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POLÍTICA CAMBIAL E CRESCIMENTO ECONÔMICO

As primeiras medidas do Governo Dilma Roussef no campo da política econômica foram
anunciadas pelo Banco Central, semana passada, na área cambial. O Presidente do BC,
Alexandre Tombini, as classificou como de natureza prudencial.

É possível que a referida medida coincida com uma reversão na tendência da taxa de
câmbio do real frente ao dólar. Como bem lembrou Tombini, ao anunciar a medida
(recolhimento ao BC do que exceder a 3 bilhões de dólares de posições vendidas dos
bancos no mercado futuro), no sistema de câmbio flutuante, a taxa pode ir para baixo ou
para cima. Depois de tanto ir para baixo, entretanto, é normal que se desenvolva a crença
de que o movimento será sempre no mesmo sentido. Neste caso, as apostas no mercado
financeiro acabam por contribuir para pressionar por novas valorizações do real. É o que
estava acontecendo. Não custa lembrar, aliás, que grandes prejuízos já foram impostos a
quem fez apostas equivocadas sobre o comportamento futuro da taxa de câmbio.

O principal recado que o Governo está passando, já há algum tempo, tanto no âmbito do
Ministério da Fazenda quanto do BC, é que não se deseja valorizações do real que
possam ameaçar o próprio crescimento da atividade econômica.

Ao lado disso, é de se considerar que o Governo dispõe de instrumentos para fazer valer
seu objetivo. A sinalização de que o Fundo Soberano do Brasil também poderá atuar no
mercado, constitui mais uma indicação de que o objetivo é evitar que o real siga valorizando-
se, a ponto de inviabilizar segmentos importantes da nossa atividade industrial.

Em matéria de política cambial cada país terá, a cada conjuntura, suas razões para
colocar em prática o que melhor lhe parece. Neste momento, o desafio que se apresenta
ao Governo Dilma Roussef é conter a valorização do real, dadas suas implicações no
processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Deixado ao livre sabor do mercado, o
efeito de novas valorizações do real poderia ser devastador sobre a economia brasileira.
É claro que um dia a situação tenderia a se ajustar, em resposta ao crescente déficit em
conta corrente, mas o estrago já teria sido muito grande.

O preço da moeda estrangeira pode ajustar-se rapidamente, diante de novas expectativas
do mercado, mas um estrago na estrutura produtiva pode ser definitivo.



Alguns poderão argumentar que devemos nos preocupar com outros fatores que
prejudicam nossa capacidade competitiva, como a melhoria da infra-estrutura, a redução
da carga tributária e o investimento na qualificação da mão de obra. Isso é verdade,
mas  não nos deve levar a uma passividade em relação aos movimentos na cotação da
moeda estrangeira. É uma questão de sermos práticos e utilizarmos o bom senso.

Em estágios mais avançados do desenvolvimento econômico é natural e aceitável que
a moeda de um país sofra valorização no cenário internacional. Foi o caso do Japão
na década l980 (que, entretanto, parece ter sido o principal fator por trás da perda de
dinamismo de sua economia), quando o padrão de vida naquele país já era dos mais
elevados do Mundo. Será o caso da China (que tem em uma moeda muito desvalorizada
um grande trunfo competitivo) daqui a alguns anos.

A economia brasileira encontra-se em estágio que ainda não pode se dar ao luxo de
admitir uma moeda muito valorizada. Isso prejudicaria nosso desenvolvimento  pela
menor capacidade competitiva de nossos produtos industriais, tanto no mercado interno
quanto no mercado internacional.

Caso ocorra alguma desvalorização do real ao longo dos próximos meses, não há
dúvida de que podemos ter um pouco mais de inflação, que anda acima do centro da
meta.

Mas a política macroeconômica não pode querer tudo ao mesmo tempo. Será preciso
cuidar da área fiscal, da área monetária, além da área cambial.

Na área fiscal maior parcimônia nos gastos será indispensável a partir de agora. Como
já dissemos semana passada, a definição do salário mínimo será um teste importante.
Na área monetária, um novo ciclo de aperto é esperado, com elevação na taxa de juro,
já a partir da próxima semana.

Em suma, a nosso ver, o Governo Dilma Roussef sinaliza que se empenhará em colocar
em prática uma política macroeconômica consistente e pragmática.



Brasil - Indicadores Selecionados
2010 2011

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 1970,0 2020,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10053 10309 10477
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3550 3870
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 1968 2150
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,7 4,5
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,7 3,5
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,8 5,2
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,6 5,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,5
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,25
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,8
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 19,5 20,0 20,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 245,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 10,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -51,0 -66,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,5 -3,0
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 31,0 39,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 300,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,5 2,4
      Governo Federal ... 0,9 3,4 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 805,0 828,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 41,0 40,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1455,0 1540,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,2
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0

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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