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POLÍTICAS ECONÔMICAS – NOVOS TEMPOS EXIGEM HUMILDADE E
PRAGMATISMO.

Depois do “grave erro” (Set/2008,Governo Bush, filho) de deixar o Lehman Brothers (grande
e tradicional banco de investimento americano) quebrar, os Tesouros do Reino Unido, dos
Estados Unidos e de alguns outros países desenvolvidos tiveram que injetar “dinheiro
grosso”, para salvar grandes instituições financeiras e grandes empresas (somente a GM
demandou 50 bilhões de dólares). Não havia alternativa, já que o resultado da omissão do
poder público seria uma depressão global, resultante da perda de confiança causada pela
quebra do Lehman. Mas, em termos fiscais, a operação de salvação de grandes bancos e
indústrias não saiu barato. Os déficits fiscais e as dívidas públicas (como proporção do
PIB) dos principais países desenvolvidos atingidos pela chamada crise do sub-prime (que
teve origem no mercado imobiliário americano) explodiram.

Na origem da crise do sub-prime estava a crença (Alan Greenspan, que dirigiu o Fed por
18 anos) de que “o mercado é capaz de se ajustar”. Não foi capaz. Faltou supervisão,
faltou interferência do poder público, naquilo que lhe cabe. Greenspan, que fora aplaudido
durante toda sua gestão, teve que fazer um “mea culpa”, após deixar o Fed (e assistir ao
estouro da “bolha imobiliária” e todas as suas consequências).

Depois do exagero do liberalismo, as intervenções do Estado, com uso de dinheiro público,
foi a única alternativa prática disponível para livrar a Economia Mundial de uma grave
depressão.

Passada a fase crítica da ação fiscal, a restauração da confiança de consumidores e
investidores passou, então, a ser buscada principalmente pelo “afrouxamento” da política
monetária, ao mesmo tempo em que se procura sanear os desequilíbrios fiscais.

Os padrões usuais de comportamento dos bancos centrais tiveram que ser radicalmente
revistos, como o de “comprometer-se” com longos períodos de juros zero (postura, antes,
impensável).



Essa orientação da política monetária tem dado resultado, na medida em que tem
contribuído para uma recuperação gradual da economia mundial (exceção da Zona do
Euro, um caso à parte).

Mas a pergunta que não quer calar é: como se comportará a inflação, no futuro, após
tanta emissão de dinheiro pelos principais bancos centrais?
Alguém sabe?

O raciocínio clássico dos economistas sugere, de qualquer forma, que a inundação de
dinheiro promovida pelos bancos centrais acabará gerando inflação.

O Fed (Banco Central dos Estados Unidos) já sinaliza, a propósito, que o já longo
afrouxamento monetário não poderá perdurar por muito mais tempo, sob risco de gerar
pressões inflacionárias.
É certo, de qualquer modo, que muitas outras são as dúvidas sobre o futuro da economia
mundial, para as quais não temos, ainda, respostas satisfatórias.

  Humildade para não se apegar demais a certas “filosofias econômicas” (que levaram
a grandes erros, como as que alimentaram a “bolha imobiliária” americana) e
pragmatismo para “fazer o que tem que ser feito” em momentos cruciais (como na
crise de confiança, pós quebra do Lehman) são qualidades valiosas nem sempre
disponíveis.

A propósito, será que as lideranças políticas da Zona do Euro estão demonstrando ter
aquelas qualidades? A Zona do Euro está caminhando para um final feliz, ou para um
fracasso? Ainda tenho esperança no sucesso do projeto de moeda única, mas sem
humildade e pragmatismo das principais lideranças, a crise pode ir, ainda, muito longe,
infelizmente.



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 2160,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 11010,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4740,0 5060

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2390,0 2440

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 3,2 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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