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1. COPOM – PODE HAVER SURPRESA?

Quando o mercado estava mostrando tendência a acreditar em um corte superior a 0,50
ponto, na SELIC, a taxa básica de juro do Banco Central, na reunião do Comitê de
Política Monetária (COPOM) desta semana, o Presidente Tombini tratou de esvaziar a
expectativa de aceleração no corte do juro, falando em manutenção de cortes “moderados”.

O mercado voltou a apostar, de forma quase unânime, em corte de 0,50 ponto na SELIC,
após a fala de Tombini.

Novos ruídos apareceram, entretanto, com o Ministro da Fazenda, Mantega, sugerindo
que esperava um corte mais agressivo dos juros. Novamente, parte do mercado voltou a
acreditar em corte superior a 0,50  ponto na taxa básica de juro. Afinal, Mantega é o
homem forte do Governo Dilma.

Em suma, o COPOM inicia seus trabalhos, hoje, em clima de certa indefinição sobre de
quanto poderá ser o corte na taxa de juro.

Até o final do dia de amanhã, quando o COPOM irá anunciar a nova taxa básica de juro,
poderemos ter novas noticias capazes de influenciar a decisão do Banco Central.

Essas novas notícias poderão vir tanto do exterior, particularmente da Zona do Euro,
quanto do ambiente econômico interno (inflação, crescimento) e do ambiente político
interno. Será que, desta vez, a própria Presidente da República irá emitir algum comentário,
como já o fez em outras ocasiões? Isso ocorreu em agosto, quando houve a surpreendente
decisão do COPOM.

E caso isso venha a ocorrer novamente, qual será a reação do Banco Central?

Neste cenário, onde ainda podem persistir muitas perguntas sem respostas, vale lembrar
que um corte de 0,50 ponto na taxa básica de juro costuma ser visto como “forte” pela
maioria dos bancos centrais.

Para os padrões brasileiros, um corte de 0,50 ponto ainda pode ser considerado
“moderado”. Ou corte moderado seria algo menor, como 0,25 ponto?

Será que podemos ter surpresas nesta reunião do COPOM, como tivemos em agosto?



Se o corte for de 0,50 será a confirmação da expectativa predominante.

Se o corte for de 0,75 ponto não será grande surpresa.

Se o corte for de 0,25 ponto será uma grande surpresa, como foi grande surpresa
(esperava-se manutenção) o corte de 0,50 na reunião de 31 de agosto.

2. ECONOMIA MUNDIAL – À ESPERA DE UM LÍDER

Nesta segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Barak Obama, em reunião em
Washington, com líderes da União Européia, enfatizou a necessidade de uma urgente
solução para a crise da Zona do Euro, afirmando que seu país tem disposição para
ajudar no processo.

Será que Obama pensa principalmente na sua própria reeleição, ou está efetivamente
preocupado com os rumos da economia mundial?

Em 2008, último ano do Governo Bush (filho), a iniciativa do então Primeiro-Ministro
Britânico, Gordon Brown, após a quebra do Lehman Brothers, foi decisiva para que a
economia mundial não caísse no precipício de uma depressão. Não foi possível,
entretanto, evitar que a economia mundial sofresse uma recessão em 2009.

Obama assumiu o Governo dos Estados Unidos com a recessão já instalada.

A ele não pode ser debitada a crise do subprime (a origem de tudo) nem o grave erro
de ter deixado um dos maiores e mais tradicional banco de investimento quebrar,
espalhando terror no mercado financeiro internacional.

A pergunta do momento é: quem vai tomar a iniciativa de impedir que a crise da Zona
do Euro se transforme em estopim de uma nova crise internacional de grandes
proporções?

Será a própria Ângela Merkel, Primeira-Ministra da Alemanha, que até agora pareceu
trazer mais problemas que soluções? Será Obama?

Enfim, a economia mundial continua à espera de uma liderança política à altura dos
desafios do momento.



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 3960,0 4390,0
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 3,0 3,3
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 1,7 3,0
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,6 4,0
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 3,7 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,7 5,7
9.  Taxa média de desemprego (%) 9,3 8,1 8,1 6,5 6,0 6,1
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 10,00
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 18,5 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 258,0 266,0
14. Importações (US$ bilhões) 120,6 173,2 127,6 181,6 230,0 249,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 40,0 24,7 25,4 20,2 28,0 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -55,0 -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 60,0 53,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 355,0 360,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -11,9 -27,7 -61,2 -50,0 -60,0 -57,0
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 1,80 2,00
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 7,8 11,1
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,7 2,4
      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 35,0 35,0

29. Juros/PIB (%)(**) 6,3 5,6 5,4 5,4 5,6 5,2
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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