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DÓLAR A R$ 1,80 –  “EFEITO MANADA” OUTRA VEZ?

Quando anunciava medidas destinadas a conter uma valorização excessiva do real, o
Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, costumava lembrar que no sistema de
câmbio flutuante, a taxa pode oscilar para baixo ou para cima e não em uma única
direção, como poderia parecer a muitos até recentemente.

O que a maioria absoluta dos analistas não poderia imaginar, acreditamos, é que a
cotação do dólar pudesse aproximar-se de R$ 1,80, após ter passado por um valor abaixo
de R$ 1,60 há menos de um mês. Depois da enxurrada de dólares para dentro, vamos ter,
agora, o contrário? É o “efeito manada” , mais uma vez?

Acreditamos, de qualquer forma, que a recente desvalorização do real, possivelmente
uma nova tendência, seja uma boa notícia para a economia brasileira, que vinha perdendo
competitividade internacional em ritmo acelerado, com efeitos sobre o crescimento e a
geração de empregos.

Moeda desvalorizada costuma funcionar como fator que melhora a competitividade
internacional de um país, como tem sido o caso da China. Não é por outra razão que
esse país tem sofrido pressões para valorizar sua moeda, principalmente por parte dos
Estados Unidos. Também não é por outra razão que a China resiste em promover
valorizações importantes de sua moeda, o yuan. Na prática, os Estados Unidos tem
procurado sua própria solução para o problema, promovendo a desvalorização internacional
de sua moeda, via emissão maciça de dólares, com a recompra de títulos da dívida
pública em mercado pelo Fed (o Banco Central).

O longo processo de estagnação da economia japonesa é explicado, em boa parte, pela
valorização excessiva do yen, quando aquele país não contava mais com ganhos de
produtividade capaz de assegurar a competitividade internacional de sua indústria, mesmo
na presença do fortalecimento gradual de sua moeda.

No caso brasileiro, uma valorização excessiva e prematura do real poderia representar
mais um sério entrave ao crescimento econômico, que já conta com outros fatores limitativos
derivados das deficiências na infra-estrutura (estradas, portos, aeroportos, baixa
qualificação dos recursos humanos), e de uma carga tributária muito elevada.



É nesse contexto que vemos como positivo um reposicionamento da taxa de câmbio
brasileira, em nível mais condizente com as necessidades desta etapa do nosso processo
de desenvolvimento.

O lado negativo, no curto prazo, é o seu impacto inflacionário.

Como a inflação já está significativamente acima do centro da meta (4,5 % a. a.) e
mesmo acima do limite superior da meta (6,5 % a. a.), a desvalorização do real será
mais um fator a impulsionar a inflação e dificultar sua queda.

A questão é saber como irá, o Governo Dilma Roussef, administrar esse problema. A
desvalorização é, até certo ponto, bem vinda. Seu efeito inflacionário, não.

Nos últimos anos, a valorização do real, embora causando incômodo (a partir de certo
nível), ajudou a diminuir as pressões inflacionárias. Agora, poderemos ter o reverso da
medalha.

Será mais um teste para o Governo Dilma, que terá que decidir como irá conduzir a
política monetária, diante de mais um fator pró-aceleração da inflação.

Pela lógica do sistema de metas inflacionárias, o Banco Central teria, eventualmente,
que elevar a taxa de juro. Fará isso na próxima reunião do COPOM?

Não acreditamos em alta na taxa de juro para conter a inflação derivada da desvalorização
do real. O mais provável é que o Governo utilize a desvalorização do real para justificar
o estouro do teto da meta inflacionária e mantenha seu foco no crescimento do PIB e
não na derrubada da inflação. Neste caso, a busca do centro da meta inflacionária
poderá ser postergada para 2013. A conferir.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 185,7 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1834,0 1860,0 1900 2000,0 2050,0 2120,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10645,0 10930,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3675 3980,0 4400,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2250,0 2360,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 3,6 3,8
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 2,7 3,5
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,1
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 3,9 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,6
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 6,0 5,5
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 6,2
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,50 11,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 4,5 5,0
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 257,0 265,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 232,0 250,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 25,0 15,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -58,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,8
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 55,0 50,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 365,0 365,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -60,0 -58,0
21. Dívida externa total líquida/exportações 0,0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1,78 2,35 1,74 1,67 1,75 1,80
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 4,8 2,9
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,5
      Governo Federal ... 0,9 3,4 1,3 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais ... 1,2 -0,1 1,3 ... ...
      Empresas Estatais ... -0,1 0,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 674,6 490,9 773,2 883,7 910,0 950,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 39,2 38,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1595,0 1710,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,0 35,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,5 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 4,0

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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