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JURO – QUAL É A TAXA DE EQUILÍBRIO?

O Banco Central do Brasil realizou, recentemente, pesquisa junto a analistas (a maioria
do mercado financeiro), com o objetivo de informar-se sobre a percepção predominante
quanto ao que poderia ser considerada, no momento, a “taxa básica de juro real de
equilíbrio”.  As respostas situaram-se, majoritariamente, em cerca de 5,5 % a.a. A
percepção do próprio BC sobre o nível de equilíbrio da taxa básica real de juro, ao que
consta, fica em patamar inferior (mais próxima de 5,0 %).

Ou seja, o BC é mais otimista do que a média dos analistas sobre até onde os juros
poderão cair, sem colocar em risco o controle da inflação.

Esse tipo de exercício tem sua utilidade para as decisões de política monetária,
particularmente as ligadas à fixação da taxa básica de juro (SELIC) feita pelo COPOM,
que tem reunião agendada para esta semana.

Somente o tempo, irá, entretanto, responder, concretamente, até onde poderá a taxa
básica de juro no Brasil cair.

Isso porque muitas são as variáveis internas e externas capazes de influenciá-la. O
desempenho da economia mundial será uma variável externa importante. Neste particular,
o BC tem-se mostrado, até agora, mais pessimista que a realidade. A economia mundial
está em processo de desaceleração no ritmo de crescimento, mas não tanto quanto
imaginava a autoridade monetária, desde agosto do ano passado. De qualquer forma, a
queda nos preços internacionais dos alimentos (explicada, em parte, pelo menor
crescimento mundial) tem sido um fator a favor do controle da inflação interna.

No plano interno, a ação do Governo Dilma Roussef na área da política fiscal, poderá
ajudar ou atrapalhar na formação das expectativas inflacionárias. Até agora, a percepção
predominante é que teremos, em 2012, algo parecido com a política fiscal do ano passado.

Diante das considerações anteriores, a pergunta que se faz, no momento, é: o COPOM
irá reduzir a taxa básica de juro em mais meio ponto, ou poderá promover uma redução
mais acentuada?

Se a redução for de 0,5 ponto de percentagem, fazendo a SELIC recuar de 10,5 % para
10,0 %, confirma-se a expectativa predominante no mercado.



Se redução for maior, de 0,75 ponto, por exemplo, não poderá ser considerada uma
grande surpresa. O BC acredita que a economia brasileira encontra-se, no momento,
crescendo abaixo de sua “taxa potencial” e a inflação tem-se mostrado em
desaceleração. São ingredientes que justificariam uma redução mais acentuada do
juro.

A preocupação em conter a valorização do real, também seria compatível com uma
redução mais rápida dos juros.

Qualquer que seja a decisão do COPOM desta semana, entretanto, não há dúvida de
que os juros  reais no Brasil continuarão a estar entre os mais elevados do Planeta.

 Por outro lado, a forma favorável como os investidores internacionais avaliam a atual
fase da economia brasileira, combinada com juros elevados internamente, juros baixos
externamente e elevada liquidez internacional, constituem ingredientes para que a pressão
baixista sobre o dólar no mercado interno permaneça.

Neste cenário, tanto o BC quanto o Ministério da Fazenda, poderão adotar novas
medidas visando conter uma valorização indesejável do real.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4100,0 4440,0 4850,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2481,0 2600,0 2780,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,9 3,3 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,3 3,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,8 4,0 4,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 3,4 3,8 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,2 5,1
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,7 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,00 9,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,5 4,0
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 278,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -68,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 53,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3
      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...
      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,3 35,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1605,0 1740,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

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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