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COPOM – PARA ONDE IRÁ A TAXA DE JURO?

Se o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), na reunião desta semana,
decidir elevar a taxa básica de juro (SELIC), de 8,50% para 9,00%, estará confirmando a
expectativa predominante no mercado.

Apesar de terem, os índices recentes da inflação, mostrado comportamento favorável, a
ponto de a Presidente Dilma afirmar que a mesma (inflação) está “totalmente sob controle”,
a verdade é que o quadro inflacionário brasileiro não é dos mais brilhantes, senão vejamos:

 Há muita “inflação reprimida” (o subsídio aos preços dos derivados do petróleo é
apenas um exemplo);

 Boa parte do “controle” da inflação tem sido feito por medidas pontuais, destinadas a
“produzir” índices mais baixos (como redução de impostos sobre a conta da luz,
redução de tarifas de transporte público etc.), que “mascaram” o verdadeiro ritmo
inflacionário.

 Estudos feitos por analistas sugerem que, retirados os efeitos mencionados
anteriormente, a inflação estaria rodando, na realidade, a uma velocidade média
de 8% a. a., quase o dobro da fixada como centro da meta ( 4,5%);

 Os preços dos alimentos (que afetam mais fortemente as pessoas de baixa renda),
embora em queda neste momento, “já aumentaram 11%”, nos últimos dozes meses,
comprometendo muitos orçamentos domésticos;

 A disparada recente do dólar (que poderá continuar) terá inevitáveis impactos
inflacionários, podendo colocar em xeque o objetivo do Governo Dilma de obter, em
2013, uma inflação menor que os 5,83% observados em 2012.

Por tudo isso, é difícil acreditar que o COPOM altere sua atual tendência em apertar a
política monetária, via elevação da taxa básica de juro.

 Se surpresa houver, será, possivelmente, por uma elevação maior do que o esperado,
na taxa de juro.  É que o aumento do juro inibe, em parte, a pressão sobre do dólar



(no momento, a maior ameaça para o controle da inflação e para os objetivos
políticos de Dilma).

 A favor de um comportamento mais favorável da inflação estará um possível
desaquecimento mais acentuado da atividade econômica, sugerido pelas últimas
pesquisas sobre a “confiança” dos consumidores e dos investidores, que estão
com tendência de baixa.

Há muita divergência, entre os analistas, sobre as perspectivas de crescimento do
PIB para este ano.  Se os leilões do pré-sal e dos aeroportos (Galeão e Confins)
forem bem sucedidos, o clima poderá melhorar muito. Se fracassarem, é bom
estarmos preparados para um cenário de maiores turbulências, nas áreas econômica
e, consequentemente, política.

 Finalmente, vale lembrar que a alta do dos juros e do dólar poderá fazer a alegria
dos investidores em ativos de renda fixa e dos exportadores em geral.

 Apreciadores de vinho e de bacalhau, já começam a sentir o drama da alta do
dólar, o mesmo acontecendo com aqueles que viajam para o exterior. Mesmo os
dentistas, já se mostram preocupados com o aumento dos custos, já que trabalham
com muitos produtos importados.



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 2110,0 2130,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10750,0 10755

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4700,0 5100

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2300,0 2400

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

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

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

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 2,0 2,5

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

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

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 6,0 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 2,2 3,3

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,0 16,5 17,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 245,0 266,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 240,0 260,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 5,0 6,0

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 -3,4 -3,4

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 62,0 64,0

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 -67,0 -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 2,50 2,55

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 20,2 2,0

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 3,4 3,6

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 2950,0 3100,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 62,8 61,0

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 36,0 36,0

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 2,0 3,0

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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