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PRIMEIRO COPOM COM TOMBINI

A primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPM), sob a
liderança de Tombini no BC, reveste-se de importância estratégica especial.

Em primeiro lugar porque a inflação, medida pelo IPCA, encontra-se rodando
substancialmente acima do centro da meta de 4,5% fixado para este ano e para 2012.

Muitos entendem que a retomada do aperto monetário deveria ter acontecido já na última
reunião do COPOM sob a gestão de Meirelles.

Agora é como se o BC tivesse que correr atrás do prejuízo.

O mercado acredita, em geral, que o COPOM irá aumentar a taxa SELIC em 0,50 ponto,
com o que a mesma passaria dos atuais 10,75% a.a. para 11,25% a.a., a partir do dia 20
próximo.

Um aumento menor tenderia a ser visto como excesso de gradualismo no ajuste da política
monetária. Teria efeitos negativos sobre as expectativas inflacionárias. Caso o COPOM
decida por um aumento maior que 0,50 ponto, o efeito sobre as expectativas inflacionárias
seria positivo. Seria condizente com o fato de Tombini ter mencionado, na sua posse, que
gostaria de ver metas mais ambiciosas para a inflação no futuro.

Não há dúvida de que se o COPOM corresponder às expectativas predominantes no
mercado, aumentando a taxa básica de juro em meio ponto, teremos as mesmas reações
de sempre: a maioria dos analistas apoiando e a maioria dos industriais criticando.

Ambos teriam lá seus argumentos, mais que justos. Os analistas porque se a inflação está
acima da meta, a política monetária precisa mesmo ser mais restritiva e isso significa, em
geral, juros mais elevados. Os industriais teriam razão em reclamar, dizendo que os juros
no Brasil já são muito elevados, o que é uma realidade.

Acontece que ao BC será cobrado o cumprimento da meta inflacionária,
independentemente do que esteja acontecendo com os demais fatores que afetam o
comportamento da inflação, como os gastos públicos, a evolução dos preços internacionais
dos alimentos e commodities, o efeito das chuvas sobre o preços das hortaliças etc. E o
principal instrumento de que dispõem os bancos centrais é a variação na taxa básica de
juro. Se a economia está aquecida e a inflação subindo, eleva-se o juro e vice-versa.  No
Brasil não é diferente.



Caso o BC faça uma pequena surpresa, elevando a taxa básica de juro em um valor
maior que o esperado pela maioria, teremos um choque positivo sobre as expectativas
inflacionárias. Será importante saber, entretanto, como irão reagir outros escalões do
Governo, caso isso ocorra. O Ministro da Fazenda irá dar sinais de descontentamento,
como o fizera em algumas ocasiões, no passado? Irá apoiar a medida? Irá simplesmente,
dizer que o tema dos juros constitui prerrogativa do BC? A Presidente Dilma dirá algo?

Não há dúvida de que existem outras providências, fora do âmbito da política monetária,
que podem contribuir decisivamente para o controle da inflação, como a contenção
dos gastos públicos e a redução da indexação institucional ainda presente em amplos
setores da economia brasileira. Os resultados do combate à inflação em outras frentes,
que não a da política monetária, serão, entretanto, mais demorados e dependem, em
alguns casos, de variáveis de natureza política.

No curto prazo, a reversão das expectativas inflacionárias ainda depende crucialmente
das decisões do COPOM em torno da taxa SELIC.

Aguardemos.



Brasil - Indicadores Selecionados
2010 2011

projeção projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189 191,1 192,8
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834 1860 1900 1970 2020
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
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 5,6
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,6
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 5,6
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 19,5 20 20
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153 201,9 245
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40 24,7 25,4 20,2 10
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -51 -66
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,5 -3
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 31 39
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239 288,6 300
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50 -55
21. Dívida externa total líquida/exportações 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 1,8
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32 -26 -4 7,8
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2 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) 674,6 490,9 773,2 805 828
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43 41 40
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1455 1540
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35 35
29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,2
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9 5,5 4,3 4
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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