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B ra s i l

Projeção do
governo para
o PIB de 2013
será mantida
Thiago Resende
De Brasília

O avanço do Produto Interno
Bruto (PIB) no segundo trimestre
acima das expectativas não mu-
dou os planos do governo que se-
gue prevendo crescimento econô-
mico de 2,5% no ano. Essa é a esti-
mativa que deverá estar no próxi-
mo relatório de receitas e despesas
do governo, a ser divulgado até o
dia 22, e que levará em conta os da-
dos de julho e agosto. A baixa na
perspectiva de avanço do PIB para
2,5% tem impacto nas projeções de
arrecadação no ano, mas o efeito é
“r e l a t i v i z a d o”, conforme fonte do
governo, porque o relatório fiscal
já terá resultados consolidados de
oito meses do ano.

A mesma fonte informou ain-
da que, no lado das despesas, se-
rá incluída a primeira parcela
dos R$ 3 bilhões que o governo
repassará aos municípios para
ajudar na prestação de serviços
públicos, numa medida anuncia-
da pela presidente, Dilma Rous-
seff, durante encontro com pre-
feitos em julho, além dos gastos
para cobrir a Conta de Desenvol-
vimento Energético (CDE).

Em julho, o Tesouro Nacional
desembolsou R$ 518 milhões para
a CDE, um dos fundos setoriais pa-
ra bancar a redução de tarifa elétri-
ca. Em agosto, esse aporte foi de
cerca de R$ 1,5 bilhão. A estimativa
do governo é que essa despesa fi-
que entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bi-
lhões em setembro, como disse o
secretário do Tesouro, Arno Au-
gustin, na semana passada. Esses
valores não estavam nas contas do
último relatório de receitas e des-
pesas federais, divulgado em ju-
nho quando o governo anunciou
corte de R$ 10 bilhões. A fonte ou-
vida pelo valor disse que qualquer
reprogramação orçamentária de-
pende do desempenho de agosto.

À medida que foram divulga-
dos os primeiros dados econômi-
cos do terceiro trimestre, o go-
verno foi sistematicamente redu-
zindo, ou até mesmo abando-
nando, suas projeções para 2013.
Isso aconteceu, por exemplo, nas
áreas de comércio internacional,
mercado de trabalho e arrecada-
ção de tributos e impostos fede-
rais, após os resultados de julho.

O próprio ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, comentou
na sexta-feira, durante entrevista
à imprensa após o anúncio do re-
sultado do PIB, que o governo
manteria a projeção de expansão
da economia de 2,5% em 2013 e,
sem comemorar muito a alta do
PIB de 1,5% no segundo trimes-
tre, preferiu pontuar que o Brasil
está em processo de recuperação
e que a trajetória da economia do
país para este ano é de cresci-
mento moderado. “Ainda que
maior do que no primeiro tri-
mestre, é um crescimento menor
do que em termos históricos”,
ponderou o ministro, que passou
a trabalhar com projeção de cres-
cimento de 2,5% desde agosto.

Tatiana Prazeres, secretária de
Comércio Exterior do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior à época da di-
vulgação da balança comercial
de julho, seguiu com a expectati-
va de superávit em 2013, mas
“bastante inferior ao verificado
no ano passado”. O termo “bas -
t a n t e” foi incluído na ocasião, o
que demonstra queda do otimis-
mo, quando anunciou um déficit
de R$ 5 bilhões nas transações
comerciais até julho — o pior re-
sultado da série histórica.

Após os dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) mostrarem aber-
tura de 41,5 mil vagas formais
em julho, ficando abaixo das ex-
pectativas, o ministro do Traba-
lho, Manoel Dias, desistiu da pro-
jeção de 1,4 milhão de novos em-
pregos no ano e, agora, o gover-
no segue sem estimativa.

Na Receita Federal, a previsão
de recolhimentos baixou para
3%. Antes, estava em torno de
3,5%. Até julho, a arrecadação su-
biu apenas 0,55% em termos
reais na comparação com igual
período de 2012. Os técnicos da
Receita, então, deixaram aberta a
possibilidade de revisar mais
uma vez a projeção no ano.

Fonte: Ibre/FGV
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Confiança melhora, mas ritmo do 3o tri é incógnita
De São Paulo

Na esteira das manifestações de
rua que eclodiram em junho, os ín-
dices de confiança desabaram e
chegaram ao fundo do poço em ju-
lho. Quase sem exceção, as pesqui-
sas que indicam o ânimo de consu-
midores e empresários da indús-
tria, comércio, serviços e constru-
ção foram a senha para sugerir que
o terceiro trimestre do ano será
mais fraco, com “p r o v áv e l ” queda
no Produto Interno Bruto (PIB) na
comparação com o segundo tri-
mestre, considerando o ajuste sa-
zonal. A maioria dos índices, con-
tudo, inverteu o sinal e voltou a
crescer em agosto, uma mudança
que ainda não aparece nos indica-
dores de produção e consumo.

Na sexta-feira, logo após o
anúncio, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
do surpreendente crescimento de
1,5% do PIB no segundo trimestre
sobre o primeiro, economistas co-
meçaram a revisar para baixo a es-
timativa para o desempenho da
economia no período julho-se-
tembro, ao mesmo tempo em que

elevaram as previsões para o ano,
com a maioria passando a prever
um crescimento acima de 2%, se
aproximando, assim, da estimati-
va do próprio governo, de 2,5%. Pe-
las contas do Goldman Sachs, con-
siderando estabilidade no terceiro
trimestre e expansão de 0,5% no
quarto trimestre, o país fecharia
2013 com crescimento de 2,7%.

O pessimismo com o terceiro
trimestre leva alguns economistas
a prever queda no PIB nesse perío-
do, em parte porque a base de
comparação (o segundo trimes-
tre) ficou mais forte. Na prática,
porém, poucos dados fechados já
foram divulgados, entre eles a que-
da na produção de automóveis e a
desaceleração no crédito. Por ou-
tro lado, as pesquisas de confiança
conduzidas pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre-FGV) e pela Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) mostraram recuperação na
maioria dos índices em agosto.

As sondagens do Ibre mostra-
ram que o índice de confiança do
consumidor cresceu 4,4%, o de ser-
viços, 4,3%, e o do comércio, 5,8%,

em agosto na comparação com ju-
lho, feito o ajuste sazonal. No Ibre,
a confiança ainda caiu na indústria
(0,6%) e na construção (2,1%). Na
indústria, foi o pior nível desde ju-
lho de 2009. Já na CNI, há clara re-
cuperação da indústria, ainda que
o índice seja fraco. O indicador
mostrou uma recuperação de 2,6
pontos sobre julho. Em muitos ca-
sos, os índices estão abaixo de
igual período do ano passado, mas
o comércio teve o melhor índice
do ano, enquanto a confiança do
consumidor voltou ao mesmo ní-
vel do segundo trimestre.

Para o professor Luiz Gonzaga
Belluzzo, ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fa-
zenda, o resultado positivo, aci-
ma das expectativas do mercado
— a média de alta aferida pelo Va-
lor Data era de 1% —, afetará a
confiança positivamente e alen-
tará as expectativas para o segun-
do semestre. “Isso pode benefi-
ciar os leilões de concessões nos
próximos meses”, afirma, obser-
vando que os investimentos já
ajudaram o PIB ao longo de todo
o primeiro semestre. Para Belluz-

zo, existe um “pessimismo exage-
r a d o” entre os analistas de merca-
do e suas projeções. Ele prevê
avanço de 2,5% no PIB em 2013.

Carlos Kawall, economista-che-
fe do banco Safra e ex-secretário do
Tesouro Nacional, espera estabili-
dade no PIB do terceiro trimestre e,
ao mesmo tempo, elevou sua esti-
mativa para o ano de 2% para cerca
de 2,3%. Os dados, diz ele, mostram
confiança baixa, aumento de esto-
ques e alguma retração do crédito,
“indicando um terceiro trimestre
bastante diferente do segundo”.
Para ele, elementos que reforça-
ram o pessimismo em julho ainda
estão presentes. Foi neste início de
terceiro trimestre, diz, “que o mer-
cado financeiro ficou mais turbu-
lento diante das preocupações re-
ferentes aos Estados Unidos, vie-
ram as altas nos juros e no dólar, as
manifestações populares.”

Além da recuperação da con-
fiança, há pouco dados concretos
já divulgados sobre julho e agosto.
Amanhã sai o resultado da produ-
ção industrial e espera-se queda
moderada. A LCA Consultores pro -
jeta retração de 0,6%.

Outra incógnita para o segundo
semestre é o comportamento do
setor externo, uma das boas notí-
cias do segundo trimestre. Sozi-
nho, o setor externo contribuiu
com 0,7 ponto percentual (quase a
metade) do crescimento de 1,5%
do PIB, na estimativa de Luis Otá-
vio de Souza Leal, economista-che-
fe do Banco ABC Brasil. Essa “aju -
d a” resultou de um salto de 6,9%
das exportações e um avanço de
0,6% das importações.

Para Kawall, pode-se esperar um
certo resfriamento das importa-
ções e uma melhor performance
das exportações. Mas ele não con-
sidera que esse será um elemento
importante para a economia no
segundo semestre, porque o peso
do setor externo do PIB é pequeno,
algo próximo de 10%.

Solange Srour Chachamovitz,
economista-chefe da ARX Investi-
mentos, diz que o dólar, antes de
ajudar, vai atrapalhar. “Ele afeta a
demanda, porque provoca infla-
ção, o que reduz o poder de com-
pra da população”, observa, acres-
centando as incertezas geradas pe-
la atual volatilidade do câmbio.

C o n j u n t u ra País cresceu acima da média no 2o tri, mas essa não será a regra, dizem analistas

Novo ciclo global de crescimento
deve ajudar menos o Brasil
Tainara Machado
De São Paulo

Se considerado apenas o cres-
cimento de 1,5% da economia no
segundo trimestre, o Brasil não
fez feio. Avançou mais, em ter-
mos anualizados, do que países
como Chile, África do Sul, Peru,
Alemanha, Reino Unido, Hun-
gria e Estados Unidos. O México,
que tem sido visto como o novo
queridinho dos mercados na
América Latina, inesperadamen-
te mostrou retração de 2,9% do
Produto Interno Bruto (PIB) no
período. A Tailândia entrou em
recessão técnica (definida por
dois trimestres consecutivos de
crescimento negativo do PIB).

O mérito, no entanto, não pode
ser atribuído ao Brasil, avaliam
economistas, para quem há uma
mudança em curso que deve levar
a um novo ciclo de crescimento
global, mas agora puxado pelos
Estados Unidos e por outros países
desenvolvidos. Embora todos se
beneficiem de alguma forma da
melhora do cenário externo, ten-
dem a desacelerar com mais inten-
sidade os dependentes das expor-
tações de commodities e, conse-
quentemente da China, caso da
maioria dos emergentes.

O cenário para os países em
desenvolvimento também ficou
mais difícil a partir da sinaliza-
ção do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano) de que
deve começar a reduzir, possivel-
mente ainda neste ano, o volume
mensal de compras de ativos,
atualmente em US$ 85 bilhões, o
que levou a uma corrida por ati-
vos americanos e uma onda de
desvalorização das moedas em
diversos mercados emergentes.
O Brasil não escapou deste movi-
mento, que deve levar o cresci-
mento a perder força nos próxi-
mos trimestres.

Para Tony Volpon, chefe de pes-
quisa para mercados emergentes
nas Américas do Nomura Securi-
ties, a economia brasileira cami-
nhava, de fato, para uma recupe-
ração mais forte quando foi atin-
gida pelo choque externo ditado
pelo Fed, que levou a moeda bra-
sileira a perder quase 20% em va-
lor desde maio e os juros futuros a

dispararem. Agora, “nem eu nem
a maioria do mercado acredita
que a economia no terceiro tri-
mestre vai ter crescimento perto
do que ocorreu no segundo”.

A questão, avalia Volpon, é que
o crescimento entre abril e junho
foi pontual e não muda a capaci-
dade de crescimento da econo-
mia brasileira, que enfrenta res-
trições de oferta e um déficit em
conta corrente elevado.

O caso mexicano é diferente.
Apesar do crescimento pífio no
primeiro semestre, que deve levar
a economia a avançar apenas 1,4%
neste ano, as perspectivas lá são
mais favoráveis porque o país tem
maior correlação com os EUA e es-
tá promovendo reformas que de-
vem alavancar a produtividade. Já
no ano que vem o México deve vol-
tar a avançar em torno de 4,5%, en-
quanto o Brasil deve crescer algo
como 2%, prevê Volpon.

Como parece que é a vez dos
desenvolvidos, e não dos emer-
gentes, o México tende a ser be-
neficiado por ser fornecedor de
bens intermediários para a in-
dústria americana, que está se re-
cuperando, afirma João Pedro
Bumachar, economista do Itaú.

Na América Latina, outros paí-
ses, como o Chile e o Peru, além
do Brasil, tendem a ser mais afe-
tados pela moderação do cresci-
mento na China. No entanto,
afirma, esse movimento não será
uniforme. “Quanto melhor os
fundamentos, mais capacidade
tem o país de implementar polí-
tica anticíclicas”, afirma. Atual-
mente, Bumachar vê maior mar-
gem de manobra no Chile e na
Colômbia, por causa da inflação
baixa, que permite cortar juros
mesmo com desvalorização do
câmbio. No Brasil, esse espaço é
bastante limitado, diz.

David Rees, economista para
mercados emergentes da Capital
Economics, também avalia que
para além do aparente fim do “su -
p e r c i c l o” de commodities, com
impacto negativo para os países
emergentes, várias economias de
peso — “todos os Brics, por exem-
p l o” — também esbarraram em
questões estruturais próprias. No
caso da China, o crescimento de
dois dígitos foi excessivamente

sustentado por investimentos, e
agora é preciso migrar para um
novo equilíbrio, com maior parti-
cipação do consumo.

“O oposto é verdade para o Bra-
sil”, afirma, onde a expansão do
PIB se baseou no avanço da de-
manda, estimulada pelo crédito,
enquanto a indústria e os investi-
mentos ficaram para trás. São es-
sas questões estruturais, comenta
Rees, que provavelmente desen-
cadearam a mudança de expecta-
tiva em relação ao Brasil. Sem in-
vestimento, a economia tem po-
tencial para crescer no máximo
3%, e não os 5% vistos em outros
países em desenvolvimento.

Os países que mais sofrem, co-
menta Volpon, são aqueles com
elevado déficit em conta corren-
te, caso da Índia, ou países nos
quais o rombo nas transações ex-
ternas é crescente, como o Brasil.
“Quando tínhamos um mundo
com ampla liquidez, os investi-
dores não olhavam problemas
com lupa”, afirma. Quando a ma-
ré baixa, diz, o mercado fica mais
seletivo, o que leva à saída de ca-
pitais que tem sido observada
desde junho em diversos países.

A desvalorização das moedas
em países asiáticos e o menor
crescimento chinês, que prejudi-
ca exportações, levou economis-
tas a projetarem expansão menor
na região. De acordo com a Fo c u s
Economics, entre agosto e setem-
bro as projeções para Índia, Indo-
nésia, Malásia, Taiwan, Tailândia e
Vietnã recuaram entre 0,3 (Índia)
ponto e 2,4 ponto percentual
(Tailândia) . No caso da China, a
projeção de crescimento, hoje em
7,5%, era 0,5 ponto percentual
maior há três meses.

Para Gesner Oliveira, sócio da
GO Associados, o diferencial de
crescimento entre emergentes e
desenvolvidos, que havia sido
ampliado na última década,
principalmente após a crise glo-
bal, mudou de tendência e a
perspectiva é que esse hiato di-
minua nos próximos anos.

Os Estados Unidos e a Europa,
que estavam “no buraco”, dão si-
nais de recuperação mais susten-
tada. A economia americana, que
ressurge da crise mais competiti-
va, avançou 2,5% no segundo tri-

mestre, em termos anualizados,
enquanto a zona do euro teve o
primeiro resultado positivo após
seis trimestres consecutivos de
retração da atividade na região.

A perspectiva de alteração na di-
nâmica de avanço global, com me-
lhora dos emergentes, faz com que
investidores fiquem mais exigen-
tes e reavaliem suas posições em
mercados considerados mais arris-
cados. “O investidor aceitava qual-
quer desaforo, mas com perspecti-
va de diminuição da liquidez ex-
terna, o entusiasmo diminuiu”.

Para Oliveira, no entanto, assim

como a empolgação com o Brasil
de 2010 era excessiva, o pessimis-
mo que domina o mercado atual-
mente parece um pouco exagera-
do. O Brasil, diz, não está fadado ao
baixo crescimento e concessões de
infraestrutura bem sucedidas no
segundo semestre e a injeção de
competitividade na indústria via
câmbio podem alavancar a econo-
mia doméstica. Para tanto, o go-
verno tem que priorizar o compro-
misso com o controle de inflação e
abandonar a contabilidade criati-
va que gerou uma série de críticas à
condução da política fiscal, diz.

Fonte: CIA, The Economist, IBGE, BCC, DANE, INEGI e INEI. Elaboração: Itaú Unibanco. *Em relação ao trimestre anterior, 
anualizado; ** 1T/08 = 100. Para a Argentina, foi considerado o IGA, índice privado de atividade
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No segundo trimestre, Brasil melhora na comparação global

Brasil supera México desde a crise, mas perde para Peru e Chile
Crescimento na América Latina em países selecionados - em pontos**

Evolução do Produto Interno Bruto em períodos selecionados - em %

90,0

102,5

115,0

127,5

140,0

2012

China

Índia

Peru

Tailândia

Indonesia

Malásia

Chile

Venezuela

México

Rússia

Noruega

EUA

África do Sul

Coreia do Sul

Japão

Brasil

Alemanha

Reino Unido

França

Espanha

Hungria

7,8

6,5

6,3

6,4

6,2

5,6

5,5

5,5

3,9

3,4

3

2,8

2,5

2

2

0,9

0,7

0,2

0

-1,4

-1,7

2T 2013/2T 2012

7,5

4,4

5,6

2,6

5,8

4,3

4,1

2,6

1,5

1,2

2,6

1,6

2

2,3

0,9

3,3

0,5

1,5

0,3

-1,7

0,5

2T 2013/1T 2013*

7

_

4,2

-1,4

_

_

1,9

12

-2,9

_

3,4

2,5

3

4,4

2,6

5,9

2,9

2,9

1,9

-2,2

0,4

Mar

2008

Set Mar

2009

Set Mar

2010

Set Mar

2011

Set Mar

2012

Set Jun

2013

Peru

115,4 Brasil

120,4 Chile

133,6

111,6 Argentina

108,3 Mexico

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




