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TENDÊNCIAS DA ECONOMIA MUNDIAL

Em matéria de comportamento da Economia Mundial temos tido, nos últimos tempos,
“mais do mesmo”, ou seja: a) Economia Americana segue em recuperação consistente;
b) Ásia como principal pólo de crescimento; c) Europa em recessão; d) Emergentes, em
geral, crescendo acima da média global.

A maior economia do Planeta, a americana, deverá crescer cerca de 2% este ano. Isso é
melhor do que se chegou a temer, quando o Governo Obama precisou efetuar cortes de
gastos (que ficou conhecido como “abismo fiscal”) por não dispor de limite para expansão
da dívida pública.

O déficit fiscal está elevado (4,5% do PIB), mas em queda.  O desemprego nos Estados
Unidos está elevado, para os padrões americanos (7,6% em Junho), mas já esteve pior. A
inflação está bem comportada (abaixo de 2%a. a.) apesar da política monetária
expansionista. A olho nu não se percebe uma economia em crise, nos Estados Unidos,
longe disso (foi o que pude sentir nas ruas e nas lojas, em Miami e em Nova York, em
março e maio  deste ano).

A região de maior dinamismo da Economia Mundial continua sendo a Ásia, com a China
podendo crescer 7,5% e a Índia 5,8%. A maioria dos demais países ditos emergentes da
Ásia está crescendo, em média, quase igual ao dobro do crescimento da economia mundial
previsto para este ano (cerca de 2%, segundo último relatório do FMI). O Mundo continua,
naturamente, muito interessado no desempenho da economia chinesa, já que ela funciona
como uma espécie de “locomotiva” da Economia Mundial. A economia japonesa, a terceira
maior do Planeta, poderá crescer cerca de 1,8% este ano, o que pode ser visto, em
princípio, como indicador de sucesso da chamada “Abenomics” (política econômica do
Primeiro- Ministro Shinzo Abe).

Na Zona do Euro, a situação é parecida com o que vimos ano passado: recessão. O PIB
do conjunto dos países (17) poderá encolher cerca de 0,6%. Além da forte recessão em
países problemáticos, como Grécia, Portugal e Espanha, economias de peso, como a



italiana e a francesa, também estão em recessão. A  superação dos problemas
econômicos na Zona do Euro continua à espera de soluções mais criativas do que a
simples aplicação do receituário tradicional (onde pontifica a austeridade fiscal), cujo
resultado tem sido o aprofundamento da recessão nos países periféricos e a consequente
contaminação das economias centrais do grupo. A maior economia do grupo, a alemã,
ainda não entrou em recessão, mas seu crescimento, este ano, poderá ficar pouco
acima de zero.

Países desenvolvidos importantes, como a Inglaterra, o Canadá e a Austrália, estão
apresentando desempenho razoável, compatível com a evolução geral da Economia
Mundial. O PIB da Austrália poderá crescer cerca de 2,5% este ano, o do Canadá
cerca de 1,8% e o da Inglaterra em torno de 1% (nada mal para quem está assistindo à
recessão no continente europeu).

No continente Africano, o desempenho econômico de suas principais economias é
consistente com o que se passa no resto do mundo. A  Arábia Saudita, grande
exportadora de petróleo, poderá crescer cerca de 4% e a África do Sul, cerca de
2,5%.  Com o preço do petróleo rodando próximo dos cem dólares o barril, os países
produtores desse tipo de combustível conseguem navegar em mares relativamente
tranquilos, como é o caso de Angola.

Na América Latina, os melhores desempenhos são apresentados pelo Chile (crescimento
previsto de 4,7% este ano), pela Colômbia (4,3%) e pelo México (3,2%). Os piores
desempenhos são os da Venezuela e da Argentina, onde a própria qualidade das
estatísticas costuma ser questionada pelos analistas.

A maior economia da América Latina, a brasileira, deverá crescer abaixo da média
mundial em 2013, com inflação acima da média mundial. Isso tem sido uma característica,
aliás, da gestão Dilma Rousseff e nada sugere que poderá melhorar neste e no próximo
ano, ao contrário.



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 2130,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10800,0 10755

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4710,0 5040

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2310,0 2410

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

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

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,0 3,0

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 6,2 6,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,1 5,3

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

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 2,0 3,3

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 -80,0

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

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 62,0 64,0

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 2,35 2,40

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 13,0 2,1

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,0 3,2

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 61,5 61,0

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 36,0 36,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 5,1 5,3

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

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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