Presidente Dilma Roussef, reafirmou seu
compromisso com duas metas: controle da inflação e crescimento econômico.
Falou em “pouso suave” da economia brasileira. A economia está sofrendo
desaceleração gradual e a meta para uma inflação de 4,5% pode ficar para 2013 e
não mais para 2012.

Na área da política monetária, o COPOM sinalizou (a conferir na ata a ser divulgada
na quinta feira) que pode interromper o processo de alta dos juros. O “pode” não
significa que “irá” interromper a alta da SELIC. Tudo vai depender do comportamento
da inflação, não somente agora, mas também no próximo ano.

Do ponto de vista político, Dilma tem lá suas razões: inflação acelerada não interessa,
mas economia em recessão também não interessa. Daí a tentativa de equilibrar os
dois objetivos: nem tanta inflação, nem tanto desaquecimento econômico. As incertezas
do cenário internacional também irão condicionar os próximos passos da política
monetária.



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 6,3 5,3
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,8 5,4
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 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 5,5 6,7
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 54,0 48,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 345,0 345,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -57,0 -56,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,65 1,75
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 -1,2 6,1
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 35,0 35,0

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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