
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 467
01/07/2013

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

LEI DO RETORNO?

Ainda é cedo para se avaliar todas as consequências dos movimentos de rua, que tomaram
conta do Brasil nas últimas semanas. Já é possível esperar, de qualquer forma, que um
saldo muito positivo poderá resultar: “melhoraria da qualidade da gestão do dinheiro
arrecadado junto à população, por meio dos impostos”.

Essa melhoria poderá se concretizar através de:
 a) “corte de despesas não prioritárias” (os moradores da “Rocinha”, famosa favela (agora
comunidade), no Rio de Janeiro, deram um bom exemplo, ao realizar uma passeata
pacífica, até à frente do apto. do Governador Sérgio Cabral, para dizer, entre outras
coisas, que o teleférico não era prioritário (eles querem saneamento, escola, saúde,
transporte etc.). A propósito, será que alguém consultou o pessoal do “complexo do alemão”
(maior “favela”, agora “comunidade” do Rio de Janeiro) sobre o interesse em lá ter um
teleférico, que custou muito dinheiro e ainda vai custar, para sua manutenção? (inaugurado,
mais de uma vez, por Lula, Cabral e Cia, com direito a muita badalação na mídia?);
b) “redução da carga tributária”, que é elevada demais no Brasil (isso será possível, se for
levado a sério o “corte de despesas não prioritárias” (como empreguismo em todos os
níveis de governo e salários “por vezes escandalosos” (em alguns órgãos públicos, em
todos os níveis de governo: o salário de um copeiro do Senado, acima de R$15 mil
mensais, publicado na imprensa é, certamente, apenas a “ponta do iceberg” em matéria
de desperdício de recursos, que poderiam ter melhor uso);
c) “investimento de parcela importante do dinheiro, arrecadado por impostos, para melhorar
serviços de interesse da maioria da população”. Não é preciso fazer plebiscito para saber
o que a população deseja: melhores escolas, melhor atendimento em hospitais públicos,
melhor saneamento, melhores e mais acessíveis transportes públicos, maior segurança
pública, ruas menos esburacadas, melhores estradas, melhores ferrovias, melhores portos,
melhores aeroportos etc. Os políticos também sabem quais são as demandas prioritárias
da população. Tanto é assim que costumam prometer, durante a campanha, exatamente
aquilo que o povo demanda. O problema é que passadas as eleições, as promessas, são,
quase sempre, esquecidas.



Fiquei impressionado com a entrevista, nas páginas amarelas da Revista Veja, desta
semana, do jovem Maycon Freitas, um dos líderes dos movimentos de rua. Na minha
percepção, o entrevistado demonstra equilíbrio e maturidade. Ele afirma que
“desaparecem” dos cofres públicos mais de 200 bilhões de reais (por ano, suponho).
Não sei onde ele conseguiu esse número, mas devo dizer que me parece bem plausível.

 Semana passada, lembrávamos aqui, que a carga tributária brasileira aumentou cerca
de 10 pontos de percentagem desde o lançamento do Plano Real e que isso equivaleria,
aproximadamente, a cerca de 500 bilhões de reais, “por ano”, “a mais” de impostos
pagos pelo contribuinte brasileiro.

É fácil imaginar o que poderíamos ter de melhoria na infraestrutura econômica e social
do País (escolas, hospitais, estradas, ruas, portos, aeroportos, metrôs, vias urbanas,
segurança pública etc.) se, a cada ano, nos últimos dez anos, o poder público tivesse
investido não os R$ 500 bilhões a mais de impostos arrecadados, por ano, mas apenas
os R$ 200 bilhões por ano (mencionado pelo jovem Maycon, como dinheiro que some
dos cofres públicos)? Em dez anos, seriam cerca de 2 trilhões de reais, em investimentos,
em setores prioritários, de interesse da população em geral.

Teríamos, hoje, uma infraestrutura de bom nível em quase tudo e ainda teria sido
possível construir o trem-bala (sonho da Presidente Dilma), além de todos os estádios
de futebol comprometidos com a FIFA (alguns verdadeiros elefantes brancos).  A
população não estaria nas ruas pedindo serviços públicos padrão FIFA, pois eles, já
estariam disponíveis, se Lula, Dilma e Cia acreditassem mais no trabalho sério, voltado
para o verdadeiro desenvolvimento econômico e social do País, e menos na propaganda.

Tudo isso faz-me lembrar de alguns ditos populares, como: a) “aqui se faz, aqui se
paga” (os protestos seriam a “lei do retorno” pelos abusos com propaganda enganosa,
principalmente pelos governos Lula e Dilma? b) “pode-se enganar a muitos, por muito
tempo, mas não a todos o tempo todo” )(há aqueles que acreditam, ou acreditaram, que
a mentira muitas vezes repetidas, tornam-se verdades. Será?). Parece que no mundo
digitalizado, essa lei não funciona mais.

Finalmente, lembro que na Carta ao Leitor, da Revista Veja desta semana, o título é:
“Plebiscito é golpe”. Acredito que de fato, pode ser mais uma tentativa de colocar em
prática a propaganda enganosa, pois ninguém precisa perguntar aos eleitores o que
eles querem. Isso é óbvio para todos, inclusive para os políticos.



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 2120,0 2150,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10800,0 10855

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4710,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2310,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 2,0 3,1

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 1,3 2,5

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,0 3,1

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 4,5 5,3

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

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

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 17,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 248,0 270,0

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 6,0 8,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -78,0 -79,0

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

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 -0,4 -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 3,2 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 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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