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POLÍTICA ECONÔMICA DE DILMA ROUSSEFF – DÁ PARA ENTENDER?

Os economistas costumam classificar a inflação segundo suas causas: de custo (aumento),
de demanda (excesso),  de oferta (insuficiência). No Brasil poderíamos acrescentar pelo
mais um tipo: de indexação (cultura).

Na prática, é difícil dizer que a inflação tenha como fonte uma única causa. Pode haver
predominância de alguma causa, em determinados momentos. É comum, também, que os
economistas não cheguem a um consenso sobre qual seria o tipo de inflação que se vive
e, consequentemente, qual remédio utilizar. Parece ser a situação atual. Alguns dizem
que a inflação é de insuficiência de oferta. Outros dizem que a inflação atual é causada
por excesso de demanda. Outros, por problemas de custo.

Se não temos um bom diagnóstico sobre que tipo de inflação queremos combater, corremos
o risco de usar remédios errados, ou mesmo sentirmo-nos como cego em tiroteio.

De fato, o que estamos vivendo no Brasil, no momento, em matéria de combate à inflação,
parece uma verdadeira “Torre de Babel”.

De um lado vemos os bancos oficiais (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica)
ofertando, agressivamente, mais e mais créditos. É o Governo Dilma querendo gerar
crescimento do PIB principalmente via expansão da demanda. Isso pode gerar algum
crescimento, mas também mais inflação.

Também vemos o Governo Federal expandindo as despesas correntes. É uma política
fiscal expansionista (há muito tempo) e, portanto, inflacionária.

Também vemos o Governo Federal combatendo os “efeitos” da inflação. Retardamento
nos ajustes do preço dos derivados de petróleo (com efeitos deletérios sobre a Petrobrás
e massacre do setor produtor de álcool), desonerações tributárias (com objetivos
imediatistas sobre os índices de inflação e sobre a imagem popular de Dilma) etc.

Na área cambial estamos sujeitos a impactos de custos favoráveis (queda do dólar) ou
desfavoráveis (subida do dólar). Se o dólar cai podemos ter menos inflação, mas também
podemos ter menos produção (perda de competitividade internacional).



É nesse cenário complexo (para não dizer caótico, criado pelo Governo Dilma) que o
COPOM decidiu, na sua última reunião, elevar a taxa básica de juro.

Os membros do COPOM estavam divididos. Alguns preferiam esperar a próxima reunião
para se ter uma melhor avaliação da tendência da inflação (não descartam a possibilidade
de efeitos externos favoráveis para a inflação). Foram minoria e a SELIC foi aumentada
de 0,25 ponto para 7,50%. A ata não transmitiu, de forma convincente, que o BC está
disposto a “apertar o suficiente” a política monetária para fazer a inflação desacelerar-
se.  Diante disso, a Diretoria do BC teria decidido “mandar um recado inequívoco”
através da entrevista de Carlos Hamilton (Diretor de Política Econômica), no dia seguinte
ao da divulgação da ata do COPOM. Os juros futuros (que haviam caído) subiram.

A Presidente Dilma disse, em entrevista recente, antes da reunião do COPOM, que os
possíveis aumentos do juro básico, seriam moderados. Será por isso que o COPOM
aumentou a SELIC em 0,25 ponto, e não em 0,50 ponto, como o mercado (induzido por
declarações de membros do Governo) chegou a acreditar?

A Presidente pode falar o que bem entender. Afinal é a Chefe do Governo. O problema
é que declarações sobre o tamanho de eventuais variações na taxa de juro  pode
tumultuar o ambiente econômico e atrapalhar o trabalho técnico do BC.

Se o objetivo do Governo  fosse fazer a inflação convergir para o centro da meta
(parece que não é) é certo que o BC poderia “dosar” o aperto monetário para a
realização do objetivo. Diante do nível da inflação já em curso e considerando todas as
demais variáveis (política fiscal expansionista, política de crédito expansionista, cultura
da indexação etc.) seria de se imaginar que a dosagem do aperto monetário precisaria
ser “muito forte”.

Isso, entretanto, poderia ser recessivo. Parece claro que a Presidente Dilma não
aceitaria esse tipo de remédio.

No final das contas, tudo indica que iremos ter, em 2013, uma inflação batendo no limite
superior do sistema de meta (6,5%) e um crescimento modesto, não devido ao aumento
do juro, mas determinado pela própria limitação na capacidade produtiva (por falta de
investimentos).

A economia brasileira está próxima da situação que os economistas chamam de “pleno
emprego” (não somente da mão de obra, mas também do estoque de capital). Para
crescer mais precisamos de mais investimentos. Para termos mais investimentos,
precisamos de mais confiança no futuro. Essa confiança, entretanto, parece ser o fator
mais escasso no momento. Tudo a ver com o casuísmo intervencionista do Governo
Dilma.



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 3,0 3,5

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

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,0 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 6,0 6,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 5,0 5,2

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

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 1,6 2,2

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 258,0 275,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 248,0 263,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 10,0 12,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -68,0 -70,0

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 65,0 65,0

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 -90,0 -90,0

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

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 2,7 2,8

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 2830,0 3050,0

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

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 4,8 4,9

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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