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1. DESONERAÇÃO DA CESTA BÁSICA – ELEITOREIRA, MAS BEM-VINDA

Como dizíamos semana passada, as ações do Governo Dilma Roussef na área econômica,
serão pautadas, daqui para frente, mais do que nunca, pelas eleições presidenciais do
próximo ano.

O anúncio das desonerações tributárias, sobre os itens da cesta básica, constitui apenas
mais um exemplo.

Reduções da carga tributária em geral são desejáveis, já que o elevado peso dos impostos
representa um dos principais fatores da perda de dinamismo da economia brasileira nos
últimos anos. Redução de tributos sobre itens da cesta básica, com mais razão, deve ser
aplaudida, já que beneficia, em particular, as classes de baixa renda. Do ponto de vista
eleitoral, não há dúvida de que se trata de algo muito interessante para a Presidente
Dilma, já que a população de baixa renda constitui a maioria absoluta dos eleitores
brasileiros.

De quebra, ajuda a obter menores índices para a inflação medida pelo IPCA, algo que
anda preocupando o Governo, até mais do que o baixo crescimento do PIB.

O impacto sobre a receita tributária poderá ser perfeitamente administrável. Basta fazer
algum esforço de contenção no ritmo de aumento dos gastos correntes. Não será preciso
nem mesmo cortar despesas, mas tão somente aumentar em menor velocidade os gastos
públicos.

2. OS JUROS IRÃO SUBIR?

Depois de afirmar que a taxa básica de juro, SELIC, poderia ficar em 7,25% por longo
período, o Banco Central, depois da última reunião do COPOM, semana passada, deixou
de fazer essa sinalização em sua ata, sugerindo que o juro poderá subir, quando isso for
considerado necessário. Na realidade, tudo irá depender do comportamento da inflação.
Em geral se espera que a inflação sofra alguma desaceleração no segundo semestre, em
função da boa safra agrícola. O economista Francisco Lopes sugeriu, em artigo publicado



no jornal Valor Econômico, há algum tempo, que o BC adotasse uma postura zen, no
período de elevação da inflação (medida em 12 meses), aguardando que a mesma se
desacelerasse normalmente com a vinda da safra agrícola.

A questão é saber se o BC terá “nervos de aço” para assistir, impassível, uma elevação
da inflação no curto prazo.  O IPCA de fevereiro (0,60%) caiu em relação em relação a
janeiro (0,86%), mas ainda assim ficou acima das expectativas, o que não deixa o BC
em posição de conforto quanto aos rumos da inflação. Se a inflação continuar
incomodando muito até a próxima reunião do COPOM, prevista para os dias 16 e 17 de
abril, o juro poderá começar a subir já em abril. Se a inflação apresentar um melhor
comportamento nas próximas semanas, uma eventual alta dos juros poderá ser deixada
mais para frente. É claro que o sonho de Dilma e do próprio BC é que a alta do juro
possa ser até mesmo dispensada, para se assegurar uma inflação dentro da faixa de
tolerância do sistema de metas (abaixo do limite superior de 6,5%).  Para isso, novas
medidas destinadas a afetar, diretamente, o comportamento dos preços, poderão ser
anunciadas. Eventuais novos cortes de impostos, se vierem, devem ser aplaudidos,
quaisquer que sejam nossas preferências eleitorais para o próximo ano.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2150,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2380,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,7

    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,5 3,8

    - Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,2 3,7

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,8 5,4

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,4 5,3

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 5,4

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8,75 10,75 11,00 7,25 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,0 2,0 1,8 2,6

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 265,0 283,0

14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 248,0 267,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,0 15,0 16,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -64,0 -68,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,8 -2,8

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 60,0 60,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 390,0 395,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3 2,0

      Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

      Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

      Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2800,0 3000,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,0

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,7 4,3

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0

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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