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COPOM – ESPERA-SE SELIC DE 7,25% INALTERADA

Com o comportamento recente da inflação, em outros tempos (como na gestão Henrique
Meirelles no BC) não haveria dúvida de que a aposta do mercado seria a de uma elevação
na taxa SELIC, na reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) desta semana.

Ninguém acredita, entretanto, que a taxa básica de juro seja alterada. A razão é simples:
a prioridade maior do Governo neste momento é o crescimento e não a derrubada da
inflação para o centro da meta. A política monetária de Dilma Rousseff, com Alexandre
Tombini no comando do BC, é substancialmente diferente da política monetária pratica
durante os dois mandatos de Lula, com Meirelles no comando do BC.

Muitos economistas (da linha chamada ortodoxa) poderão estar duvidando da eficácia do
tipo de política monetária inaugurada por Tombini. Outros (menos ortodoxos) consideram,
entretanto, que a nova orientação do BC é a mais correta, ou mais desejável, nas atuais
circunstâncias. Veja, por exemplo, o artigo do economista André Modenesi, publicado no
jornal Valor Econômico desta segunda-feira.

Concordando ou não com a análise de Modenesi, o fato é que referido economista
parece ver uma explicação lógica para as decisões do Governo Dilma, no controle da
inflação. No entender de Modenesi, a qualidade da política monetária do BC de Tombini é
melhor do que a qualidade da política monetária de Meirelles, que utilizava quase somente
a taxa básica de juro como instrumento de controle da inflação.

Vale lembrar, aliás, que os bancos centrais, a começar pelo Fed dos Estados Unidos, têm
tomado decisões de política monetária difíceis de serem até imaginadas em outros tempos.
A mais notável é a declaração de que os juros básicos ficarão onde estão (entre zero e
0,25% a.a.) pelo menos até 2015. Em tempos de normalidade, o Fed não abriria mão de
poder alterar a taxa básica de juro a cada reunião do FOMC (o COPOM deles). Esta
semana o novo Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou que está à procura de
alguém “capaz de ousar” no comando do Bank of Japan (banco central). Por ousar
significando adotar medidas destinadas a tirar a economia japonesa do seu longo processo
de estagnação. Tempos interessantes, não? Onde os bancos centrais parecem mais
preocupados com o crescimento do que com a inflação!



Quando, em agosto de 2011, o BC decidiu iniciar a derrubada do juro básico,
contrariando a expectativa predominante no mercado, as críticas foram quase
generalizadas. Posteriormente, o comportamento da inflação sugeriu que o BC estava
mais bem informado sobre a tendência da inflação. Agora, novamente, o BC afirma
acreditar que a inflação sofrerá desaceleração mais à frente, apesar de estar em
ascensão e muito acima do centro da meta neste momento.

Somente o efetivo comportamento da inflação, nos próximos meses, irá mostrar se,
desta vez, o BC também está com a razão.

O fato é que não se espera qualquer alteração na nossa taxa básica de juro nesta
semana. O BC já vem sinalizando, aliás, que atual taxa básica de juro poderá ser
mantida por um longo período.

O risco é, a nosso ver, ocorrer exageros na “produção” de resultados para a inflação,
como o acúmulo de defasagem nos preços dos derivados do petróleo, a redução “na
marra” do preço da energia elétrica (com subsídios), e reduções pontuais (benvindas,
por sinal) na carga tributária.

Apesar dessas medidas heterodoxas de controle do aumento dos preços, as projeções
para a inflação de 2013 foram revistas para cima (5,53%) no boletim focus do BC,
desta segunda -feira, que compila as projeções feitas pelo mercado, e as projeções
para o crescimento do PIB foram revistas para baixo (3,20%).



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 2090,0 2150,0 2230,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10745,0 10960,0 11300
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4385,0 4700,0 5100
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2380,0 2430
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,2 3,5
    - Indústria -6,4 10,4 1,6 -1,8 3,0 3,6
    - Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,0 3,4 3,8
    - Serviços 2,2 5,5 2,7 2,1 3,3 3,5
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,3 5,9 6,5 5,8 5,6 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,1 7,8 5,3 5,0
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 7,25 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4,5 4,0 4,1 2,3 2,0 2,3
12.  Taxa de Investimento 16,9 18,4 19,0 16,5 17,0 17,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 266,0 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 127,6 181,6 226,2 233,1 251,0 265,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 25,4 20,2 29,8 19,4 15,0 15,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,0 -65,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,7 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 60,0 62,0 60,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,6 352,0 378,6 387,0 390,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -85,0 -80,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,74 1,67 1,87 2,08 2,15 2,20
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 3,4 2,3
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4
      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 2631,0 2870,0 3100,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,4 64,0 60,0 61,0 61,0
27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,3 35,0 35,0 35,0
28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,9 4,6 4,6
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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