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E AGORA, PARA ONDE VAMOS?

Os movimentos de protestos, pelas ruas do Brasil, foram surpreendentes, para a maioria
das pessoas, pelo que se pode constatar dos depoimentos de diferentes pessoas, analistas
políticos, personalidades...

As reações foram, também, no geral, positivas, quanto a seus possíveis impactos sobre o
futuro do Brasil.

Ficou comprovado, ainda, o impressionante poder da internet, como instrumento de
mobilização social.

Tudo indica, nesse contexto, que o processo de “aumento da transparência”, no trato da
coisa pública, caminha, inexoravelmente para melhor.

Parece plausível, portanto, esperar dias melhores em termos de:
 a) - “Maior conscientização da população” quanto ao que dela é tirada, na forma de
impostos, e quanto ao que lhe é devolvida na forma de serviços públicos (nos protestos
ficou claro o descontentamento com a qualidade de serviços públicos, como transporte
urbano, saúde, educação, segurança etc., mas não há dúvida de que ainda é “imensa” a
“falta de transparência” quanto ao que cada qual paga de impostos);
b)- Combate ao “mal uso de recursos públicos”, uma dolorosa realidade pelos quatro
cantos do País.

Para aqueles que acompanham, mais de perto, a evolução dos dados sobre a economia
brasileira, é fácil entender o quanto poderíamos ter melhorado, na qualidade dos transportes
públicos, da educação básica, do saneamento, da segurança pública, das estradas, das
ferrovias, dos portos, dos aeroportos, nos últimos quinze ou vinte anos, caso “apenas uma
parte” do “brutal aumento da carga de impostos” fosse melhor utilizada pelo poder público.
Basta fazer um cálculo bem simples: a carga tributária foi aumentada em cerca de dez
pontos de percentagem do PIB, passando, grosso modo, de 25% para 35% do PIB, nos
últimos vinte anos. Isso significa que os contribuintes brasileiros estão pagando, “a mais”,



por ano, de impostos, a bagatela de 500 bilhões de reais (estimando-se o PIB atual em
cerca de R$5 trilhões /ano), na comparação com a situação anterior ao lançamento do
Plano Real. Imagine se “metade” do “aumento” dos impostos, ou seja, R$250 bilhões/
ano, fosse investida, com critério, em setores estratégicos, para a melhoria da qualidade
de vida da população, nos últimos quinze anos! Daria para ter feito muita coisa, não?
Se o dinheiro arrecadado, “a mais”, nos últimos anos fosse bem utilizado, poderíamos
ter lindos estádios de futebol, ao lado de boas escolas públicas, hospitais públicos de
qualidade, boas estradas em todo o território nacional, amplos e modernos aeroportos,
amplos e modernos portos etc. O PIB estaria crescendo em ritmo mais acelerado, pois
o “custo Brasil” não seria tão alto.

A população não teria motivo para vir à rua protestar contra o mau uso do dinheiro
público.

É difícil, de qualquer modo, antecipar qual será o desdobramento total dos movimentos
de protestos, que surpreenderam, positivamente, os brasileiros nas últimas semanas.

De imediato, iremos ver um dólar subindo para outro patamar, com seus impactos
inevitáveis sobre a inflação. Iremos ver uma taxa de juro subindo, na tentativa de conter
as pressões inflacionárias. Iremos ver uma economia com dificuldade para crescer,
como já está acontecendo, diante do elevado “custo Brasil” que não poderá ser reduzido
por um passe de mágica (alta carga tributária, burocracia alucinante, instabilidade
regulatória etc.).

É certo que vamos dispor de interessante material para ser utilizado na campanha
eleitoral do próximo ano!

Vamos torcer, portanto, para que nas próximas eleições os brasileiros tenham a felicidade
de eleger candidatos que tenham competência e disposição para melhorar a qualidade
da gestão da coisa pública, seja a nível estadual seja a nível federal. É isso que as ruas
estão demandando, ao que me parece.



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 5,8 5,7

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 9,00 9,00

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

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,0 17,5 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 250,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 242,0 262,0

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

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -75,0 -77,0

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

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

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 378,0 380,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -68,0 -70,0

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 2,30 2,35

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 10,6 2,3

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,4 3,4

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 3,0 3,5

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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