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CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO CRESCIMENTO DO PIB

O crescimento do PIB brasileiro no terceiro trimestre (0,6%) ficou abaixo das previsões
mais pessimistas.

Agora, a pergunta que se faz é se o nosso PIB irá crescer mais, ou menos, do que 1%
em 2012. Se considerarmos que se acreditava em um crescimento acima de 3% nos
primeiros meses do ano, não há dúvida, que se trata de uma grande decepção.

Se o PIB crescer 0,9%, taxa mais do que medíocre, será, entretanto, o suficiente para
manter a renda “per capita” no mesmo nível da do ano anterior, já que corresponderia ao
crescimento estimado da população brasileira.

Apesar desse desempenho modesto em matéria de crescimento, a taxa de desemprego
continua baixa, na comparação internacional.

Assim, embora, o Governo mostre-se ansioso em busca de cifras mais interessantes
para o crescimento, a população em geral ainda não tem reclamado de dificuldades
financeiras.

A população, na prática, parece estar-se adaptando, à nova realidade do crescimento
(ou estagnação) da sua renda.

Há indicações, por exemplo, de que irão ser mais parcimoniosos nas despesas com
compras ligadas ao Natal. Isso, por outro lado, sugere que não podemos esperar um
brilhante resultado para o crescimento do PIB no último trimestre.

As medidas fiscais (redução de tributos) adotadas pelo Governo para estimular a atividade
econômica produzem resultados limitados.

Apesar do grande apelo feito pelos bancos oficiais para a tomada de crédito (com direito
a comerciais com participação de astros de TV), o próprio consumidor parece mais
consciente das limitações impostas por sua renda.

A “eleição” de setores para serem estimulados (automobilístico), punidos (setor elétrico),
pressionados (bancos privados), gera incertezas junto aos investidores em geral, com
impactos sobre o crescimento atual (corte de investimentos) e futuro (menor capacidade
produtiva).



Se, até recentemente, a imagem internacional da economia brasileira era “melhor que
a realidade” (fruto de agressivo marketing, ao longo de todo o Governo Lula) agora os
investidores e financiadores externos parecem perceber melhor as limitações ao nosso
potencial de crescimento.

As projeções para o crescimento do próximo ano estão sendo revistas rapidamente e
fortemente para baixo. Se antes se acreditava na possibilidade de taxas de crescimento
de até 4% para 2013, agora poucos se arriscam de projetar taxas superiores a 3%.

Na prática, ninguém sabe qual poderá ser o crescimento da economia mundial e da
economia brasileira em 2013, tal a quantidade de fatores econômicos e políticos, capazes
de influenciá-las.

O que, entretanto, parece bem provável, é que a economia brasileira continue a crescer
abaixo da média mundial e muito menos que a média dos principais países emergentes
da Ásia e da América Latina.

A inflação, por sua vez, deverá continuar em patamar significativamente acima da meta
central de 4,5%.

Muitos leitores poderiam perguntar: por quê, apesar do desempenho medíocre da
economia brasileira, Dilma Rousseff desfruta, ainda, de elevado índice de aprovação?

A resposta, a nosso ver, pode ser dada pela própria economia: a renda “per capita”
cresce (não muito, mas cresce), o desemprego cai, e a inflação está elevada, mas
ainda controlada.



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 2090,0 2150,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4385,0 4680,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2430,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,0 3,0
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 -1,2 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,4
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,2 3,2
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 5,2
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,4 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,5 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 2,6 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 263,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,0 17,0
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 62,0
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 2,10 2,20
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 12,3 4,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,4 2,2
      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 2820,0 3040,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 64,0 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 4,4
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,3 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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