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1. DÍVIDA PÚBLICA, JUROS, CRESCIMENTO...

Dívidas públicas elevadas, como proporção do PIB, em alguns países desenvolvidos,
como a Itália, o Japão e mesmo os Estados Unidos, eram vistas como perfeitamente
administráveis antes da atual crise de confiança que estressa os mercados financeiros e
faz o preço do ouro disparar.

Juros reduzidos e prazos longos eram os principais fatores por trás da “despreocupação”
dos tomadores de títulos públicos nos mercados dos principais países desenvolvidos. O
risco da inadimplência seria praticamente inexistente na percepção dos investidores.

Tanto é que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos eram tidos como de “risco zero”
pelos investidores de todo o Mundo. Agora, o principal detentor daqueles títulos, a China,
com mais de um trilhão de dólares, “apela” para a “responsabilidade” do Governo Americano,
em dias em que o Presidente Obama negocia com membros do Congresso, uma ampliação
dos limites para a dívida pública.

Seria “impensável” um cenário de “calote” da dívida pública Norte-Americana, por suas
conseqüências globais sobre o funcionamento dos mercados financeiros e das economias
de todo o Planeta. Devemos apostar, então, que alguma solução razoável seja encontrada.
O que os Republicanos desejam de Obama, um compromisso com cortes drásticos de
despesa, não se constitui, necessariamente, na solução mais viável.

No curto prazo, a capenga recuperação da economia americana fica ameaçada, caso os
cortes de despesas sejam exagerados.

Sem crescimento, por outro lado, ficaria praticamente impossível um ajuste fiscal
sustentável, tanto nos Estados Unidos, quanto nos demais países que enfrentam o desafio
da dívida pública.

Se a confiança dos credores e investidores for abalada, a rolagem das dívidas públicas
nesses países somente será possível com juros bem mais elevados. Na prática, chegar-
se-ia a um impasse,  pois com o tamanho das dívidas públicas (já alcançado em alguns
países, como os antes mencionados), as mesmas poderiam tornar-se praticamente
impossíveis de serem gerenciadas.



As dívidas públicas dos países de Primeiro Mundo são gerenciáveis, desde que a
credibilidade seja preservada (ou recuperada), os juros sejam baixos o suficiente e o
crescimento seja sustentado.

2. COPOM – É MELHOR SEM SURPRESA

A expectativa predominante no mercado é a de que o Banco Central, na reunião do seu
Comitê de Política Monetária (COPOM), desta semana, eleve a taxa SELIC em 0,25
ponto, colocando-a no patamar de 12,50%. O próprio BC tem alimentado essa
expectativa, ao optar por uma política monetária, de ajuste gradual da liquidez, como
forma de se conciliar os objetivos de controlar a inflação com a de preservar um
crescimento razoável para o PIB.

Apesar de ter, a inflação, apresentado comportamento favorável nos últimos meses,
como era esperado, sua variação (nos últimos 12 meses) está acima do limite de
tolerância (6,5%) fixado pelo sistema de metas inflacionárias.

A atividade econômica, na área dos serviços, em especial, encontra-se ainda aquecida,
contribuindo para alimentar a inflação.

Em termos globais, a economia encontra-se em processo de desaceleração, como se
deseja, para que a inflação convirja gradualmente para o centro da meta. O melhor que
o COPOM pode fazer, no momento, é, portanto, cumprir o “script”.

 Quanto ao efeito depressivo da taxa de câmbio sobre alguns setores, que sofrem
concorrência de produtos importados, trata-se de outra “estória” (que está a merecer a
formulação de uma política cambial de longo prazo).



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 6,3 5,3
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,9 5,4
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 5,5 6,7
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,5 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 253,0 261,0
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 20,0 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 52,0 45,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 345,0 345,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -57,0 -56,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,70 1,75
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 1,8 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 35,0 35,0

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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