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TRUQUES CONTÁBEIS – CUSTO SEM BENEFÍCIO

Estima-se que os artifícios contábeis utilizados pelo Governo Dilma para “cumprir” a
meta do superávit primário tenham alcançado a impressionante soma de 200 bilhões de
reais em 2012. Equivaleriam a fantásticos 5% do PIB, este, estimado em cerca de 4
trilhões de reais. Possibilitaria “mostrar” uma situação fiscal bem melhor que a efetiva.
Isso, se fosse possível fazer os truques sem que ninguém percebesse.

Mesmo assim os ganhos, para a economia, seriam ilusórios e de curto prazo, pois as
consequências macroeconômicas acabam aparecendo, inexoravelmente. É difícil
compreender a lógica dessa orientação adotada pelo Governo Dilma, já que nos parece
de elevado custo (em termos de credibilidade) sem nenhum benefício concreto. Sim,
porque os efeitos econômicos da verdadeira situação fiscal do País não podem ser
jogados debaixo do tapete. Eles aparecerão na forma de mais dívida pública, mais
inflação, maior déficit nas contas externas etc. O gosto pelos truques contábeis, aliás,
parece ser uma característica do Governo Federal nos últimos tempos. Lembre-se do
episódio envolvendo a Petrobrás e o pré-sal, em que o Governo “fez” um caixa de 40
bilhões de reais, vendendo um petróleo que ainda se encontra no fundo do mar.

Outro dia um empresário ligado ao setor externo, lembrava, em programa de TV, que o
superávit da balança comercial está “inflado” em cerca de 5 bilhões de dólares, em
2012, pelo “retardo” na contabilização de importações de petróleo feitos pela Petrobrás.
A inflação de 2012 está  “reprimida” pela defasagem nos preços dos derivados de
petróleo. Como em economia “não há almoço grátis”, mais dia, menos dia, o País será
cobrado pelos truques contábeis utilizados para “enfeitar” as estatísticas econômicas.

Felizmente, esse gosto pela falta de transparência parece ainda não ter chegado à
simples “manipulação” de estatísticas, como parece ser o caso da Argentina. Ponto para
no nosso IBGE, órgão técnico ainda merecedor de grande credibilidade e conceito
nacional e internacional e que nos fornece, dentre muitos outros, os números do PIB e
da inflação.

QUANTO CRESCERÁ O PIB EM 2012? – O Ministro Mantega tem-se notabilizado por
fazer prognósticos otimistas sobre o crescimento. Será que este ano ele poderá acertar?
Isso é teoricamente possível, já que no início do ano rigorosamente ninguém sabe de
quanto cresceremos, tal a quantidade de fatores internos e externos capazes de influir.



 Há, entretanto, um fator interno que está sugerindo fortemente que poderemos ter
“limitação física” para o crescimento: a eventual falta de energia elétrica. O Governo
nega a possibilidade de racionamento. Tomara que esteja com a razão. Os números
das reservas hídricas nas represas são, entretanto, impressionantes (no sentido
negativo). O número e a frequência dos apagões de diversos tamanhos e localizações
também é gritante. Se, contrariando as afirmações oficiais, o racionamento acabar
acontecendo, por absoluta necessidade, a Presidente Dilma terá pela frente um colossal
desafio: demonstrar, na prática, sua propalada “competência executiva”. De qualquer
forma, caso o racionamento venha a ocorrer, o crescimento do PIB será a primeira e
inevitável vítima. Neste caso, o Ministro Mantega certamente terá que, mais uma vez,
conformar-se com um PIB bem mais modesto do que o inicialmente previsto.



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 -1,8 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 7,8 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) 197,9 153,0 201,9 256,0 242,6 266,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 233,1 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,4 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -54,0 -65,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 60,0 62,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 378,6 385,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -90,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,08 2,15
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 11,2 3,4
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,4
      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 2631,0 2870,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 60,0 61,0
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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