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COMO CEGO NUM TIROTEIO

Nos últimos tempos temos assistido a um festival de sinalizações, por parte de autoridades
do Governo Federal, capazes de deixar qualquer criatura (investidor, poupador, empresário,
consumidor), como se diria, “como cego num tiroteio”.

Quando o dólar subia e ultrapassava o patamar de 2 reais, a própria Presidente Dilma
sinalizou que via com simpatia sua escalada para patamares mais elevados. Na realidade,
o que desejava a Chefe do Poder Executivo Federal é que uma desvalorização do real
ajudasse a impulsionar o crescimento do PIB, via melhoria da capacidade competitiva
internacional da economia brasileira. Não demorou, o Banco Central deu um tranco no
mercado, sinalizando que o dólar não poderia passar dos 2,10 reais, talvez nem dos 2,05
reais. A preocupação do BC é com a inflação, que poderá ser causada pela desvalorização
do real.

Quando a inflação ficou com a cara “mais feia” neste início de ano, o BC deu um tranco
mais forte e fez a cotação do dólar cair para abaixo de 2 reais. De Paris, o Ministro da
Fazenda, Guido Mantega, declarou que o dólar não iria cair para menos de 1,85 reais.
Foi o suficiente para o mercado apostar que o novo piso (que antes parecia ser de 2
reais) do dólar seria de R$1,85, e o dólar despencou, levando o BC a intervir para puxá-lo
um pouco para cima.

Agora, o Presidente do BC, Alexandre Tombini, sinaliza que, se necessário, a taxa básica
de juros (SELIC) poderá subir (bem antes do que o próprio BC sinalizara em suas ultimas
atas do COPOM). Dá a entender que, se isso acontecer, a alta do juro não será muito
forte. O mercado reagiu imediatamente e os juros futuros já subiram.
O que o Governo Federal deseja, a começar pela Presidente Dilma, é o que todos nós
queremos: inflação em queda, PIB em alta, contas públicas equilibradas, contas externas
robustas, desemprego baixo e por aí vai.

Acontece que, depois de tudo o que andamos fazendo nos últimos anos, estamos, agora,
sofrendo as consequências. Como diria o conselheiro Acácio, “as consequências vem
sempre depois” parafraseando o ex-Ministro da Fazenda, Pedro Malan, em recente palestra.



A inflação sobe em consequência de uma política macroeconômica inflacionista (queda
dos juros, expansão do crédito, expansão das despesas públicas, desvalorização cambial
etc.).

A queda dos juros é desejável, não há dúvida, mas seu efeito sobre a inflação será de
sinal contrário (em linguagem matemática, diríamos que a derivada dos juros em relação
aos preço é negativa). A expansão do crédito pode ser, em princípio, desejável, para
ativar a economia, mas se exageramos, o resultado poderá ser mais inflação e não,
necessariamente, mais crescimento.

A contenção das despesas públicas correntes seria muito desejável no Brasil dos últimos
vinte anos. Mas o que fizemos o tempo todo e continuamos fazendo é expandi-las
fortemente. É mais confortável e mais conveniente, politicamente, pelo menos no curto
prazo (lembrando que o longo prazo se faz com uma sucessão de curtos prazos). A
consequência vem depois, como estamos vendo. Dificuldade de equilibrar as contas
públicas. Mais inflação...

A desvalorização cambial seria desejável para melhorar a capacidade competitiva
internacional da economia brasileira e assim permitir um crescimento mais interessante
do PIB. Acontece que gostamos muito, no passado, de deixar o real valorizar-se, pois
isso era uma fórmula confortável para se controlar a inflação. Só que a consequência
foi o sucateamento da indústria brasileira. Agora não dá para fazer milagre, simplesmente
deixando o dólar subir. As fábricas que fecharam ou foram para a China, não
reaparecerão num passe de mágica.

Em suma, o Governo Dilma poderá permitir alguma elevação na taxa de juro, na tentativa
de  controlar a inflação. Não significa que terá sucesso. O dólar poderá ficar tabelado
abaixo dos dois reais, por algum tempo, mas não significa que garantirá que a meta
inflacionária será cumprida. Agora, depois de tanto ouvir falar que é preciso aumentar
os investimentos para que a economia cresça, o Governo tenta deslanchar os projetos
na área da infraestrutura. É desejável, mas não será fácil. Os investidores privados
andam ressabiados com os sinais confusos emitidos pelas autoridades, com discursos
e com ações. O Governo tem lá suas limitações de recursos, de capacidade gerencial,
de atendimento ao próprio cipoal representado pela burocracia brasileira.

O resultado é que podemos ter, ao mesmo tempo: mais inflação, menos crescimento,
mais déficit externo, mais dívida pública, etc. Sem querer torcer contra os interesses
do País, a vantagem desse possível cenário neste e no próximo ano, é que em 2014
possamos, talvez, eleger um governo capaz de produzir melhores resultados para o
desenvolvimento da economia brasileira.



Brasil - Indicadores Selecionados
Ítens 2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2090,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4350,0 4750,0 5100
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2380,0 2430
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,7
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,0 3,5
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,5 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3 3,7
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,4 5,2
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,0 2,0 1,5 2,0
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 16,5 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0
14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,0 15,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -64,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 60,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 390,0 395,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,4 2,0
      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...
      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...
      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...
25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2800,0 3000,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,7 4,0
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0
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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