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CONTAS EXTERNAS – ESTAMOS SEGUROS?

As cifras sobre entrada de investimentos estrangeiros diretos (IED) na economia brasileira
são impressionantes. Nos últimos três anos, o ingresso líquido de IED chegou a 180
bilhões de dólares, sendo suficiente para cobrir o déficit em conta corrente e ainda
permitir aumento expressivo das reservas cambiais. Durante algum tempo, a entrada de
recursos externos chegou a incomodar as autoridades econômicas, pela pressão que
exercia sobre o mercado cambial, fazendo o real valorizar-se em excesso.

Nossas reservas cambiais nunca estiveram tão elevadas, com os atuais trezentos e oitenta
bilhões de dólares.

Isso significa que estamos completamente seguros em matéria de “vulnerabilidade externa”?

A resposta, a nosso ver, é negativa.

Isso porque o cenário internacional pode sofrer mudanças relevantes difíceis de serem
previstas e capazes de afetar drasticamente o ingresso de recursos externos.

Se a economia chinesa, por exemplo, mostrar tendência de desaceleração mais rápida
do que o previsto (hard landing), as receitas das exportações brasileiras poderão sofrer
recuo brusco, já que dependem pesadamente das compras chinesas (minérios, grãos).
Ao mesmo tempo, neste eventual cenário, os investidores tenderiam a buscar ativos de
menor risco, com destaque para os títulos da dívida pública americana. Poderia ocorrer,
então, a superposição de dois efeitos sobre a economia brasileira: forte queda na receita
de exportação e diminuição substancial na entrada de investimentos estrangeiros diretos.
Uma queda rápida de reservas cambiais poderia tornar-se inevitável.

Sim, porque em um cenário como o descrito, não de todo improvável, seria difícil para o
BC conter uma desvalorização rápida do real. Uma tentativa de segurar a subida do dólar
para outro patamar poderia obrigar o BC a vender grande volume de reservas, sem
garantia de sucesso. O impacto inflacionário seria inevitável.



Esse eventual cenário para as contas externas brasileiras neste ou no próximo ano,
parece representar o fator com maior potencial para mudar o quadro para as eleições
presidenciais de 2014. Admitindo-se que algum crescimento do PIB parece bem provável,
daqui até as eleições, o risco maior para a candidata a reeleição, Dilma Rousseff,
estaria na aceleração do processo inflacionário derivado uma eventual desvalorização
cambial.

Em um seminário recente, na Universidade de São Paulo, um conhecido economista,
chegou a afirmar ser “praticamente impossível” algum desarranjo mais sério no cenário
da economia brasileira até o próximo ano, que possa colocar em risco a recondução
de Dilma para um segundo mandato.

O que não podemos esquecer, entretanto, é de que em um horizonte de um ano ou
pouco mais, muita coisa pode ocorrer, tanto no cenário internacional quanto no interno.
No que depender da economia, portanto, não é possível assegurar, ainda, a nosso ver,
que a reeleição de Dilma seja o cenário mais provável, embora as últimas pesquisas
tendam a sugerir isso. Uma aceleração da inflação derivada de deterioração na área
cambial pode mudar decisivamente o atual cenário político.



Brasil - Indicadores Selecionados
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 3,5
- 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 3,5
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,6 5,7
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 8,25 8,25
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,9 2,5
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 -63,0 -67,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 65,0 65,0
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 -90,0 -90,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3
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 59,0 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
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