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B ra s i l

Mercado reduz projeções para taxa de
inflação e expansão do PIB em 2013
Ana Conceição e Arícia Martins
De São Paulo

Analistas do mercado financei-
ro reduziram de forma expressiva
suas estimativas para a inflação
neste ano, mas mantiveram a ex-
pectativa quanto à elevação de
preços em 2014. Em relação ao
Produto Interno Bruto (PIB), o
mercado financeiro também revi-
sou as projeções, reduzindo a pers-
pectiva de crescimento da econo-
mia para este ano. Ambas as infor-
mações constam do boletim Focus
do BC, divulgado ontem.

A mediana das projeções para o
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) em 2013
saiu de 5,81% para 5,70%, a quarta
redução consecutiva nessa estima-
tiva. Na sexta-feira, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) informou que o IPCA subiu
0,54% em novembro, menos que o
esperado. Após o resultado, analis-
tas consideraram ser grande a pos-
sibilidade de o governo entregar
inflação abaixo dos 5,84% de 2012,
como prometido, embora ainda
longe do centro da meta, de 4,5%. A
projeção para o IPCA em dezem-
bro caiu de 0,72% para 0,71%.

Apesar de uma inflação me-
nos pressionada neste fim de
ano, o IPCA deve ficar próximo
dos 6% em 2014. Para a Selic, a
expectativa foi mantida em
10,50% ao fim de 2014. Atual-
mente, a taxa está em 10,0%.

Em relação ao PIB, a mediana
de projeções do mercado para a
expansão do PIB este ano caiu de
2,5%, na semana passada, para
2,35% na atual. A expectativa pa-
ra a economia em 2014 saiu de

expansão de 2,11% para 2,1%.
André Muller, da Quest Investi -

mentos, afirma que uma herança
estatística menor deixada pelo ter-
ceiro trimestre e perspectivas de
recuperação mais fraca nos últi-
mos três meses do ano dificultam
que o PIB avance 2,5% em 2013. A
projeção da Quest foi revisada pa-
ra 2,3%. Para Muller, a dificuldade
da indústria em aumentar a com-
petitividade e as incertezas em re-
lação ao ambiente macroeconô-
mico em 2014 impedem retomada
mais expressiva da atividade.

Flávio Serrano, do BES Investi -
mento, disse que houve um ajuste
nas projeções em razão dos resul-
tados do PIB divulgados há poucos
dias. Outro motivo que pode ter
gerado as revisões, afirma, foi o
reajuste de 4% da gasolina, um
pouco menor do que o esperado.
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Ricardo Markwald: a discussão sobre acordos internacionais torna mais intensa a sensação de isolamento do Brasil

Relações externas Pacote fechado na conferência de Bali não deve afastar o Brasil de negociações regionais

Para analistas, país precisa de acordos bilaterais
Rodrigo Pedroso
e Marta Watanabe
De São Paulo

O acerto na reunião da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC), em Bali, no fim de semana,
foi importante para resgatar o pa-
pel do órgão de discussão multila-
teral no cenário internacional. O
acordo, porém, não tira a impor-
tância, para o Brasil, de manter ne-
gociações bilaterais ou regionais,
como o acordo entre União Euro-
peia e Mercosul. Muito pelo con-
trário. Mostra a necessidade do
país de traçar uma estratégia den-
tro do comércio mundial. Essa é a
opinião de analistas que acompa-
nham o assunto.

Para Lia Valls, professora de Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) e pes-
quisadora do Ibre, o acordo de Bali
sinaliza a retomada das discussões
e avanços de grandes acordos co-
merciais na economia global. Ela
diz, porém, que o Brasil não possui
uma estratégia clara para o setor.

Em debate organizado pelo Ins-
tituto Fernando Henrique Cardoso
(IFHC), Lia afirmou que a decisão
de Bali faz com que o tema, que es-
tava fora do debate econômico,
volte a ganhar certa importância,
principalmente entre os empresá-
rios. “Uma das nossas grandes
apostas era a integração sul-ameri-
cana, que avançou muito em ter-
mos de retórica e pouco na realiza-
ção física. O Brasil não é protecio-
nista. Acontece que não temos
muito claro o que realmente que-
remos. Antes de se discutir qual
acordo queremos, o país precisa
discutir se quer abrir a economia
ou não”, disse a pesquisadora.

Sandra Rios, diretora do Centro
de Estudos de Integração e Desen-
volvimento (Cindes), também
acredita que o acordo UE-Merco-
sul deve continuar na agenda. Para
ela, é uma sinalização importante

que o Brasil pode dar para mostrar
que está aberto a acordos comer-
ciais. Ela diz, porém, que os próxi-
mos passos a serem tomados pelo
governo, que deve entregar uma
proposta para o acordo até o fim
deste mês, estão acontecendo mais
por pressões de fora do que por
mudança de orientação sobre o te-
ma. Sandra disse que o anúncio da
retomada das negociações sobre o
acordo em 2010 causou espanto
entre analistas. Não houve, nos úl-
timos anos, mudança substancial
nos entes privados e no governo
em relação a 2004, quando as tra-
tativas foram paralisadas.

“O ideal agora é mesmo que as
ofertas não sejam consideradas es-
timulantes e suficientes, algum ti-
po de acordo saia. É melhor um
tratado menos ambicioso do que
nenhum. É interessante para o Bra-
sil repensar a política de inserção
internacional e isso não vai acon-
tecer sem disposição interna para
abertura comercial”, disse Sandra.
Para Ricardo Markwald, presiden-
te da Fundação Centro de Estudos
do Comércio Exterior (Funcex), a
discussão sobre os acordos inter-
nacionais tem tornado mais inten-
sa a sensação de isolamento do
Brasil. Markwald destaca que a
sensação não acontece à toa. Estu-
do com base em comparação de 25
indicadores de vários países emer-
gentes, incluindo países dos Brics e
a Argentina, diz, mostra que o Bra-
sil é o país mais fechado e mais iso-
lado das cadeias globais de valor.

Há alguns fatores, porém, que
ajudam a entender a situação bra-
sileira atual, acredita Markwald.
Uma delas, destaca, é que o Brasil é
um país com grande mercado in-
terno, que praticou com razoável
êxito a política de substituição de
importações, baseada em política
protecionista. Outro dado impor-
tante, diz ele, refere-se à abertura
de mercado no Brasil. Ele lembra

que a liberalização das importa-
ções foi um processo imposto ao
setor privado, não negociado. A
sensação de isolamento atual, po-
rém, diz, cria uma pressão a favor
de um acordo com UE.

Para os especialistas, as grandes
negociações em andamento tam-
bém tornam mais importante a
definição do Brasil de uma estraté-
gia comercial. A possível assinatu-
ra do Tratado Transatlântico, acor-
do de liberalização comercial en-
tre UE e Estados Unidos, deve ter
impacto na economia global. De
acordo com Rafael Estela, do Real
Instituto Elcano, não haverá avan-
ços na redução das tarifas entre as
partes. O maior impacto do even-
tual acordo será na liberalização
de bens e serviços e na desburocra-
tização e uniformização de regras
e procedimentos nas trocas entre
europeus e americanos.

A estimativa de Estela é que o
acordo aumente em 28% a cor-
rente de comércio entre as partes.
Caso o acordo saia dentro dos pa-
râmetros estimados — não toca
em pontos sensíveis como subsí-
dios governamentais à agricultu-
ra, indústria aeronáutica, finan-
ciamento públicos à produção e
regras fitossanitárias para alguns
produtos alimentícios —, os paí-
ses do norte e do oeste da África
serão os mais afetados.

Além de custos menores para as
transações de bens e serviços, cai-
rão regras de preferência e tarifas
especiais para os países das duas
regiões africanos. Para o Brasil, Es-
tela prevê que a corrente de comér-
cio com a UE se reduza entre 1% e
2% com o intercâmbio mais inten-
so com os EUA. “Também haverá
recuo em outros países sul-ameri-
canos e asiáticos. A tendência é que
países como México e Chile redese-
nhem seus acordos para ganha-
rem mais dinamismo nas trocas
com europeus e americanos.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A5.




