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COPOM – ALGUMA SURPRESA PODE ACONTECER?

Quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) decidiu, em
31.8.11, reduzir a taxa SELIC em 0,5 ponto, foi uma surpresa.
A maioria absoluta dos analistas esperava que a taxa fosse mantida inalterada, naquela
ocasião.

A principal razão apresentada pelo BC, para justificar aquela decisão, foi a projeção de
um cenário internacional de forte desaquecimento econômico (que ajudaria a derrubar a
inflação interna mesmo com a redução da taxa de juro).

Aquela decisão foi elogiada por alguns e criticada por muitos.

Os fatos mostraram que o BC tinha certa razão. A economia mundial sofreu
desaquecimento, mas não tanto quanto esperava a autoridade monetária. A inflação entrou
em rota de desaceleração, mas não tanto quanto parecia esperar o BC quando decidiu
pela redução da taxa básica de juro.

A variação do IPCA acabou chegando, em 2011, ao limite superior do sistema de meta
inflacionária (6,5%), sem, entretanto, ultrapassá-lo. O fato de não ter ultrapassado o teto,
deixou o BC em posição ainda relativamente confortável. Caso contrário, teria que “explicar
formalmente” o não cumprimento da meta, mediante envio de carta aberta ao Presidente
do Conselho Monetário Nacional (Ministro da Fazenda).

Nesta primeira reunião do COPOM de 2012, a maioria dos analistas espera nova redução
de 0,50 ponto na taxa SELIC. Alguns, poucos, acreditam em uma redução menor, de 0,25
ponto, já que a inflação encontra-se rodando no limite superior da meta. Um ou outro,
talvez, se pergunte se o BC não poderia “manter inalterada” a taxa de juro, para “melhor
avaliar” a tendência da inflação em 2012.

Qualquer que seja a decisão, entretanto, diferentes fatores estarão influenciando a fixação
do juro básico, nesta e nas próximas reuniões do COPOM. Os seguintes fatos merecem
ser lembrados:

• O BC, sob administração Dilma/Tombini, já passou por um período de elevação da
taxa de juro, nos primeiros meses de 2011. A economia estava muito aquecida
desde 2010 e a inflação representava uma ameaça. Palocci ainda era o principal



ministro de Dilma, como Chefe da Casa Civil e tinha perfil conservador para a
política monetária.

• A decisão de 31.8.11 pode ser considerada uma espécie de “ponto de reversão”
da política macroeconômica do Governo Dilma Roussef.  Guido Mantega (baixista
em juro) já era, então, o principal ministro de Dilma e a própria Presidente já
assumira, declaradamente, a condição de “desenvolvimentista”.

• Tempos depois, em entrevista nas páginas amarelas da Revista Veja, o Presidente
do BC, Alexandre Tombini, afirmava que o único objetivo da instituição é cumprir
a meta inflacionária (fixada pelo Conselho Monetário Nacional).

Como a inflação, medida pelo IPCA, está rodando significativamente acima do centro
da meta (4,5%) e chegou a bater no teto superior da meta (6,5%) em 2011, o COPOM
pode, do ponto de vista estritamente técnico, se assim o desejar, decidir “não alterar” a
taxa básica de juro na reunião de janeiro.

Se isso vier a acontecer, entretanto, será uma surpresa em relação à expectativa
dominante no mercado. Mas não há dúvida de que seria consistente com o objetivo de
se trazer a inflação para o centro da meta em 2012.

Se uma surpresa dessas acontecer (nesta semana), o BC poderá, mais à frente,
retomar o processo de baixa na taxa SELIC, na medida em que a inflação estiver
convergindo para o centro da meta.

Se, ao contrário, a inflação subir e ultrapassar o limite superior da meta, o COPOM
poderá até mesmo retomar uma trajetória de elevação da taxa básica de juro.

Tudo o que dissemos até agora seria da lógica do sistema de metas. Seria, também,
consistente com a idéia de independência operacional do BC para a condução da
política monetária.



Brasil - Indicadores Selecionados
2011 2012

estimativa 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 2050,0 2060,0 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 3770 3960,0 4390,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2100,0 2250,0 2360,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,5 3,4 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,3
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,1 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 9,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 4,1 4,0
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 226,2 247,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 29,8 20,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,4 -53,0 -66,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,5 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 63,0 53,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0
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 1,87 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0
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) 674,6 490,9 773,2 883,7 875,0 870,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 43,9 38,8 43,0 40,4 38,5 38,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1150,4 1153,6 1345,3 1475,8 1530,0 1660,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,5 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 4,2

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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