
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 463
03/06/2013

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

CÂMBIO, CRESCIMENTO, INFLAÇÃO...

Temos dito e repetimos que, em nosso entender, a valorização do real é a principal causa
da perda de dinamismo da economia brasileira nos últimos anos. Tem origem na perda de
competitividade internacional da indústria brasileira. Como consequência, nossa indústria
sofre concorrência dos produtos importados (principalmente da China, que tem moeda
desvalorizada) e perde mercado no exterior. Faz lembrar o erro estratégico do Japão, em
meados dos anos l980, ao permitir valorização acentuada do yen. A economia japonesa
entrou em um longo processo de baixo crescimento (depois de mais de duas décadas de
crescimento acelerado). Acontece que quando o Japão deixou de crescer, seu padrão de
vida já era dos mais elevados do Mundo, sua renda bem distribuída e seu desemprego
baixo. Menos mal.

O real valorizou-se pela conjunção de dois principais fatores: a) grande geração de divisas
proporcionada pelos nossos setores agrícola e de mineração; b) acomodação, ou falta de
visão estratégica, das nossas autoridades econômicas (que acharam melhor “combater a
inflação” à sombra das facilidades cambiais derivadas das receitas cambiais antes
mencionadas).

Os mais ilustres economistas brasileiros (alguns deles diretamente envolvidos com a
formulação e execução do Plano Real) em geral parecem ter pudor em afirmar que
cometemos um erro estratégico histórico de política cambial, que está nos custando taxas
ridiculamente baixas de crescimento. Mencionam-se outros fatores, que também são
relevantes, para explicar nosso baixo crescimento, como baixa qualidade da infraestrutura,
baixa qualidade da mão de obra (há exceções, naturalmente), baixo nível da poupança
(como proporção do PIB). Mas o principal responsável pela anemia do crescimento da
economia brasileira foi, e ainda é, a meu ver, uma moeda muito valorizada.

Agora, diante da continuada deterioração das contas externas, o mercado parece estar
forçando alguma correção na taxa de câmbio. As autoridades econômicas “gostam” da
desvalorização, na esperança de que a mesma dê algum fôlego à indústria e com isso



melhore a taxa de crescimento do PIB. Mas as autoridades econômicas também “não
gostam” da subida do dólar porque gera inflação.

Com isso, o BC tem monitorado a taxa de câmbio, por um sistema de “banda não
declarada”. Antes a banda parecia estar entre R$ 2,00 e R$ 2,10 por dólar. A pergunta
agora, é: qual a nova banda? O novo teto pode ser R$ 2,15 e novo piso, R$ 2,00, como
já era, ou R$ 2,05. Vamos saber com as intervenções do BC no mercado.

O que ninguém sabe é qual será a taxa de câmbio que o mercado irá considerar
sustentável, diante das condições tanto da economia brasileira quanto da conjuntura
internacional.

Muitas são as variáveis que irão influir na determinação daquela taxa de câmbio:
a) a credibilidade da nossa política econômica (que está em franca queda);
b) o desempenho da economia chinesa (que está passando para patamar de menor
crescimento);
c) o desempenho da economia americana (que está melhor que o esperado e, com
isso, atrai capitais externos, concorrendo com o Brasil e outros emergentes);
 d) o desempenho da Europa (que não está bem, mas parece começar a reconhecer
que o caminho para sair da crise passa pela retomada do crescimento).

Qualquer que venha a ser a correção na taxa de câmbio, parece razoável admitir que
podemos ter, nos próximos meses, algo parecido com o que aconteceu em 2012:
revisões do crescimento para baixo e revisões da inflação para cima.



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 2130,0 2180,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10860,0 11050

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4720,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2320,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 2,2 3,2

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,5 2,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 7,0 3,5

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,3 3,3

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 4,4 5,3

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 8,50 8,50

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

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 252,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 243,0 261,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 9,0 12,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -71,0 -72,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,0 -2,9

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 2,15 2,20

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 3,4 2,3

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,2 3,3

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 2900,0 3080,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 61,4 61,0

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 5,0 5,2

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 4,5 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

2012Ítens 2009 2010 2011


