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SELIC – ATÉ ONDE PODE CAIR?

Se a taxa básica de juro do Banco Central, SELIC, for reduzida de 9,75 % para 9,00 %,
na reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) desta semana, confirmar-se-á a
expectativa gerada pela ata da reunião anterior.

Ainda na referida ata, ficou registrada a sinalização de que 9,00 % para a SELIC poderia
representar o “fundo do poço” para a taxa básica, nesta etapa.

Desde a última reunião do COPOM, temos tido, entretanto, surpresas positivas para o
comportamento da inflação. Agora, o Banco Central parece acreditar que o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE), medidor da meta inflacionária, poderá
aproximar-se de centro da meta (4,5%) este ano.

A pergunta cabível neste momento seria: 9% serão, efetivamente, o “fundo do poço” para
a taxa SELIC este ano? Ou a taxa básica de juro poderá seguir em queda?

A reposta para essa pergunta é: “tudo vai depender do comportamento da inflação”.

Se a inflação continuar a apresentar resultados favoráveis, como nos últimos tempos,
nada impede que a taxa SELIC siga em queda nas próximas reuniões do COPOM.

As atas do COPOM refletem o “sentimento predominante” dos membros daquele comitê
por ocasião de cada reunião. Como a conjuntura econômica, interna e externa, está
sempre sujeita a mudanças relevantes, para melhor, ou para pior, é certo que as sinalizações
contidas nas atas do COPOM não podem representar “camisa de força” para as decisões
da política monetária.

Assim sendo, nunca se pode considerar que a taxa básica de juro tenha algum “piso” ou
algum “teto”. Tudo irá depender do comportamento das “variáveis/objeto” da política
macroeconômica, e, no caso da política monetária, principalmente do comportamento da
inflação.

Se a inflação estiver bem comportada, frente à meta, e se o interesse maior do Governo
for o de acelerar o crescimento, como ocorre neste momento, nada impede que a próxima
ata do COPOM aponte outro tipo de tendência para a taxa básica de juro.



Os 9,00% praticamente dados como piso para a taxa básica de juro na ata da última
reunião, simplesmente poderão ser esquecidos.

Mesmo que a taxa básica de juro siga em queda para patamares mais baixos, não há
dúvida de que os investimentos em renda fixa, no Brasil, ainda serão, por muito tempo,
muito atraentes, dada a combinação de ganhos reais elevados com baixo risco.
A dificuldade maior em seguir com a redução da taxa básica de juro é o gerenciamento
de seu impacto na distribuição das aplicações em renda fixa no mercado financeiro.

Os investidores que costumam fazer cálculos podem migrar para as cadernetas de
poupança ao perceber que esse tipo de aplicação oferece maior retorno.

A partir de algum momento poderá ocorrer desbalanceamento da liquidez dentro do
sistema financeiro, sobrando dinheiro no segmento ligado aos depósitos de poupança
e faltando em outros setores.

Se quisermos caminhar para padrões mais próximos dos vigorantes nos principais
mercados financeiros internacionais, será necessário rever os critérios de remuneração
da caderneta de poupança.

Temos no Brasil a tradição de que a poupança deve merecer uma taxa real de juro da
ordem de 6% ao ano. Isso, na prática, é insustentável, em um horizonte de longo
prazo.

“Quebrar” essa tradição, entretanto, exigirá cuidados.

Os milhões de pequenos investidores não parecem muito sensíveis a eventuais reduções
na taxa real de juro da caderneta. Eles aplicam na poupança por questão de hábito,
confiança etc. Algum rendimento nominal (ilusão monetária), entretanto, parece ser
necessário para segurar o pequeno investidor. É claro que também algum ganho real,
mesmo que pequeno, será importante, pois os juros negativos tenderiam a ser
“percebidos” mesmo pelo pequeno poupador, em um prazo mais longo.

Se um dos principais limitadores que temos para o nosso crescimento é a relativamente
baixa taxa de poupança (como proporção do PIB) o desestímulo à poupança a favor do
consumo é tudo que não devemos patrocinar.



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 4,3
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0 4,1
    - 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 5,1 5,4
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 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,6
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 362,0 365,0
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 2,00
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 2,4 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 35,2
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1605,0 1730,0
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 5,2
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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