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1. ECONOMIA MUNDIAL – FMI SEM TERRORISMO

A diretora-gerente do FMI, que vinha notabilizando-se (na minha percepção) como uma
espécie de “profeta do apocalipse” (já que parecia, sempre, acenar com nuvens negras
no horizonte), parece, finalmente, ter-se curvado aos fatos, que, já há algum tempo,
vinham sinalizando um 2012 mais para “normal” do que para “de crise”.

Christine Lagarde afirmou, no último fim de semana, que “a economia mundial já não se
encontra à beira de um precipício”.

Em parte, essa nova visão da principal executiva do FMI deve ser fruto do fechamento de
mais uma rodada de socorro à Grécia e, também, das melhorias “recorrentes” do cenário
da economia americana.

Mas como o “normal” dos dias de hoje são as turbulências do cotidiano, agora parece
que chegou a vez de Portugal demandar uma segunda rodada de ajuste de sua economia,
com apoio internacional. O Governo de Portugal tem feito o “dever de casa” com mais
disciplina do que o vinha fazendo o Governo da Grécia. Assim, em princípio, a conclusão
de um possível novo pacote de ajuda externa a Portugal deverá ser menos trabalhoso do
que foi o caso grego.

A volatilidade das expectativas deverá, portanto, ser a única certeza que podemos ter
pela frente.

2. TAXA SELIC PRÉ-DETERMINADA?

A ata do COPOM sugeriu fortemente que uma SELIC de 9,0 % deverá representar o
próximo “fundo do poço” para a taxa básica de juro do BC, ao afirmar que a mesma
deverá estabilizar-se em um patamar ligeiramente superior ao mínimo histórico (que é de
8,75%). Tudo isso ainda neste primeiro semestre.

Parece grande a probabilidade de que a taxa básica de juro sofra nova redução de 0,75
ponto na reunião do COPOM de abril, pois neste período estará aberta a “janela de
oportunidade” produzida pelo comportamento mais favorável da inflação. Deixar para
depois poderá ser arriscado. A conferir.



O mais importante recado passado pelo BC (ao definir um piso para a taxa de juro) é
o de que o controle da inflação continua no seu radar, embora não necessariamente,
o centro da meta, no curto prazo.

Deixar, em aberto, a possibilidade de quedas indefinidas na taxa de juro poderia
contribuir para deteriorar as expectativas inflacionárias.

Estamos vivendo, realmente, tempos interessantes.

Quem poderia imaginar que o Banco Central do Brasil poderia praticamente “tabelar”
o juro básico futuro? Quem poderia imaginar que um dia o Fed poderia tabelar o juro
básico anos à frente, com o fez ao afirmar que o mesmo ficará onde está até 2014?

Para tempos diferentes, soluções diferentes. Melhor assim.

3. NOVO PISO PARA O DÓLAR?

Desenvolve-se, no mercado, a idéia de que a “banda cambial não declarada, móvel”
moveu-se. O novo piso para o dólar seria R$ 1,80.  Se os fatos vierem a comprovar
essa idéia, nada temos contra, ao contrário.

A pergunta que fica, por enquanto, é: e o teto? Passará para R$ 2,00 por dólar?

A melhoria do cenário da economia americana poderá contribuir para que a cotação
do dólar se eleve de uma forma geral, inclusive no Brasil. Se isso vier a acontecer
também não temos nada a opor.



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 4143,0 4440,0 4850,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2600,0 2780,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 3,3 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 4,0 4,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,8 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,3 5,2
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 4,1
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 54,0 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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