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SUPERÁVIT PRIMÁRIO, INFLAÇÃO, JUROS, CRESCIMENTO...

O anúncio de aumento da meta do superávit primário nas contas públicas, às vésperas da
reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), tende a sugerir que
o Governo Dilma Roussef busca, na prática, promover um maior equilíbrio entre as políticas
fiscal e monetária. Mas é preciso ter cautela com essa interpretação, para não acreditarmos
excessivamente nos possíveis futuros movimentos da taxa básica de juro do Banco Central
(SELIC).

Um crescimento muito acelerado das despesas públicas, nos últimos anos, vinha sendo
apontado, pela maioria dos analistas, como um dos principais fatores explicativos da
elevada taxa de juro no Brasil. Seria a política monetária, via taxa de juro, tentando
neutralizar os efeitos inflacionários da expansão da despesa pública.

Na reunião do COPOM desta semana, tudo indica que o BC irá manter a taxa básica de
juro (SELIC) no atual patamar de 12,5 % a.a., mesmo com a decisão de se aumentar a
meta do superávit primário para este ano. Também não é possível garantir que o BC irá
reduzir a taxa básica de juro nas próximas reuniões do COPOM deste ano e do próximo.

Em princípio, tudo irá depender do comportamento efetivo da inflação, particularmente
da evolução do IPCA, em confronto com a meta inflacionária.

Como a inflação, medida por aquele índice, ainda está substancialmente acima do centro
da meta (4,5% a. a.), tanto nos últimos doze meses, quanto nas projeções para o futuro,
o máximo que parece razoável esperar, por ora, é a manutenção da atual taxa básica de
juros (SELIC) no patamar de 12,5% a. a.

No futuro, a trajetória da taxa básica de juro também deverá depender, primordialmente,
do efetivo comportamento da inflação, mais do que do comportamento de outras variáveis.
Essa é a lógica do sistema de metas inflacionárias.

Isso, naturalmente, se o compromisso do Governo Dilma Roussef com o controle da
inflação for, efetivamente, calcado em uma sólida convicção.
Como a política macroeconômica deste Governo  têm tentado conciliar, simultaneamente,
o crescimento com o controle da inflação, a busca do equilíbrio entre os instrumentos
fiscais e os monetários ganha maior relevância.



Assim, nesta etapa, as decisões sobre a taxa de juro irão depender também de como o
Banco Central esteja avaliando o atual ciclo de desaceleração no ritmo de crescimento
da economia brasileira e mundial e seus possíveis efeitos sobre a inflação.

A decisão de se aumentar a meta do superávit primário para este ano não significa,
necessariamente, maior contenção dos gastos públicos. Pode significar, sim, uma
forma de “desestimular” o “aumento” dos gastos que poderia ocorrer diante do
crescimento acelerado das receitas tributárias. Era o que acostumava acontecer no
passado. Neste sentido, podemos dizer que a decisão de se rever para cima a meta do
superávit primário pode ser vista como um avanço importante.

O aumento da meta de superávit primário seria, entretanto, mais um contraponto ao
crescimento acelerado da receita do que da decisão se “cortar gastos”.

O ideal mesmo seria que o Governo reagisse com “redução” da carga tributária, diante
do crescimento acelerado da receita.



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 2100,0 2180,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9876 9915 10050 10460 10890,0 11210,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 2661 3032 3185 3675 4010,0 4438,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1310 1491 1420 2050,0 2405,0 2495,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 6,1 5,2 - 0,6 7,5 4,0 3,8
    - Indústria 5,3 4,1 -6,4 10,1 3,2 3,5
    - Agropecuária 4,8 6,1 -4,6 6,5 3,8 4,3
    - Serviços 6,1 4,9 2,2 5,4 4,1 4,4
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4,5 5,9 4,3 5,9 6,3 5,4
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 7,7 9,8 -1,7 11,3 5,7 5,4
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 12,50 12,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 8,1 7,2 4,5 4,0 5,1 6,6
12.  Taxa de Investimento 17,4 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 160,6 197,9 153,0 201,9 251,0 260,0
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 21,0 11,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) 3,6 -28,3 -24,3 -47,5 -59,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) 0,3 -1,8 -1,6 -2,3 -2,4 -2,7
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 34,6 45,1 25,9 48,5 54,0 49,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 180,3 206,8 239,0 288,6 360,0 360,0
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 1,65 1,70
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -16,8 32,0 -26,0 -4,0 -1,2 3,3
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,3 2,0 3,3 2,6 2,4 2,2
      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) 674,6 490,9 773,2 883,7 920,0 960,0
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 1585,0 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 5,2
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 5,9 9,0 5,5 4,3 4,0 3,5

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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