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TOMBINI: BC NÃO TRABALHA COM META PARA CRESCIMENTO

Na entrevista concedida à Revista Veja, do último fim de semana (páginas amarelas), o
Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirma que a instituição tem duas missões:
“colocar a inflação na meta estabelecida pelo governo e preservar a estabilidade do
sistema financeiro”. “Não trabalhamos com metas para a taxa de juros nem com metas
para o crescimento” afirma Tombini, na mesma entrevista.

Não teria sentido, efetivamente, o Banco Central perseguir uma meta para a taxa de juro,
já que essa variável constitui-se no principal instrumento de execução da política monetária
de qualquer banco central.

Um banco central precisa dispor de ampla liberdade para fixar a taxa de juro que julgue
mais adequada para a boa execução não somente da política monetária, mas também da
política cambial.

É relevante lembrar esse ponto, que deveria parecer óbvio, porque se especula, no
mercado, que o Governo poderia ter como objetivo fazer a taxa básica de juro chegar a
9% no próximo ano.

O Governo pode até achar interessante que a taxa básica de juro possa chegar àquele
nível. Ao longo do caminho será crucial, entretanto, avaliar se o comportamento da inflação
estará consistente com os objetivos fixados como meta. Também será importante avaliar
se a política monetária estará sendo condizente com o comportamento desejado para a
evolução da atividade econômica.

O fato de o BC não ter como meta o crescimento, nem determinada taxa de juro, não
impede que avalie a evolução de todas as variáveis econômicas, internas e externas, pois
estas também estarão, direta ou indiretamente, afetando o comportamento da inflação.

Em determinadas conjunturas, a política monetária poderá funcionar como instrumento
decisivo tanto para controlar pressões inflacionárias, quanto para conter tendências
recessivas na atividade econômica.

A maioria dos bancos centrais dos países desenvolvidos está, nos últimos tempos,
praticando políticas monetárias expansivas, com juros reais negativos. É que o objetivo



de estimular o crescimento ainda está a merecer maior atenção do que a preocupação
com a inflação. É o que acontece nos Estados Unidos e na Zona do Euro.

A inflação, entretanto, já é a maior preocupação em alguns países, como na China,
que tem o segundo maior PIB do Mundo. O banco central da China já se encontra em
movimento de alta dos juros há algum tempo. Na Índia, que também cresce em ritmo
acelerado, a inflação já se aproxima dos dois dígitos e a taxa de juro real é muito
próxima de zero.

Na economia  brasileira, neste final de 2011, estamos assistindo a uma significativa
desaceleração no ritmo de crescimento e a uma tendência de queda da inflação medida
nos últimos 12 meses. É um cenário compatível com uma trajetória de queda dos juros
básicos do BC.

E em 2012?

Se a inflação ficar bem comportada e a economia precisar de estímulo para crescer, é
certo que o BC seguirá reduzindo os juros e afrouxando as medidas macro-prudenciais
adotadas ao final de 2010.

Se, entretanto, a inflação mostrar-se em aceleração, o cenário para a taxa de juro
poderá ser bem diferente do imaginado atualmente.

 Mas isso é para ser verificado no futuro.



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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