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THE ECONOMIST, DILMA ROUSSEFF, MANTEGA…

Não me parece muito comum que a The Economist, revista semanal inglesa de grande
prestígio e credibilidade, faça sugestão para que um país, um governo, troque sua equipe
econômica.

Isso, entretanto, aconteceu, e a Presidente Dilma Rousseff não poderia deixar de dar
algum tipo de resposta. E resposta também não poderia ser muito diferente da que foi:
disse que não será influenciada pela sugestão da The Economist.

Os casos de maus resultados na condução da economia e finanças acabam por queimar
ministros titulares da área, como seria natural esperar.

No caso brasileiro atual um desempenho medíocre do PIB, muito aquém das previsões
do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, é o que parece mais incomodar o Governo
Dilma.

O objetivo prioritário de Dilma Rousseff parece ser, sem dúvida, a obtenção, nas urnas,
de um novo mandato presidencial de quatro anos, nas eleições de 2014.
Se a eleição fosse hoje, seria difícil outro candidato tirar de Dilma essa pretensão de
continuar no cargo, apesar do pibinho de 1% neste ano. A explicação seria econômica,
apesar do baixo crescimento, pois a renda per capita ainda cresce e a taxa de desemprego
continua baixa.

Não significa que a condução da economia esteja sendo eficiente. Temos graves problemas
não resolvidos. Parece justa, também, a afirmação de que o Governo Dilma lança muitos
programas e entrega pouco. Que se trata de um Governo excessivamente intervencionista,
também, não há dúvida. Isso gera muita insegurança junto aos investidores em geral.

Apesar da tentativa de passar uma imagem de boa executiva,  Dilma tem-se revelado
centralizadora, inibindo a ação dos ministérios. Fala-se que a maioria dos ministros tem
verdadeiro medo da Chefe.  Seria comum a Presidente destratar ministros, inclusive na
presença de outros membros da equipe. Há quem considere, ainda, que o ministério de
Dilma, é o mais fraco de toda a República (inaugurada por Deodoro da Fonseca em 15
de novembro de 1889). Pode ser um pouco de exagero, mas ajudaria a explicar, em boa
medida, a inoperância que tem caracterizado a administração Rousseff em temas que
demandam ações executivas mais eficientes como na área dos investimentos em geral.



Essa inoperância não acontece nas “intervenções”, já que as mesmas podem ser
feitas por decisões administrativas unilaterais. Estas, muitas vezes truculentas, como a
que está acontecendo com o setor elétrico, onde investidores (acionistas) já sofreram
perdas colossais.

Nesse cenário é de ser perguntar: até onde irá o ministro Mantega?

Acreditamos que se o PIB continuar crescendo alguma coisa, mesmo que muito abaixo
das previsões iniciais, a aprovação de Dilma pela maioria dos eleitores continuará
elevada e Mantega continuará a ser o principal condutor da economia.

O que não podemos esquecer, finalmente, é que Dilma cursou faculdade de economia
e que o intervencionismo de seu governo parece refletir, em boa medida, suas idéias
econômicas e sua ideologia. Aí é que mora o perigo! Veja, por exemplo, que com o
objetivo de obter melhores estatísticas para a inflação já se atacou a lucratividade da
Petrobrás (afetando sua capacidade de investimento e prejudicando seus acionistas) e
ataca-se, agora, a lucratividade do setor elétrico (sabe-se lá com que conseqüências
para o país, no médio e no longo prazos), a título de combate ao “custo Brasil”. Sabemos
que, sem viés ideológico, existem formas mais eficientes de se combater o custo Brasil.



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 5,6 5,6
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,6 5,3
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 2,4 2,1
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 239,0 263,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -56,0 -62,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,6 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 62,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 383,0 390,0
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 2,6 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 63,5
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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