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COPOM – DE QUANTO SUBIRÁ O JURO?

Nesta segunda-feira, a maioria dos analistas apostava em uma nova alta na taxa básica de
juros, SELIC, na reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central) da
próxima quarta-feira. A dúvida era se o aumento será de 0,25, ou de 0,50 ponto, na taxa
básica de juro pelo Banco Central. Com isso, a taxa SELIC poderá passar de 7,50% para
7,75% ou para 8,0% após a reunião do COPOM desta semana.

Como, em três dias, novas informações econômicas podem afetar a cabeça dos analistas
e das próprias autoridades, somente na quarta-feira à noite saberemos, afinal, para quanto
irá a nova taxa SELIC. Da última vez que o Presidente do BC, Alexandre Tombini falou, em
público, sobre a orientação do BC, ficou reforçada a ideia de que o aumento da SELIC
poderá ser de meio ponto, ou seja, de uma aceleração no processo de aperto da política
monetária.

A confirmação de um desempenho melhor no ritmo de crescimento do PIB também poderá
deixar os membros do COPOM mais predispostos a um aumento maior na taxa de juro.

Percebe-se que, no plano político, o que mais parece incomodar o Governo Dilma, neste
momento, é a inflação. Isso poderia ser mais uma razão para se acreditar em uma alta
mais acentuada na taxa de juro.

Nesse cenário, a única decisão que não parece ter chance de ocorrer seria o da
manutenção da taxa de juro no atual patamar de 7,50% já que isso tenderia a ser interpretada
como “não prioridade” do Governo Dilma com o controle da inflação.

Para os investidores em geral, inclusive os do Exterior, um aumento mais acentuado na
taxa básica de juro tenderia a ser visto como oportunidade para os investimentos em
renda fixa. Em um mundo de juros zero ou negativo, ter-se-ia, no Brasil, ainda, uma taxa
de juro real positiva (ou seja, suficiente de cobrir a inflação e ainda permitir algum ganho
real).



Consta que autoridades da área econômica acreditam que um aumento do juro no
Brasil poderá gerar nova avalanche de moeda estrangeira para o mercado financeiro
brasileiro, pressionando o dólar para baixo.

Penso que isso parece pouco provável, já que o Brasil não está mais com a imagem
favorável de outros tempos e, principalmente, porque as contas externas do País seguem
em franca deterioração.

Acredito que, nos próximos tempos, o maior desafio do BC na área cambial será o de
conter a subida do dólar e não o contrário. A subida do dólar seria desejável para
permitir maior competitividade à industria brasileira, mas geraria alguma pressão sobre
os preços, o que, no momento, é tudo o que o Governo Dilma não deseja.

O BC é o principal responsável, do ponto de vista institucional, pelo controle da inflação,
mas não há dúvida de que seus dirigentes podem ser vistos como verdadeiros membros
de um “exército de brancaleone”,  na tarefa de conter o aumento dos preços, pois a
política fiscal continua francamente expansionista (aumento acelerado dos gastos
públicos) e os bancos oficiais continuam a “seduzir” (Camila Pitanga pela Caixa
Econômica e Gianecchini pelo Banco do Brasil) a população com ofertas tentadoras de
crédito.



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 2200,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11100

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4750,0 5100

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2360,0 2450

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 2,8 3,4

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 2,5 3,0

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 7,5 3,5

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,6 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 4,2 5,3

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,5 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 2,1

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

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 252,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 243,0 261,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 9,0 12,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -71,0 -72,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -3,0 -2,9

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

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 385,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -75,0 -78,0

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 3,0 3,4

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 2850,0 3060,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 60,0 60,0

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 4,8 4,9

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

2012Ítens 2009 2010 2011


