
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 456
15/04/2013

(Texto de Alberto Furuguem com projeções numéricas de Satossi Abe)

ECONOMIA BRASILEIRA – DEVAGAR, QUASE PARANDO?

Parece que já está se tornando rotina, na virada do ano, projetarmos um crescimento
maior para o ano seguinte e logo nos darmos conta de que a previsão precisa ser revista
para baixo.

Estamos tão ansiosos para ver a economia brasileira retomar um crescimento mais alentado
e sustentado que a qualquer melhoria queremos acreditar tratar-se de uma tendência.

Na prática o que temos assistido é um sobe e desce que já está se tornando aflitivo.

Em janeiro o PIB cresceu bem, em fevereiro recuou. Como será março? E abril? E os
outros próximos meses? E o próximo ano?

Alguém sabe? Eu, francamente, não sei! Mas tenho razões para acreditar que não será
brilhante.

O Ministro da Fazenda segue fazendo projeções otimistas. Isso é quase um dever de
função. O problema é que com a sucessão de previsões que não se confirmam a
credibilidade vai para o espaço.

Em clima de incerteza, as empresas, com razão, ficam com receio de ampliar sua
capacidade produtiva. Com isso limita o crescimento futuro.

Semana passada, participei de uma reunião de avaliação da conjuntura econômica nacional
e internacional. O principal destaque, na área internacional, foi a confirmação da
capacidade dos Estados Unidos de se recuperar de crises. Lá, a criação de novos empregos
está superando as expectativas.

Quanto ao Brasil, o principal destaque foram os depoimentos de empresários, de diferentes
ramos de atividade, sugerindo que a economia está “devagar, quase parando”.  Mesmo
setores que vinham crescendo em ritmo acelerado, como o da indústria do cimento,



sinalizam forte desaceleração. A queda do PIB em fevereiro estaria compatível com
esse quadro, pouco animador, da economia brasileira, neste momento.

Esse é o cenário que parece estar tirando o sono de Dilma Rousseff, no seu afã de
conseguir um segundo mandato presidencial. Se a inflação está elevada e ameaçando
crescer mais e o PIB não anda, por mais que se tente empurrá-lo, o cenário eleitoral
poderá mudar para pior, para Dilma.

É nesse cenário que o COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central) terá
que decidir, nesta semana, sobre a taxa básica de juro da economia brasileira. Não
será uma decisão fácil. Se os juros forem mantidos, o BC poderá ser acusado de
deixar a inflação subir. Se os juros forem aumentados, o BC poderá ser acusado de
impedir o crescimento do PIB. Na realidade, mesmo que o juro seja mantido, reduzido,
ou elevado, o mais provável é que tenhamos inflação elevada e baixo crescimento, em
2013, resultado dos erros já cometidos pelo Governo (Lula e Dilma) nos últimos anos.

Para um Governo que tem exagerado em “medidas pontuais” na busca de votos ou de
simples resultados estatísticos, a consequência parece que está sendo o pior dos
mundos.

Nem se controla a inflação, nem se consegue o crescimento desejado.

Seria o feitiço virando contra o feiticeiro?

Isso tudo faz lembrar o Dr. Bulhões (como chamávamos Octávio Gouvêa de Bulhões,
Ministro da Fazenda de Castello Branco) que dizia mais ou menos o seguinte: “muita
esperteza é perigosa, porque a esperteza vira bicho e come o(a) esperto(a)”.

No Governo Lula o então Presidente da República banhou-se em óleo para anunciar a
auto- suficiência brasileira na produção de petróleo. Não era verdade. Hoje, a importação
de derivados de petróleo constitui um dos principais responsáveis pela deterioração da
balança comercial. Ainda no Governo Lula a “esperteza” contábil permitiu inflar o superávit
primário em 40 bilhões de reais, com “recursos” (ainda não realizados) do pré-sal.

No Governo Dilma, várias espertezas já foram colocadas em prática para produzir
possíveis futuros votos bem como possíveis resultados imediatos nas estatísticas
econômicas.

Será que tanta esperteza está virando bicho?



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 3,0 3,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,4 3,8

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,0 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,8

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,0 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 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,8 2,4

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 260,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 248,0 266,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 12,0 14,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -67,0 -68,0

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 2,7 2,7

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 2830,0 3050,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,5

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 4,8 4,8

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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