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ECONOMIA MUNDIAL – ONDE ESTÁ A CRISE?

Desde set/2008, quando vivemos dias de grande tensão, após a quebra do Lehman Brothers
(grande e tradicional banco de investimento americano), não há dúvida de que a palavra
mais usada por comentaristas, analistas, políticos, empresários, em todo o Planeta, tem
sido: “crise”.

De fato, tivemos uma recessão global em 2009, quando o PIB da economia mundial
encolheu um pouco. O susto foi grande, pois temíamos que poderia acontecer algo igual,
ou até pior do que a grande e prolongada depressão dos anos l930.

Felizmente, até agora, de concreto, tivemos um “grande susto”, pois a reação política dos
principais governos dos países desenvolvidos foi basicamente correta e eficiente. Primeiro
abrindo os cofres públicos para “gastar o que fosse necessário” e depois afrouxando a
política monetária como nunca tínhamos visto.

Já estamos no quarto ano, após a recessão global de 2009, sem uma nova recessão,
embora falemos o tempo todo em “crise”.

A maior economia do Planeta, a norte-americana, segundo o grupo de analistas do
semanário The Economist, poderá crescer 2,0 % este ano. Isso, depois do temido “abismo
fiscal” que poderia causar uma recessão nos Estados Unidos. A temida recessão não
está acontecendo e até o Fed (banco central americano) já sinaliza que poderá mudar a
política monetária, depois de um longo período de “dinheiro fácil e barato”.

Há, de fato, uma crise de confiança no futuro da Economia Mundial. O cenário está
nebuloso e difícil de se enxergar à distância. Apesar das incertezas, a atividade econômica
continua crescendo na maioria dos países.

No Mundo, as recessões são exceções, não regra.

A Zona do Euro está em recessão, com previsão de queda de 0,6% no seu PIB. Portugal,
Espanha, Grécia, Itália, França estão em recessão, em diferentes graus. O caso da



Grécia é mais complicado, já com cinco anos de forte recessão. A maior economia da
Zona do Euro, entretanto, a Alemanha, poderá crescer cerca de 0,4% em 2013. A Zona
do Euro é a principal fonte de incerteza sobre a economia global, pois seus líderes não
tem se mostrado, até agora, à altura do desafio.

A segunda maior economia do Mundo, a chinesa, poderá crescer 7,8% este ano,
menor que a média dos anos anteriores, mais ainda assim uma elevada taxa de
crescimento. Mas é certo que a desaceleração da China poderá afetar (e já está afetando)
o ritmo de crescimento global. A terceira maior economia do Mundo a japonesa, deverá
crescer cerca de 1,6%, em 2013, segundo The Economist. É um crescimento baixo,
mas não é uma recessão. A prioridade da política econômica japonesa tem sido a de
reativar a economia, anêmica há mais de vinte anos, por perda de competitividade
internacional derivada da valorização de sua moeda.

Na Ásia, além da China, a maioria das demais economias está crescendo. A economia
indiana poderá crescer 6,2%, o mesmo podendo acontecer na Indonésia. O aumento
do PIB deverá situar-se entre 2 e 4% para a maioria dos demais países asiáticos.

Na África, o cenário também é de crescimento, apesar dos problemas políticos em
alguns de seus países. A África do Sul, um dos chamados BRICS, poderá crescer
2,8% em 2013.

Na América do Sul, o cenário é, também, de crescimento este ano. Os destaques
positivos estão com o Chile (+4,9%) e Colômbia (+4,3%) em resposta às políticas
econômicas mais consistentes.

A maior economia do Continente, a brasileira, poderá crescer pouco mais de 2% segundo
os últimos prognósticos.

Destaques negativos estão com a Venezuela e a Argentina, tudo a ver com baixa
qualidade da gestão econômica.

Enfim, como vimos, o Mundo cresce, com exceção da Zona do Euro. Então, onde está
a crise de que tanto falamos? A crise está no “desconhecimento do futuro”, ou melhor,
no “medo do futuro”.

Uma nova onda de crescimento acelerado, que um dia certamente voltará a acontecer,
parece ser o único remédio capaz de curar o mal do momento, a falta de confiança no
futuro, para esquecermos, durante algum tempo, a palavra “crise”.



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 8,75 8,75

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 18,0 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 2,20 2,25

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 5,8 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
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