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1. ZONA DO EURO – SEM CRESCIMENTO NÃO HÁ SOLUÇÃO...

Começa a ganhar força, na Zona do Euro, a idéia de que a saída da crise precisa
passar pelo crescimento e não, exclusivamente, pela austeridade capaz de gerar recessão.

Isso deve ser considerado, um passo à frente, no processo de solução para a crise da
Zona do Euro.

A crise da Zona do Euro, como sabemos, resulta principalmente da explosão dos déficits
fiscais, agravados pela crise financeira internacional (com origem nos problemas do
mercado imobiliário norte-americano, que atingiu seu clímax em setembro de 2008, com
a quebra do banco Lehman Brothers).

Na maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, os déficits
fiscais, como proporção do PIB, depois de uma forte elevação, já se encontram em
processo de redução (embora ainda estejam elevados). Em alguns países da Zona do
Euro, com destaque para a Grécia, a dívida pública chegou a níveis impagáveis (nas
condições normais de mercado). Daí a necessidade de ajuda internacional e de perdas
expressivas para os credores. Mas também nesses casos, a reabilitação terá que passar
pela retomada do crescimento, a partir de algum momento.

Este ano, a Zona do Euro estará passando por um processo recessivo, talvez, com
exceção da Alemanha.

Vem em boa hora, portanto, a conscientização, por parte de lideranças políticas,
instituições e economistas, de que programas, visando o crescimento, serão tão importantes
quando os de saneamento financeiro, para que os problemas da Zona do Euro tenham
uma solução consistente, a médio e a longo prazos.

2. TAXA BÁSICA DE JURO – PODE SEGUIR EM QUEDA...

A ata da última reunião do COPOM deixa espaço para que o Banco Central possa seguir
reduzindo a taxa básica de juro, se assim entender viável, nas próximas reuniões.



Eventuais novas reduções do juro básico, pelo COPOM,  deverão ser em ritmo mais
moderado do que as promovidas nas reuniões anteriores. De qualquer forma, como
já dizíamos no texto da semana passada: tudo irá depender do comportamento da
inflação. Inflação bem comportada deverá ser condição para novas reduções dos
juros.

Será necessária, também, uma coordenação (em sintonia fina) com eventuais medidas
destinadas a permitir convivência pacífica entre as remunerações dos ativos de
renda fixa (títulos do Tesouro, depósitos a prazo, fundos de renda fixa) com os
rendimentos da caderneta de poupança.

Uma das possibilidades técnicas poderia ser, inicialmente, uma redução da tributação
sobre os ganhos dos investimentos em renda fixa. Seria uma forma de “desbastar”
parte da chamada “cunha fiscal” (que contribui para elevar o diferencial entre as
taxas de captação e de aplicação no sistema bancário brasileiro). Redução de tributos
sobre os investimentos financeiros seria mais do que desejável em uma economia
com carência de poupança. Já que a própria presidente Dilma reconhece que a
carga tributária brasileira é excessiva, esta seria uma boa oportunidade de reduzi-la
e, de quebra, criar condições para novas quedas nas taxas de juros dos empréstimos.
Se esta for a opção primeira, nesta etapa, nada impede que, no futuro, alterações
sejam feitas na remuneração da poupança (sempre algo mais delicadas, até do
ponto de vista político).



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 5,0 5,3
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 8,50 8,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4.5 4,0 4,1 4,4 3,4
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,5 278,0
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 19,5 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 55,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 383,0 385,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -75,0 -75,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1.74 1,67 1,87 2,10 2,10
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 12,3 -
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 35,0
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 5,1
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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