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HÁ INFLAÇÃO DE DEMANDA?

Em entrevista concedida à jornalista Cláudia Safatle, do Valor Econômico, na terceira
semana de março, a Presidente Dilma Roussef reafirmou seu compromisso com o controle
da inflação, como tem feito desde que foi eleita. Isso é o que importa.

Na mesma entrevista, a Presidente afirma que “não há inflação de demanda” e que  irá
combater a inflação “com aumento da oferta”. Esses tipos de afirmativas, partindo da
Presidente, parecem-nos perfeitamente dispensáveis e até perigosas, pois podem acabar
por alimentar debates de caráter técnico, que devem ficar, preferencialmente, a nível dos
técnicos.

Alguém poderia argumentar: “mas a Presidente é economista...”. Neste caso, com mais
razão, esse nível de debate deve ser deixado para os especialistas, cujas tarefas são as
de ficar por conta do tema em tempo integral.

É claro que esse tema pode ser objeto de conversas, a nível do Gabinete Presidencial,
em eventuais reuniões de trabalho com a equipe econômica. O debate público é, entretanto,
desaconselhável, pois pode gerar mal estar e desgaste entre membros da própria equipe
do Governo, por se tratar de assunto muito específico, em área onde pode ser difícil o
consenso, até mesmo entre os especialistas.

Já se foi o tempo em que os economistas, de diferentes escolas de pensamento,
procuravam explicar, cada qual com argumentos próprios, as origens do processo
inflacionário brasileiro. A inflação era de demanda? Era de custo? Era de origem estrutural?
Era causada pelo déficit público? Era inflação importada?

Com diagnósticos diferentes, os remédios recomendados também seriam diferentes.
Enquanto técnicos e políticos não chegavam a um acordo, a inflação se acelerava.

Nos dias atuais, esse tipo de debate, tão comum nos anos 60 e 70 do século passado,
não costuma representar um problema para os formuladores e condutores da política
macroeconômica.

Se as despesas públicas estiverem crescendo a ritmo exagerado, logo as estatísticas das
finanças públicas irão mostrar. Reduzir o ritmo de expansão das despesas, como tem



procurado fazer o Governo, seria uma medida compatível com o objetivo de controlar a
inflação (no caso de demanda via gasto público). Se os preços dos materiais de
construção estão se acelerando, uma das causas pode ser uma expansão muito forte
da demanda (sem possibilidade de acompanhamento pelo lado da oferta), alimentada
pelo crédito. Uma moderação no ritmo de expansão do crédito pode ser recomendável
(como tem feito o Banco Central).

Se a demanda da China está fazendo os preços dos alimentos aumentarem no mercado
internacional, isso poderá gerar aumento dos preços no mercado interno. Neste caso,
o aumento da demanda externa estaria pressionando o custo de vida interno, pois os
mercados tendem a se nivelar. É o caso do aumento do preço do etanol da entressafra.
O proprietário do automóvel flex pode defender-se consumindo gasolina, mas todos os
produtos que tenham como componente o açúcar, provavelmente, terão seus preços
majorados (inflação de custos).

Se o real se valoriza, isso pode ajudar a conter a inflação vinda dos produtos importados,
mas pode, por outro lado, causar grandes problemas à produção interna. O Governo
teria que avaliar se não seria mais importante preservar a indústria nacional, evitando
uma valorização excessiva do real, mesmo que isso possa ser confortável, no curto
prazo, para o controle da inflação.

Enfim, saber de onde vem a inflação em geral constitui tarefa relativamente fácil de ser
diagnosticado. O difícil, por vezes, é colocar em prática as medidas mais recomendáveis
para evitar que a inflação se acelere.

Acreditamos que o BC, sob o comando de Tombini, saberá colocar em prática, no que
lhe diz respeito, os remédios e suas dosagens, necessários para que a inflação convirja
para a meta. O respaldo presidencial será sempre fundamental, considerando que, no
caso brasileiro, os diretores do BC não possuem mandatos fixos, sendo sua autonomia
operacional uma “autonomia concedida” e não “institucional”, como ocorre, por exemplo,
nos Estados Unidos.



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 2350,0 2500,0
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 11,50
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) 160,6 197,9 153,0 201,9 250,0 260,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 235,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 15,0 10,0
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 50,0 43,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 330,0 330,0
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 1,80
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 

Ítens 20102007 2008 2009


