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POLÍTICA  MACROECONÔMICA – EM XEQUE A CONSISTÊNCIA?

Tudo indica que entraremos o ano de 2013 já com previsões de crescimento do PIB bem
mais modestas do que aquelas que tínhamos até recentemente. Chegou-se a acreditar
que o ritmo de crescimento da economia brasileira poderia estar rodando no patamar de
4% no último trimestre de 2012, o que garantiria um bom desempenho para 2013.

 Isso, entretanto, não está sendo confirmado pelos fatos. A recuperação da produção
industrial é claudicante e o consumidor mostra-se mais cauteloso, limitando as possibilidades
de crescimento via consumo.

 Lembre-se que, no início deste ano, a maioria dos analistas apontava um crescimento
superior a 3% e o Governo um crescimento acima de 4%.  Agora, alguns analistas já não
descartam um crescimento do PIB, em 2012, abaixo de 1,5%.

Isso, apesar das medidas de desonerações tributárias (para estimular a venda de
automóveis e eletrodomésticos) e da grande agressividade dos bancos oficiais na oferta
de crédito a juros em forte queda.

A sensação que se tem, quando se tenta imaginar o que poderá acontecer no futuro, não
é boa. Parece que o estoque de medidas destinadas a estimular a economia está se
esgotando e que os resultados estão muito aquém do esperado.
O baixo crescimento e as desonerações tributárias afetam o desempenho da receita de
impostos, o que coloca em xeque o cumprimento das metas fiscais. Antes já se recorreu
a truques contábeis para se atingir as metas fiscais numéricas. Agora, o próprio Ministro
da Fazenda se encarrega de adiantar que as metas fiscais não serão cumpridas. Diz-se
que isso não será problema, já que teremos menores despesas com juros da dívida
pública. Mais uma vez, entretanto, a sensação é que as coisas estão se deteriorando
perigosamente.

A consistência macroeconômica pode estar indo para o espaço e poderá cobrar elevado
preço, a partir de algum momento.

Inflação estabilizada em patamar muito superior ao da meta (que já é frouxa, no meu
entendimento), contas públicas em deterioração, crescimento medíocre...

Nosso principal mercado na América Latina, o argentino, fechando-se às nossas
exportações e afetando diretamente nossa atividade industrial.



Na medida em que as conveniências políticas, visando às eleições de 2014, ganham
proeminência nas decisões econômicas, mais estas se concentram em objetivos
imediatistas e menos se focam nas questões estruturais, que condicionam o
desenvolvimento no médio e no longo prazos.

É verdade que temos reservas cambiais em nível recorde e isso nos dá algum espaço
para manobras. Mas, em tempos de globalização financeira, a distância entre a “noiva
da vez” (que não somos mais) e o “patinho feio” (que, felizmente, ainda não somos)
pode ser curta.

O melhor é fazer as coisas que devem ser feitas, tempestivamente, sem os expedientes
imediatistas (como o represamento dos preços dos combustíveis), para não ficarmos
“enrolados” no futuro (como é o caso da Presidenta Cristina, da Argentina).

É claro que ainda é muito cedo para falarmos da volta do “Efeito Kovak” (eu sou você
amanhã) tão conhecido na segunda metade da década de 1980 do século passado,
quando os pacotes econômicos semelhantes, lançados na Argentina e no Brasil, se
alternavam sem, entretanto, produzirem os resultados almejados.

Em política macroeconômica, é possível traçar caminhos diferentes sem perder a
consistência, mas não se pode colocar em risco a própria consistência...



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2160,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11013,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4400,0 4800,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2410,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,4 3,8
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 -0,5 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,4 3,9
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,0 4,7
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,6 5,5
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,8 1,8
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 257,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 17,0 18,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -57,0 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 385,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -102,0 -100,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,05 2,10
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 9,6 2,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,4 2,0
      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...
      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...
25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2810,0 3040,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 63,5 63,0
27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,0 35,0

28. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,7 4,5
29. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 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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