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CONFIANÇA E CRESCIMENTO – SOMENTE EM 2015?

Os analistas econômicos têm mencionado muito, nos últimos tempos, o “custo Brasil” (alta
carga tributária, deficiência da infraestrutura em geral, baixa qualificação da mão de
obra, burocracia, truculência intervencionista do Governo Dilma...) e o baixo nível dos
investimentos, como fatores explicativos do pífio crescimento do PIB.

Além disso, o modelo de crescimento baseado na expansão do consumo ter-se-ia esgotado,
diante do elevado nível de endividamento já atingido pela população.

O investimento seria necessário para “aumentar a capacidade produtiva” e este
(investimento) estava em processo de recuperação. Era a esperança de melhores dias
para o crescimento do PIB.
Acontece que desde a eclosão dos movimentos de protestos, em junho, a “confiança” no
poder público e nos governos em geral caiu dramaticamente.

E agora, como se comportarão investidores e consumidores em geral?
Ainda não temos estatística disponível sobre o comportamento dos investimentos e do
consumo, após os protestos. É razoável suspeitar, entretanto, que ambos foram afetados,
negativamente.

Se essa suspeita for confirmada pelos fatos, poderemos ter um desempenho ainda mais
fraco da atividade econômica.

Como a taxa de crescimento do PIB, prevista para este ano, já vinha sendo revista para
baixo, agora os números poderão mostrar-se ainda mais modestos.

Não seria fora de propósito, portanto, prepararmo-nos para um cenário de “estagflação”
(estagnação com inflação) antes do final deste ano, situação que tenderia a perdurar até
que a “confiança” sobre o futuro da economia e do País fosse restaurada, ou seja,
possivelmente, somente depois das próximas eleições presidenciais.



É difícil acreditar que o Governo Dilma Rousseff (por tudo o que fez e o que deixou de
fazer até agora) seja capaz de promover uma recuperação da confiança em geral,
embora João Santana, assessor de marketing da Presidente, tenha afirmado, há cerca
de um mês, que em quatro meses (daqui a três meses portanto) Dilma voltaria a merecer
o apoio da população. É ver para crer.

Neste momento, ao contrário, na minha percepção (pelo que ouço e pelo que leio) a
credibilidade de Dilma como administradora está caindo rapidamente para níveis críticos,
para não dizer irreversíveis.
Sem confiança, a tendência das pessoas (empresários, investidores e consumidores)
é ficar parados, esperando por um cenário mais claro. O resultado prático poderá ser
simplesmente a estagnação da economia.
Um novo cenário, de retomada da confiança no futuro, poderá aparecer somente no
próximo ano, a depender do resultado das eleições.

Até agora temos (conforme especulações publicadas na imprensa), seis potenciais
candidatos a Presidência, no próximo ano: a própria Dilma, Marina Silva, Aécio Neves,
Eduardo Campos, Serra (em busca de algum partido alternativo ao PSDB, pelo qual já
foi candidato duas vezes) e, eventualmente, Lula (que tem negado essa hipótese).

Em minha opinião, uma eventual recondução de Dilma seria a certeza da continuidade
de um cenário de “aprofundamento da deterioração dos indicadores econômicos”.
Uma eventual eleição de Marina seria (a meu ver) de alto risco (seu Curriculum Vitae
não permite antecipar como seria seu desempenho como administradora responsável
pelos destinos do País, apesar dos bons propósitos).

Neves, Campos e Serra, a julgar pelo que se conhece de seus trabalhos como políticos
e administradores (chefes de governos estaduais), poderiam representar a volta de
maior normalidade na gestão econômica e política do país.

Finalmente, poderia ocorrer o cenário “volta de Lula” (ele próprio e Dilma dizendo que
esta hipótese não existe, pois ele nunca foi). O Brasil merece?



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 2,8

- 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 2,9

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

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

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 6,0 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 2,2 3,3

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 247,0 268,0

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 5,0 6,0

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 -67,0 -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 3,4 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 2910,0 3080,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 62,0 62,0

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 5,2 5,3

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