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COPOM – BANCO CENTRAL É A SALVAÇÃO?

Se na reunião desta semana, do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM),
a taxa básica de juro da economia (SELIC) for aumentada em 0,50 ponto, levando-a para
8,50 % a. a., teremos a confirmação da expectativa predominante no mercado financeiro.
Essa expectativa, aliás, foi alimentada pelas informações que as próprias autoridades do
Governo Dilma  permitiram que chegassem ao mercado.

Consta (li na imprensa) que em reunião da Presidente Dilma (em São Paulo) com o ex-
Presidente Lula e outros conselheiros (técnicos e políticos) chegou-se à conclusão de
que a principal fonte de desgaste, mais recente, do seu Governo era a inflação. Isso
parece muito plausível, pois o custo dos alimentos subiu bem mais do que a inflação
oficial (média de todos os preços), nos últimos tempos. Então, a população de baixa
renda “já” está pagando, há algum tempo, uma “conta salgada” pelo aumento dos preços
(o preço do tomate subiu muito e já caiu bastante, mas muitos preços não caíram tanto).
Isso explica por que a correção (em princípio normal) das tarifas do transporte público
tenha tido tanto eco. Foi a gota d’água que fez transbordar os protestos (e os orçamentos)
de toda natureza.

Aceita a tese, da necessidade de dar prioridade ao combate à inflação, Dilma teria se
convencido de que era necessário dar ao BC, liberdade para “fazer o que for necessário”
para controlar a inflação.

Diante disso, é provável que o BC tenha liberdade para aumentar, em cerca de meio
ponto, a taxa SELIC, na reunião desta semana e nas próximas reuniões até o final deste
ano.

A inflação poderá até sofrer moderação, não necessariamente em resposta ao aumento
dos juros, mas principalmente em face da conjuntura internacional (queda mais recente
dos preços dos alimentos) e da própria retração do consumo interno (por falta de poder
aquisitivo da população, já corroído pelos aumentos anteriores dos alimentos). É claro



que o aumento da cotação do dólar poderá dificultar o controle da inflação. Não é por
outra razão que o BC tem tentado evitar alta mais expressiva da moeda estrangeira. Em
que medida o BC terá sucesso, é difícil saber. Dependerá bastante de fatores fora do
controle do governo (imagem internacional do País, em deterioração, ampliação do
déficit externo brasileiro, evolução da economia americana).

Se os juros subirem, como parece muito provável, e a inflação não subir tanto (por
enquanto uma hipótese), sairão no lucro principalmente os investidores em renda fixa,
no mercado financeiro. Não é de surpreender que a captação em caderneta de poupança
tenha aumentado nos últimos dias.

A ajuda da política fiscal (sempre desejada pelo BC) deverá ficar, mais uma vez, mais
na retórica (e nos artifícios contábeis) do que na prática.

O crescimento do PIB, este ano, deverá ser bem modesto (se houver crescimento),
com ou sem aumento dos juros. A inflação, mesmo que não se acelere, será elevada,
para padrões internacionais e deverá situar-se próximo do limite superior do sistema de
metas (6,5%).

A recondução de Dilma para um segundo mandato, está, agora, longe de ser “altamente
provável” como parecia até poucas semanas atrás. O autor deste comentário semanal,
aliás, já vinha afirmando, há muitos meses (contrariando a maioria dos analistas políticos)
que antes das próximas eleições muita água iria passar debaixo da ponte, podendo
mudar substancialmente o cenário econômico e político. É claro que não imaginava
que a mudança do cenário econômico e político atingisse a dimensão que já conhecemos
neste momento.



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 2120,0 2150,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10800,0 10855

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4710,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2310,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 2,0 3,1

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

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,0 3,1

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 6,3 6,3

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

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

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 9,50 9,50

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,0 17,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 248,0 270,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 242,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 6,0 8,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -78,0 -80,0

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

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

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 378,0 380,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -68,0 -70,0

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

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,35 2,40

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 13,0 2,1

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

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 2900,0 3080,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 61,4 61,0

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 5,1 5,2

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

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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