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ECONOMIA E POLÍTICA

Não há dúvida de que a eleição presidencial de 2014 está, mais do que nunca, pautando
as ações do Governo Dilma na área econômica.

Nesse sentido, o pibinho de 0,9% de 2012 não parece incomodar tanto quanto o risco de
uma aceleração maior da inflação. É que apesar de pequeno o crescimento do PIB, o
mesmo foi suficiente para manter a renda real no mesmo patamar ou até com algum
crescimento.

Como as indicações até agora disponíveis sugerem que o crescimento do PIB poderá ser
maior este ano, com mais razão, a preocupação recai sobre a inflação.

Um crescimento acima de 1% do PIB será suficiente para permitir algum ganho adicional
de renda real e isso não parece difícil em 2013. Como a renda já vem crescendo há
alguns anos, os eleitores, na sua maioria, tendem a apoiar a Presidente, como tem mostrado
as pesquisas.

O que pode colocar em risco o amplo apoio ainda desfrutado pela Presidente, apesar do
fraco crescimento do PIB, seria uma eventual aceleração do processo inflacionário. Isso
incomoda a todos, principalmente aos mais pobres, ainda a maioria absoluta dos eleitores
brasileiros.

É por isso que faz sentido, admitir que o BC poderá ter algum espaço para retomar a alta
da taxa de juro, se isso for considerado necessária para conter a alta dos preços. O que
também podemos ver é a ampliação de medidas pontuais destinadas a afetar diretamente
o índice da inflação oficial (IPCA). Reduções pontuais de impostos, tabelamento de preços
ao alcance do Governo (caso dos derivados do petróleo) alguma moderação na política
de expansão dos empréstimos dos bancos oficiais, alguma moderação na expansão dos
gastos (embora isso seja difícil em ano eleitoral).



A taxa de câmbio poderá continuar sendo monitorada para não subir muito acima do
patamar de 2 reais por dólar.

O risco é que o balanço de pagamentos sofra deterioração tão forte que se torne difícil,
a partir de certo ponto, segurar o preço da moeda estrangeira, sem perdas substanciais
de reservas cambiais. Isso poderia ocorrer este ano ou no próximo ano, principalmente
se os investidores internacionais baterem em retirada, em massa.

Em suma, a política econômica será pautada pela eleição presidencial de 2014, mas é
difícil, nesta altura, saber se o desempenho da economia será a favor, ou contra, a
recondução de Dilma por mais um mandato. Muita água ainda vai passar debaixo da
ponte até a data da eleição.



Brasil - Indicadores Selecionados
Ítens 2009 2010 2011 2012 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 2100,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 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 -0,8 3,0 3,5
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,5 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,2 3,7
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,4 5,3
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 7,75 8,25
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,0 2,0 1,6 2,4
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0
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 2,3 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 4,3
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 


