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BALANÇO DE 2012

1. ECONOMIA MUNDIAL – A economia mundial cresceu cerca de 3% em 2012, o
que, francamente, nos parece bem razoável em um ano que a palavra “crise” foi
mencionada o tempo todo. A seguir apresentamos estimativas disponíveis, no
momento, principalmente na revista “The Economist” da terceira semana deste
mês, que nos permite ter uma visão panorâmica do comportamento da economia
mundial em 2012.  A maior economia do Planeta, a norte-americana, cresceu
pouco mais de 2%, confirmando sua tendência de gradual recuperação, iniciada
em 2010, depois da recessão de 2009. A taxa de desemprego nos Estados Unidos
esteve elevada em 2012, embora em queda gradual (7,7 % no mês de Novembro).
O déficit fiscal naquele país foi ainda bastante elevado (estimado em 7,0% do PIB)
embora em queda. A Zona do Euro apresentou-se em recessão, em 2012, com
queda no PIB de cerca de 0,4 %, para o conjunto dos países. A maior economia
da zona da moeda única, a alemã, não chegou à recessão, mas seu crescimento
foi de apenas 0,8 %. A economia italiana encolheu 2,2 % em 2012, a economia
espanhola caiu 1,4 %, enquanto a francesa mostrou-se basicamente estagnada. A
Grã-Bretanha, embora não integrante do Euro, tem sofrido os efeitos da crise na
Europa, tendo, sua economia,  ficado virtualmente estagnada em 2012. As incertezas
emitidas pela Zona do Euro funcionaram, aliás, como principal elemento limitativo
do dinamismo da economia global, na medida em que contribuíram para inibir os
investimentos em geral em todo o Mundo. Apesar disso, progressos foram alcançados
na Zona do Euro, dentre os quais vale destacar o início do processo de unificação
da supervisão bancária, via Banco Central Europeu. Ao final de 2012 já não se
falava tanto em risco de implosão da área do euro, embora essa hipótese tivesse
sido objeto de consideração por parte de analistas ao longo do ano. De minha
parte sempre considerei essa hipótese pouco provável até por falta de alternativa
razoável. A segunda maior economia do Mundo, a chinesa, cresceu cerca de 7,7
%, em 2012, pouco acima da meta oficial, fixada no início do ano, que foi de 7,5%.
Inflação (2,8%), desemprego (4,1% no terceiro trimestre) e déficit fiscal (2,7% do
PIB) também mantiveram a China em posição confortável na comparação
internacional. A terceira maior economia do Mundo, a japonesa, cresceu cerca de
1,7 %, em 2012, com desemprego baixo (4,2% em Outubro), preços estáveis (na
realidade, uma queda de 0,1 % no custo de vida) e elevado déficit fiscal (9,7 % do
PIB). A Índia, outra grande economia emergente, ao lado da China, cresceu cerca
de 5,8 %, em 2012, uma taxa menor que a dos anos anteriores, mas ainda assim
bastante acima da média mundial e da média da maioria dos demais países



emergentes. A Rússia, um dos integrantes dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China,
África do Sul), cresceu cerca de 3,7 %, em 2012, com indicadores
macroeconômicos em geral favoráveis. O Canadá, país desenvolvido, ao Norte
dos Estados Unidos, cresceu cerca de 2,1%, em 2012, com desemprego elevado
(7,2 % em Novembro), inflação baixa (1,5 %) e déficit fiscal de 3,4% do PIB. As
principais economias emergentes da Ásia tiveram comportamento em geral
favorável, em 2012, com crescimentos entre 2,2% (Coréia do Sul) e 6,3%
(Indonésia). A Austrália, país desenvolvido, cresceu cerca de 3,4 %, em 2012,
com baixa inflação, baixo desemprego e baixo déficit fiscal. O desempenho da
maioria dos países latino- americanos foi, em geral, favorável em 2012, com o
México crescendo cerca de 4,0%, a Colômbia crescendo 4,4 % e o Chile crescendo
5,4  %. O destaque negativo nesse grupo foi a economia Argentina, que atravessa
série crise, como se sabe. Em resumo, podemos concluir que a economia mundial
apresentou, em 2012, um crescimento “quase normal” não fossem os problemas
da Zona do Euro (onde alguns países enfrentaram forte queda dos respectivos
PIBs, com foi o caso da Grécia em seu quarto ano de recessão).

2. ECONOMIA BRASILEIRA – Em termos de crescimento, a economia brasileira
não ficou bem na foto, em 2012, na comparação internacional, tendo crescido
cerca de 1% conforme as últimas estimativas. Paradoxalmente, a taxa de
desemprego nunca esteve tão baixa nos últimos anos (4,9 % em novembro).
Nossa situação fiscal é ainda relativamente confortável na comparação
internacional (déficit de 2,5 % do PIB), a situação das contas externas é favorável
(reservas cambiais de cerca de 380 bilhões de dólares em novembro) embora em
deterioração (déficit em conta corrente de 54 bilhões de dólares em 2012). A
inflação brasileira é elevada, na comparação internacional, tendo-se aproximado
de 6% em 2012, medida pelo IPCA, mesmo com o retardo na atualização dos
preços dos derivados do petróleo. A queda dos investimentos tem sido a principal
característica da economia brasileira nos últimos tempos, o que tende a nos
deixar em posição de desvantagem em termos de “potencial de crescimento”. A
percepção dominante é que o país enfrenta um sério problema de “capacidade
de gestão”. Conhecemos nossos problemas, mas temos nos revelado incompetentes
para “solucioná-los”. Os apagões elétricos, que se tornaram uma rotina, nos últimos
tempos, são reveladores da situação.



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 7,7 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 -55,0 -64,0
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 59,0 62,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 382,0 390,0
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 2,09 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 11,8 2,9
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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