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POLÍTICAS MONETÁRIA E CAMBIAL – CADA UM FAZ O QUE MAIS LHE CONVEM...

No encontro com o Presidente Obama, nesta segunda-feira, em Washington, mais uma
vez, Dilma Roussef mencionou as políticas de afrouxamento monetário praticadas pelos
países desenvolvidos (entenda-se Fed nos Estados Unidos e Banco Central Europeu na
Zona do Euro) como causadoras de problemas (leia-se valorização cambial) nos países
em desenvolvimento.

É difícil de entender a razão desse tipo de discurso, já que seus efeitos práticos são
nulos.

O Fed sempre irá praticar a política monetária que lhe pareça mais apropriada para a
economia americana, a cada conjuntura. Foi assim, no início dos anos 1980, quando a
taxa básica de juro nos Estados Unidos foi elevada até o patamar de 20% a. a. , para
conter pressões inflacionárias oriundas do segundo choque do petróleo. Países em
desenvolvimento, com elevadas dívidas externas e escassas reservas cambiais, como o
México e o Brasil, pagaram alto preço, como se sabe.

Agora, o Fed pratica um juro básico próximo de zero, como forma de promover a
recuperação da economia americana. Essa política monetária será mantida até quando
for considerada a mais apropriada para a recuperação da economia americana (a
prioridade do momento).

A China, por outro lado, utiliza, há muitos anos, uma política cambial de moeda “muito
desvalorizada”, como um dos principais trunfos para melhorar sua competitividade
internacional. De pouco adiantaram as pressões internacionais (vindas principalmente
dos Estados Unidos) para que a China valorizasse o Yuan.

A China sempre promete que fará algo, mas as alterações na sua taxa de câmbio
(praticamente fixa) são sempre milimétricas. Uma moeda muito desvalorizada e mão de
obra relativamente barata reduzem tremendamente o “custo de se produzir na China”.
Daí a China ter-se tornado “a fábrica do Mundo”.

 Já no Brasil ocorre justamente o contrário. Daí o fenômeno que tem sido chamado de
“desindustrialização”. Moeda valorizada, mão de obra cara (inclusive dada a baixa
produtividade), infra-estrutura deficiente, alta carga tributária, constituem ingredientes
que tornam “caro produzir no Brasil”.



A política de afrouxamento monetário dos Estados Unidos pode ser considerada, na
prática, uma resposta à política cambial chinesa. Já que a China não valoriza sua
moeda, o Fed inunda o Mundo de dólares, causando valorizações das moedas locais
nos quatro cantos do Planeta.

Uma das conseqüências é a impressionante “avalanche” de turistas brasileiros fazendo
compras nos Estados Unidos. É claro que Obama não está nada triste com isso.
Ordenou até que se facilitasse a concessão de vistos a brasileiros.

A economia brasileira sofre um impacto relativamente mais forte (do afrouxamento
monetário nos Estados Unidos e na Europa), já que oferece juros elevados com baixo
risco. Como disse Angela Merkel, Chanceler da Alemanha, não será ela que irá pedir
aos investidores para não se aproveitarem dos “elevados juros pagos no Brasil”.

Se entendermos que a nossa moeda está muito valorizada, o problema é nosso. Caberá
a nós colocarmos em prática uma política cambial que acharmos do nosso interesse.
De nada adianta reclamar do “tsunami monetário” como tem feito a Presidente Dilma.

O problema é que a valorização do real ajudou no cumprimento das metas inflacionárias.
Daí a complacência, desde o Governo Fernando Henrique Cardoso, com a tendência
de valorização do real.

A indústria brasileira tem reclamado, acho que com razão, da elevada carga tributária
e do real valorizado.

Os economistas não chegam a um acordo sobre a política cambial. As opiniões divergem.

 Estou entre aqueles que acreditam que “a história poderá dizer que a valorização da
moeda brasileira foi prematura”. Não estamos sabendo aproveitar adequadamente a
“riqueza” proporcionada pelas exportações de produtos primários (melhorando a infra-
estrutura, por exemplo) e corremos o risco de, no futuro, não sabermos aproveitar, de
forma eficiente, a “riqueza” que virá do pré-sal (a não ser que coloquemos em prática
um programa de investimentos capaz de beneficiar a todos os brasileiros).

Somente nós poderemos minimizar os efeitos indesejáveis daquilo que Dilma tem
chamado de “tsunami monetário”.



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 5,3
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 -69,0
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 2,00
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 2,5 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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