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1. CÂMBIO, INFLAÇÃO, CRESCIMENTO...

O dólar furou, por alguns momentos, na última sexta-feira, o “teto” de R$ 2,10,  o que
levou o BC a intervir (vendendo moeda estrangeira no mercado a vista), fazendo sua
cotação cair para R$ 2,08, sugerindo que aquele valor, por enquanto, é o limite superior
admitido pelo Governo.

Se não fosse a preocupação com a inflação, não há dúvida de que o Governo iria
preferir um dólar mais alto, pois isso poderia significar melhor desempenho da produção
industrial.

 Se a inflação estivesse mais próxima da meta de 4,5% é possível que o teto já estivesse
em outro patamar.

A inflação está alta, mas não desesperadora. Então, também não se deve descartar a
idéia de que o BC deixe o dólar ultrapassar aquele patamar, mais cedo do que se
imagina.

A própria Presidente Dilma já sinalizou que gostaria de ver o dólar continuar a subir, para
abrir mais espaço para o crescimento das exportações e, portanto, da atividade industrial
e do PIB.
Na realidade, já estamos pagando um elevado preço, pelo fato de termos deixado o dólar
cair tanto, no passado. O baixo desempenho da indústria brasileira é, em boa parte,
explicado pelo efeito devastador de um real muito valorizado.

Mas isso aconteceu porque tínhamos (o Governo) interesse em controlar a inflação pela
cômoda via taxa de câmbio. Muito dinheiro especulativo externo, em busca de juros
elevados, alimentava a valorização do real. Era mais cômodo deixar o dólar cair e falar
das virtudes do “câmbio flutuante” do que combater as “outras fontes” de pressões
inflacionárias. Dentre essas outras fontes alimentadoras da inflação tínhamos, e ainda
não deixamos de ter, a indexação, ainda presente na economia brasileira e a expansão
dos gastos de consumo do setor público.

Uma pergunta cabível, neste momento, é se o “tsunami monetário” (expressão de Dilma
Rousseff nos foros internacionais) ou a “guerra cambial” de que tanto reclamou o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, não poderá “inverter a mão”.



Essa possibilidade não pode ser descartada se, na percepção dos investidores
estrangeiros, o Brasil deixar de ser a “noiva da vez” para se tornar o “patinho feio”.

Se esse cenário tornar-se realidade, vamos constatar (o Governo) que é mais difícil
“segurar” a alta do dólar do que “segurar” sua queda.

Para conter a alta precisaremos “queimar” reservas. Para segurar a queda bastava
acumular reservas.

2. COPOM – JUROS DEVEM SER MANTIDOS EM 7,25%

       Tudo indica que o Comitê de Política Monetária do BC (COPOM) irá manter a taxa
básica de juro em 7,25%, na reunião desta semana. Qualquer decisão diferente seria
uma grande surpresa.

Quanto ao futuro dos juros, tudo vai depender do comportamento da inflação e da
atividade econômica.

Inflação em baixa abre espaço para novas quedas dos juros e inflação em alta pode
levar à retomada da alta dos juros.

A idéia de que o juro básico ficará estável em 7,25%, por longo tempo, pode mudar a
qualquer momento, a depender do comportamento da inflação.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2155,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11010,0

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4400,0 4700,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2400,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,4 3,6

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 -0,7 2,8

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,1

    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,4 3,6

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

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,7 4,6

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

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,25 7,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,8 1,9

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,0 17,5

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 263,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,0 17,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -57,0 -65,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 62,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 385,0 390,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -102,0 -100,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,10 2,20

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 12,3 4,8

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,4 2,0

      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...

      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...

      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2810,0 3040,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 63,5 63,0

27.Carga Tributária( % do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,7 4,4

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 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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