
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 460
13/05/2013

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

UM BRASILEIRO NA OMC – SINAL DE NOVOS TEMPOS?

 Ao lado do FMI e do Banco Mundial, a OMC (Organização Mundial do Comércio), é tida
como uma das três instituições multilaterais mais importantes, a nível internacional.

A eleição de um brasileiro (Roberto Azevêdo, diplomata) para o comando da OMC parece
refletir, sim, sinal de novos tempos no cenário da economia mundial.

Para o FMI e para o Banco Mundial, desde suas criações, em l944, continua valendo,
ainda, uma regra não escrita: um americano para o Banco Mundial e um europeu para o
FMI. Essa regra não escrita traduz, na realidade, o peso relativo dos maiores cotistas
naquelas instituições. Tradicionalmente, também, os Estados Unidos e a Europa costumam
(ou costumavam) serem os principais credores internacionais (através de seus governos
e de seus bancos).

O crescimento relativamente mais rápido das chamadas economias emergentes (com
destaque para a China) tende a tornar aquelas “regras não escritas” destoantes da
realidade.

Pelo que lemos na imprensa, o governo brasileiro, com envolvimento da própria Presidente
Dilma, realizou um eficiente trabalho de bastidor, visando assegurar a eleição de Roberto
Azevêdo, para o cargo de Chefe-Geral da OMC.

Para mim, foi uma grata surpresa. Diplomatas brasileiros, experientes, também parecem
ter ficado gratamente surpreendidos com a eleição de Azevêdo para tão relevante cargo
internacional. Foi o caso do embaixador Marcos Azambuja, com quem conversei, na
véspera da decisão. Embora reconhecendo em Azevêdo, o melhor nome (na comparação
com o mexicano, outro candidato que chegou ao final da disputa), Azambuja não acreditava
na vitória do brasileiro, principalmente em face da posição relativamente desgastada do
Brasil, tido como um dos países mais protecionistas do Mundo.



Azevêdo tem fama de ser bom negociador. Dilma tem fama de não gostar de negociar
(gosta de mandar). Talvez, por trás do resultado a favor do brasileiro, já tenha pesado a
própria competência de negociador do então postulante ao cargo.

Devemos torcer para que a OMC, sob o comando de Azevêdo, volte  a ganhar relevância
no cenário do comércio internacional, atualmente muito concentrado em acordos
bilaterais. Não se trata de uma tarefa fácil em uma instituição que toma decisões por
consenso. A habilidade de negociação será um fator fundamental e, ao que parece,
isso poderá se iniciar com a possível distribuição dos principais cargos para
representantes dos principais blocos econômicos: Estados Unidos, Europa, China,
África.

Parece que a OMC, com Azevêdo, dificilmente será a mesma. Ou se fortalece, com o
crescimento da multilateralidade no comércio internacional (retomada das chamadas
rodadas Doha), ou perde importância, em um cenário de crescentes medidas
protecionistas.

Em princípio, a economia mundial precisa de maior liberalização comercial, para poder
ganhar maior dinamismo e crescer a taxas mais elevadas. Na prática, o que temos
assistido, em tempos de crise, é a tendência contrária, infelizmente.

No caso brasileiro, sabemos, por exemplo, que as medidas protecionistas adotadas
pela Argentina, respondem, em boa parte, pelo baixo desempenho da nossa produção
industrial.



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 -2,0 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 6,0 6,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 4,0 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,6 5,5

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 1,6 2,1

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 261,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 250,0 261,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 11,0 12,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -70,0 -71,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,0 -3,0

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 65,0 65,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 385,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -75,0 -78,0

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 2,9 2,8

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 4,0 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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