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1. JUROS DA POUPANÇA E OUTROS TEMAS...

Que o critério de remuneração dos depósitos de poupança precisaria ser alterado, algum
dia, não há dúvida. Aliás, a idéia original de uma remuneração mensal de 0,5 % reais
(descontada a inflação) já havia sido implodida, na prática, desde que a correção monetária
fora substituída pela TR (fixada arbitrariamente pelo Governo). Mas mesmo que a TR
chegasse à zero, ainda restaria uma remuneração fixa nominal de 6,17% a.a. que algum
dia poderia mostrar-se incompatível com as condições normais do mercado financeiro
(admitindo-se que a inflação brasileira possa, no futuro, aproximar-se de padrões de
economias desenvolvidas).

A julgar pelas primeiras reações dos mercados, as alterações introduzidas nos critérios
de remuneração dos depósitos de poupança, serão absorvidas com naturalidade. Os
juros reais pagos nos depósitos de poupança já eram baixos ou até negativos e assim
deverão permanecer. Isso é necessário para viabilizar os financiamentos imobiliários, a
juros razoáveis e prazos longos, como já está acontecendo.

As alterações na remuneração da poupança abrem espaço para novas quedas na taxa
básica de juro (SELIC) que, por sua vez, permitirão reduzir os custos de captação no
mercado financeiro de uma forma geral.

Se o objetivo, entretanto, é o de reduzir os juros dos empréstimos, para estimular o
crescimento das atividades econômicas, há ainda duas frentes de ação que poderão ser
exploradas pelo Governo: a) reduzir os impostos sobre outros ativos de renda fixa; b)
reduzir os percentuais dos recolhimentos compulsórios dos bancos junto ao Banco Central.

A redução dos impostos sobre os ativos financeiros seria consistente, simultaneamente,
com o objetivo de se estimular o crescimento poupança como proporção do PIB (que é
baixa no Brasil) e de se reduzir o “spread” do sistema financeiro, propiciando queda nos
juros dos empréstimos. Seria consistente, também, com a idéia de que a carga tributária
brasileira precisa ser reduzida.

A redução dos percentuais dos depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central
permitiria estimular as atividades econômicas, via aumento da capacidade do sistema
bancário de conceder empréstimos. Contribuiria, também, para redução do “spread” do
sistema financeiro e queda da taxa de juros dos empréstimos bancários. De quebra
apontaria, também, no sentido desejável que colocar o nível do compulsório bancário
brasileiro em patamar mais condizente com o praticado em outros mercados financeiros.



Em suma, parece razoável esperar novos “rounds” no processo de mudança no cenário
dos juros no Brasil.

 Uma conseqüência natural será uma “realocação gradativa” dos investimentos entre
os diversos ativos disponíveis para o investidor. O mercado acionário poderá receber
parcela dos recursos até agora investidos em renda fixa, o mesmo acontecendo com
os investimentos em imóveis.

2. MUDANÇA DE COMANDO NA FRANÇA E PERSPECTIVAS PARA A ZONA DO
EURO...

A reação dos mercados à eleição de François Hollande para a Presidência da França
pode ser vista como positiva. O Presidente eleito da França tem defendido a necessidade
da retomada do crescimento, como ingrediente para que a Zona do Euro supere a
crise em que está envolvida. Quem poderia seria contra o crescimento? Quem acredita
que se possa superar uma crise da dívida pública, somente através de recessões
profundas e prolongadas?

A posse de Hollande, nesse sentido, pode “ajudar” e não “atrapalhar” para que soluções
mais viáveis, econômica e politicamente, venham a ser implementadas para a superação
da crise na Zona do Euro.  É claro que a política econômica de Hollande, na prática,
poderá ser bem diferente do pregado durante a campanha eleitoral.



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 8,00 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,1 2,6
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 2,1 2,0
      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) 490,9 773,2 883,7 852,0 760,0 790,0
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 1595,0 1650,0
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 5,1 5,0
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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