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FED - POLÍTICA MONETÁRIA EXPANSIVA NOS PRÓXIMOS ANOS...

O afrouxamento da política monetária continua sendo o principal instrumento utilizado
pelo Banco Central dos Estados Unidos (Fed) para induzir a recuperação da atividade
econômica. A última decisão do Fed consistiu em “informar aos agentes econômicos”
que a taxa básica de juro, que está entre 0 e 0,25 % a. a. , deverá aí permanecer até o
final de 2014. Ou seja, a taxa básica de juro nos Estados Unidos é negativa e continuará
negativa por muito tempo. Esse tipo de orientação não é usual por parte de bancos
centrais, já que a taxa de juro constitui-se em instrumento básico de execução da política
monetária e um BC precisa ter liberdade para fazê-la variar conforme as necessidades
de cada momento.

O que Ben Bernanke, presidente do Fed, está tentando fazer, de certo modo, é: “não
somente levar o cavalo à beira do lago, mas também convencê-lo a beber água”.

E parece que está tendo sucesso, na medida em que a economia americana segue em
recuperação, mesmo diante das notícias diárias sobre os riscos para o desempenho da
economia mundial, principalmente em face dos problemas na Zona do Euro.

Ao anunciar que os juros serão mantidos baixos por longo tempo, o Fed procura animar
os empreendedores a tomarem dinheiro para investimentos de longo prazo, criando
condições para o crescimento sustentado.

Na Europa, o Banco Central Europeu também tem sinalizado que o sistema financeiro
não terá problema por falta de liquidez.

A conclusão de mais um “round” de renegociação da dívida pública da Grécia, esperado
para qualquer momento, confirma, por outro lado, que a ninguém interessa que ocorra
algum “acidente grave” na Zona do Euro. Até agora, nenhum país da Zona do Euro, por
mais que sofra, demonstrou desejo de sair do clube da moeda única. As principais
lideranças políticas da Europa (Merkel, da Alemanha, à frente), parecem entender que o
melhor é preservar e consolidar a Zona do Euro. O anúncio, ontem, do pacto fiscal a ser
subscrito pela maioria dos países da União Européia (o Reino Unido e a República
Tcheca estão fora), com compromisso de limitar em 0,5 % do PIB os respectivos déficits
estruturais, aponta no sentido da consolidação gradativa da Zona do Euro.



No contexto das políticas monetárias expansionistas dos dois principais bancos centrais
do Mundo, a sinalização do Comitê de Política Monetária (COPOM), do Banco Central
do Brasil, mostra-se consistente, ao indicar que a taxa básica de juro, SELIC, poderá
chegar a um dígito ao longo de 2012.

Esse quadro somente mudaria, mantido o sistema de metas inflacionárias, se a inflação
surpreender para cima, o que, por ora, parece improvável.

Com a inflação relativamente bem comportada, embora acima do centro da meta, o
COPOM, provavelmente seguirá reduzindo a taxa SELIC nas próximas reuniões.
Mesmo assim, a taxa real de juro no Brasil continuará sendo positiva e das mais elevadas
do Mundo, o que representará estímulo à entrada de investimentos estrangeiros e
ameaça permanente de valorização do real. Nesse cenário, o Ministério da Fazenda e
o Banco Central tenderão, como o fizeram em 2011, a intervir para prevenir variações
exageradas na taxa de câmbio, principalmente para evitar a valorização excessiva
adicional do real.



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) 160,6 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0
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 37,8
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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