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COPOM – NÃO SE ESPERA SURPRESA

A expectativa predominante é de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central
(COPOM) anuncie na próxima quarta feira, 8, mais uma elevação de 0,25 ponto na taxa
básica de juro (SELIC). Com isso a taxa básica de juro no Brasil passaria dos atuais
12,00%  para 12,25 % mantendo os juros reais no patamar de 5% a.a. um dos mais altos
do Mundo.

Para os investidores em renda fixa, o mercado financeiro brasileiro permanecerá muito
atraente, pela combinação favorável de alta rentabilidade com baixo risco, como tem sido
visto desde o lançamento do Plano Real.

Vários fatores sugerem que o COPOM (com elevada probabilidade) irá confirmar a
expectativa predominante no mercado, o que não aconteceu na reunião do dia 20 de abril
passado, quando o aumento do juro (0,25 ponto) foi menor que o esperado (0,50 ponto).

• O ritmo de crescimento da atividade econômica tem dado sinais de desaceleração,
como deseja o Banco Central, mas ainda de forma bastante moderada.

• O crescimento anualizado (últimos 12 meses) do crédito situa-se ainda em níveis
superiores (20%.a.a.) ao almejado pelas autoridades monetárias (abaixo de
15%.a.a).

• A taxa de desemprego em abril último (6,4%) foi a mais baixa da série histórica
(desde março 2002) para esse mês, sugerindo pressão (escassez de mão de
obra) em alguns setores da atividade econômica.

• Espera-se agora, um período de baixa inflação, contrastando com a situação
preocupante que tínhamos até abril.

• A inflação anualizada (12 meses) passada e projetada ainda situa-se
significativamente acima da meta (4,5%).

• O próprio BC sinalizou, em sua ata da última reunião do COPOM, que poderia
prolongar o período de ajuste (para cima) na taxa básica de juro, optando por uma
estratégia gradualista (em oposição ao choque) que visa conciliar, na medida do
possível, os objetivos do crescimento com o do controle da inflação.



• A estratégia gradualista, criticada por muitos analistas por ocasião da última
reunião do COPOM, parece estar dando certo, a julgar pelas últimas tendências
observadas nos principais indicadores da economia brasileira.

• A recuperação mais lenta da economia mundial tem contribuído para amenizar
as pressões inflacionárias internas, inclusive com quedas nos preços do petróleo.

• A credibilidade do BC, que andou sendo questionada por ocasião do COPOM
de abril, tende a se fortalecer na medida em que os resultados para a atividade
econômica (desaquecimento gradual) e para a inflação se revelem dentro da
tendência desejada.

• O atual período de bonança não deve, entretanto, representar motivo para
descuido, pois as pressões por reajustes elevados de salários serão maiores, no
segundo semestre, tanto em face da inflação ocorrida, quanto pela presença de
uma demanda ainda relativamente aquecida.

Nesse cenário econômico, relativamente favorável, espera-se que o Governo Dilma
Roussef retome dias de maior tranqüilidade na área política, na medida em que os
problemas enfrentados pelo Ministro-Chefe da Casa Civil tendam a ser superados,
depois do arquivamento, pelo Procurador-Geral da União, do pedido (por partidos da
oposição) de abertura de processo investigativo, sobre o aumento patrimonial do Ministro
Palocci no período 2006/10.



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 4010,0 4438,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2405,0 2495,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,0 4,0
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,3 3,8
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,8 4,3
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,1 4,4
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,2 5,1
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 6,8 4,9
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 12,75 12,75
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,6 6,8
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,5 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 252,0 261,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 233,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 19,0 11,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -60,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 50,0 45,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 340,0 340,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -55,0 -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 2,8 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) 674,6 490,9 773,2 883,7 914,0 953,0
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 5,5 5,3
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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