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1. O CENÁRIO DO COPOM DE AGOSTO SERÁ CONFIRMADO?

O comportamento mais recente da inflação sugere que crescem as chances de o IPCA
de 2011 situar-se abaixo do limite superior da meta (6,5%).

Se isso for confirmado, não há dúvida de que o Banco Central ganhará pontos de
credibilidade, visto que foi esse o cenário alegado para anunciar uma redução de meio
ponto na taxa básica de juro (SELIC), na reunião do dia 31 de agosto, quando o mercado
esperava a sua manutenção.

Lembre-se que o BC fora, naquela ocasião, criticado por muitos e elogiado por alguns.
Tudo se passará, então, como se o BC dispusesse de uma melhor avaliação do cenário
econômico do que aqueles que o criticaram.

Não estamos entre aqueles que criticaram o BC, nem entre os que apoiaram aquela
decisão (que causou tanto barulho).

Nossa interpretação, na ocasião, fora de que “a política monetária do Governo Dilma
Roussef tinha-se revelado diferente da de seus antecessores, Lula e FHC”.

Permanecemos com essa interpretação.

Como as projeções para a inflação estão sendo revistas para baixo (para 2011 e para
2012) é certo que o BC, na próxima reunião do COPOM, seguirá reduzindo a taxa básica
de juro.

A dúvida, agora, é se a redução será de meio ponto ou se a queda poderá ser maior.

Não chegará a ser uma grande surpresa se taxa SELIC for reduzida em ritmo mais
acelerado, como 0,75 ponto, por exemplo.

É que a desaceleração da atividade econômica brasileira está se mostrando relativamente
mais forte do que o esperado, levando a quedas nas previsões de crescimento do PIB,
que agora está mais próximo de 3% para 2011.

Ao mesmo tempo, o cenário internacional continua sendo negativamente influenciado
pelas dificuldades presentes na Zona do Euro, agora agravadas pela elevação do custo
de rolagem da dívida da Itália (comentário a seguir).



2. CRISE DO EURO E EXPECTATIVAS

A Itália sempre conviveu bem com uma dívida pública superior a 100 % do PIB, sem
maiores problemas. O mesmo ocorre com o Japão já há muito tempo.

Agora, com as turbulências provocadas pela situação da Grécia, quase que “de repente”
o mercado passa a exigir uma taxa de juro bem mais elevada para continuar rolando a
dívida da Itália.

Com a taxa de juro de 7% não há como a Itália continuar a girar sua dívida pública,
como acontecia quando o juro era normal (em torno de 2 a 3%). O processo de
“contaminação” espalha-se para a Espanha e ameaça atingir a França.

É claro que com taxas de juros tão elevadas boa parte dos países mais desenvolvidos
do Planeta não teria como honrar suas dívidas públicas.

Está faltando, portanto, um “choque de confiança” capaz de sinalizar aos mercados
que “não ocorrerá” um efeito dominó na atual crise da dívida pública na Zona do Euro.

De imediato, o Banco Central Europeu teria que ter alçada e determinação para
“normalizar” (derrubar), inequivocamente, as taxas de juros incidentes sobre a rolagem
da dívida pública dos membros da Zona do Euro que têm enfrentado problemas de
“custo de rolagem da dívida”.

Do contrário, o custo social para o conjunto dos países da Zona do Euro, e da própria
economia mundial, acabará por ser muito maior.

As últimas mudanças no comando executivo dos governos da Grécia e da Itália
representam uma sinalização positiva para o ajuste macroeconômico de suas economias,
mas talvez não o suficiente para fazer os “custos de rolagem” das suas dívidas públicas
cairem para um nível sustentável.

Poderão ser necessárias, urgentes ações concretas por parte de instituições (FMI.
BCE) e lideranças políticas, capazes de gerar um “choque de confiança” sobre o
futuro da Zona do Euro e da própria economia mundial.

A Zona do Euro, em particular, está demandando uma urgente “reversão das expectativas”.



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 5,6
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 -56,0 -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 52,0
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 -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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