
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 439
18/12/2012

CENÁRIOS PARA 2013

1. ECONOMIA MUNDIAL – A economia mundial poderá ter um desempenho parecido
ou, talvez, até melhor, do que o de 2012, que não foi mal, se considerarmos que o
PIB do Planeta poderá ter crescido cerca de 3% este ano. Para que o cenário mais
otimista se concretize será necessário, em primeiro lugar, que o Governo Obama
consiga um resultado razoável com os republicanos para se evitar o chamado “abismo
fiscal” (que poderia levar a economia americana a uma recessão). Em segundo
lugar, é necessário que as lideranças da Zona do Euro avancem com decisões que
favoreçam a consolidação da moeda única europeia. Estamos entre aqueles que
acreditam em uma solução positiva, tanto nos Estados Unidos, quanto na Zona do
Euro. Ou seja, não estamos acreditando em uma postura suicida do partido republicano,
nos Estados Unidos, nem em uma atitude completamente inflexível da Alemanha, sob
liderança de Angela Merkel, no trato dos problemas da Zona do Euro.

A terceira maior economia do Mundo, a japonesa, poderá ganhar algum fôlego, em
2013, com a política cambial prometida pelo novo primeiro-ministro (Shinzo Abe, de
volta ao poder), de desvalorização do yen, visando melhorar a competitividade
internacional daquele país.

Quanto aos grandes emergentes já temos tido sinalizações favoráveis na China, que
deverá continuar funcionado como locomotiva da economia mundial. Um aumento no
ritmo de crescimento da China, por outro lado, poderá ser decisivo para que outras
economias emergentes apresentem resultados positivos em 2013. Isso porque a
reativação da demanda chinesa por alimentos e outros produtos primários (inclusive
petróleo) pode ser decisiva para o desempenho econômico em boa parte do Planeta.

Como temos dito, em algum momento, deverá ocorrer uma “reversão das expectativas”
quanto do futuro da economia mundial. A pergunta cabível é: essa reversão poderá
acontecer em 2013?

 Em 2012, as projeções para o crescimento foram, em geral, revistas para baixo. As
incertezas sobre os rumos da crise da Zona do Euro funcionaram como principal
fator alimentador do desaquecimento da economia global.

Não descartamos que esse ponto de reversão das expectativas possa acontecer ao
longo de 2013. Nesta hipótese, poderemos ter, ainda em 2013, correções para cima
e não necessariamente para baixo (como ocorreu em 2012) sobre as projeções para
o crescimento. Mas isso é para ser verificado na prática.

Por enquanto, vale ficar atento, principalmente com relação à evolução das decisões
políticas na área do Euro. A recente decisão de se avançar com a supervisão bancária
unificada, através do Banco Central Europeu, foi um passo importante. A resistência



do Bundesbank (banco central da Alemanha), não foi surpresa, mas isso faz
parte do processo.

2. ECONOMIA BRASILEIRA – Os prognósticos predominantes para a economia
brasileira, em 2013, em termos de crescimento, são melhores que o “resultado
medíocre” de 2012. O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, repete a aposta
inicial otimista de 2012 e afirma que o PIB brasileiro crescerá mais que 4% em
2013. O Presidente do BC, Alexandre Tombini, também está otimista quanto ao
cenário para 2013. Acredita em um crescimento bem maior do que o de 2012 (o
que nos parece bem provável) e a com a inflação menor (o que nos parece
possível, mas menos provável).

A maioria dos analistas de fora do Governo aposta em um crescimento de até
3,5%, em 2013, com a inflação dentro da faixa superior do sistema de metas (
faixa que vai dos 4,5%, centro da meta, a 6,5%, limite superior). Somente os
fatos, no futuro, dirão quem está com a razão.

Se o poder público, principalmente a nível federal, conseguir dar maior efetividade
à execução dos planos de investimentos na área da infraestrutura, poderemos
ter, efetivamente, um cenário mais favorável ao crescimento do que o tivemos em
2012.

Na área cambial, será necessário estar especialmente atento, em 2013.

Em geral se aposta na manutenção de um sistema de banda cambial informal
relativamente estreita (atualmente esta banda admitiria o dólar entre R$ 2,00 e R$
2,10). Essa banda poderia mover-se para cima, conforme ação do BC visando,
de um lado, controlar a inflação e, de outro, abrir espaço para a melhoria da
competitividade internacional da indústria brasileira.

A pergunta cabível é: até que ponto poderá o Banco Central monitorar a taxa de
câmbio? Vale sempre lembrar que para o BC é sempre mais fácil fixar um piso
para o dólar (basta comprar o suficiente) do que fixar um teto (já que há limite
para as vendas de moeda estrangeira, por mais que as reservas cambiais estejam
elevadas).

Vale lembrar, também, que a imagem internacional da economia brasileira tem
sofrido desgaste relevante nos últimos tempos (a matéria do The Economist
sugerindo troca da equipe econômica, é apenas um exemplo) em face do gosto
pelo “intervencionismo estatal” por parte do Governo Dilma e do baixo crescimento
do PIB.

O fato de devolvermos, depois de tão pouco tempo, a sexta posição no ranking
dos maiores PIBs, para a Inglaterra, chama a atenção pelo lado negativo, embora
o fato, em si, ser resultante, principalmente, da desvalorização do real frente ao
dólar, ocorrida em 2012.



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 4700,0
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 0,9 3,2
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 -1,5 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,4
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,7 5,5
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 2,3 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) 173,2 127,6 181,6 226,2 239,0 264,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -56,0 -64,0
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 2,7 2,6
      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 2730,0 2915,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 62,0 62,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 34,5 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,9 4,8
29. Supermercados-Vendas Reais(%) 9,0 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0

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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