
CENÁRIO ECONÔMICO

MacroAnálise
Alberto Furuguem

(furuguem@furuguem.com.br)

NÚMERO 347
15/03/2011

BC DE TOMBINI – JÁ É POSSIVEL AVALIAR?

Três dias antes da reunião do COPOM, a maioria dos analistas apostava em um aumento
de 0,5 ponto na taxa básica de juro (SELIC). No dia da decisão, quarta-feira, dia 2 de
março, a maioria apostava em um aumento de 0,75 ponto. O COPOM decidiu aumentar a
taxa SELIC em 0,50, que passou de 11,25 % a.a. para 11,75% a.a., contrariando a
maioria dos analistas.

A grande volatilidade das expectativas, em torno da decisão do Comitê de Política Monetária
do Banco Central, confirmou que, por vezes, é mesmo difícil saber qual seria a decisão
mais apropriada.

A divulgação da ata do COPOM de março, por outro lado, passou a idéia de que o BC de
Tombini seria, efetivamente, diferente do BC de Henrique Meirelles.

Que uma mudança no comando da Autoridade Monetária possa implicar em mudança no
estilo da política monetária, é mais do que natural. Duas cabeças terão, com frequência,
visões diferentes, sobre a melhor maneira de se conduzir a política monetária. Em maior
ou menor grau, sempre haveria alguma diferença.

O próprio estilo do Governo Dilma Roussef (candidata indicada, pessoalmente, pelo
antecessor, Lula da Silva) comprova que duas cabeças terão, quase sempre, percepções
diferentes, sobre os diversos temas a cargo da ação governamental.

Tombini foi diretor do BC, sob a gestão Meirelles, assim como Dilma fora Ministra, sob a
gestão Lula. Mas os estilos, como foi possível perceber desde o início, são diferentes.

Muitos “não eleitores” de Lula e que não apreciavam o estilo do Ex-Presidente estão
aprovando o Governo Dilma (apesar de não terem sido seus eleitores).

Como irá a história econômica julgar as administrações Tombini e Meirelles?

Para essa pergunta somente o tempo dará a resposta.

É muito cedo para qualquer tipo de julgamento.

Como comentamos na semana da reunião do COPOM, a decisão, naquela oportunidade,



“não era óbvia” como poderia parecer a muitos analistas. Diante das medidas
macroprudenciais anteriormente adotadas (pelo BC) e da postura do Governo Dilma
Roussef na área fiscal, não era óbvio se a decisão mais adequada seria um aumento
de meio ponto, ou maior, na taxa básica de juro.

É claro que, se o único objetivo da política monetária fosse derrubar a inflação, o
aumento recomendado poderia ser até maior que o 0,75 ponto em que o mercado
apostou.

Eram, entretanto, dois os objetivos: a) conter a inflação e b) não causar uma
desaceleração exagerada na atividade econômica, que pudesse colocar em risco um
crescimento razoável para o PIB de 2011.

Como a Ciência Econômica é, entretanto, bastante imprecisa quando se trata de
quantificar “impactos” e “velocidades” dos efeitos de medidas adotadas, bem como
possíveis impactos de “choques” externos, não é possível saber, de imediato, se o
aumento de meio ponto foi ou não a decisão mais acertada. Como, por outro lado, os
humanos têm na “vaidade” uma de suas mais marcantes características, cada analista
tende a acreditar mais na sua própria verdade, achando que quem não pensa igual
esteja equivocado. Isso explica, talvez, por que houve tanto burburinho em torno do
texto da ata do COPOM de março. Somente o tempo, entretanto, poderá permitir melhor
avaliação sobre a qualidade da decisão do COPOM, de 2 de março. O comportamento
da inflação e do nível da atividade econômica, nos próximos meses, é que dará o
veredicto.

Por enquanto, sobre a administração Tombini à frente do BC, podemos dizer que o
perfil da sua Diretoria tem característica de maior sofisticação técnica. Saiu do comando
um bem sucedido executivo de banco (que soube cercar-se de bons especialistas, há
que se reconhecer) e entrou um macroeconomista profissional (com formação
acadêmica avançada e larga experiência na área de banco central)
Consta, também, que o atual Presidente do BC costuma dialogar com mais freqüência
com a Presidente, do que o fazia o antecessor. Questão de estilo da Presidente, que
também tem um perfil mais técnico do que Lula. Isso pode ser decisivo para permitir
maior equilíbrio entre as ações do Governo nas áreas monetária e fiscal. Isso seria
mais uma razão para não se julgar, com muita pressa, a gestão Tombini no Banco
Central.

Quanto ao compromisso com o controle da inflação, o próprio Tombini já afirmou que
considera desejável a fixação de metas mais ambiciosas (mais baixas) para a inflação,
no futuro. Quanto a isso estamos de pleno acordo, pois é muito arriscado trabalhar
com metas folgadas para a inflação.

O Governo Lula preferiu não aumentar o rigor antiinflacionário, optando pela manutenção
do centro da meta em 4,5%a.a. para variação do IPCA, que já deixou fixado para 2011
e para 2012.



O Governo Dilma terá a oportunidade de fixar as metas para 2013 e 2014, ainda sob
sua gestão, bem como para 2015 e 2016, a ser cumprida no próximo mandato
presidencial.

Devemos torcer, portanto, para que o compromisso com a estabilidade seja mesmo
inegociável, como tem afirmado Dilma e que a administração Tombini no BC passe a
responder por metas mais ambiciosas para a inflação, a partir de 2013.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 2000,0 2100,0 2180,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10890,0 11210,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3675 4000,0 4400,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2300,0 2480,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,1 4,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,6 4,2
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,9 4,4
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,2 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,0 5,0
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 7,0 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,3 6,2
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 12,50 11,5
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,4 6,4
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 255,0 263,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 240,0 251,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 15,0 12,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -68,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,9 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 45,0 43,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 325,0 330,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -52,0 -55,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,75 1,8
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 4,8 2,9
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,6 2,5
      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 0,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 910,0 953,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 40,0 39,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1600,0 1715,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 36,0 36,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,2 5,1
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 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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