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1. CÂMBIO, INFLAÇÃO, JUROS...

A cotação do dólar ultrapassou, por alguns momentos, nesta terça feira, a barreira dos
R$ 2,00.

No mesmo dia, o Ministro Mantega, da Fazenda, declarou que a subida do dólar era
positiva para melhorar a competitividade da economia brasileira e que no sistema de
câmbio flutuante não há limite para o preço da moeda estrangeira.

Na prática, sabe-se que o Governo sempre pode intervir no mercado de câmbio como,
aliás, sempre aconteceu, principalmente quando a cotação da moeda estrangeira sofria
desvalorização muito forte.

Percebia-se que tínhamos (ou ainda temos?) uma “banda cambial” não explícita. No
limite inferior o Banco Central entrava comprando e no limite superior entrava vendendo.

A declaração de Mantega de que não existe limite para a alta do dólar não significa que o
Governo e, em particular, o Banco Central, deixará de intervir, sempre que julgar
conveniente.

A pergunta relevante do momento é: qual seria, agora, o novo teto para o dólar?

Ou seja, quando o BC poderá entrar no mercado vendendo moeda estrangeira?

Isso faz sentido, pois se, por um lado, o Governo pode estar gostando de ver o dólar a R$
2,00, por outro, deve estar se perguntando: qual será o impacto dessa desvalorização do
real na inflação?

Antes, a valorização do real incomodava pelo seu efeito sobre a competitividade
internacional da economia brasileira, mas não há dúvida de que ajudava a conter a
inflação, via barateamento das importações.

Agora, é natural que a preocupação passe a ser o efeito inflacionário da desvalorização
do real.

É interessante notar, a propósito, que a alta recente do dólar ainda não tenha levado os
analistas a descartarem novas reduções na taxa básica de juro pelo COPOM.

Isso significa que, na prática, não se aposta mais em uma “perseguição quase obsessiva”
da meta inflacionária, como parecia acontecer nos Governos FHC e Lula da Silva.



Falando a participantes de seminário, promovido pelo BC, sobre o tema Sistema de
Metas da Inflação, no Rio, Tombini reafirmou o compromisso com o controle da inflação,
mas sinalizou, ao mesmo tempo, que a taxa básica de juro poderá seguir em queda nas
próximas reuniões do COPOM, apesar de ter, o IPCA de abril apresentado alta acima
das previsões.

Tudo isso, apenas confirma que temos, de fato, desde agosto do ano passado uma
“nova política monetária”. Trata-se da política monetária do Governo Dilma.

Há preocupação com a estabilidade, sim. Mas não se acredita, ainda, em risco mais
sério para o controle da inflação. A prioridade maior, no momento, é com o crescimento,
cujas projeções estão sendo revistas para baixo.

Não se abandona o sistema de metas inflacionárias, mas a perseguição do centro da
meta deixa de ser uma obsessão. Raciocina-se com a faixa de tolerância de dois
pontos para cima e para baixo, em relação ao centro da meta, que é de 4,5% para
variação anual do IPCA.

Na política monetária do Governo Dilma Roussef o que funciona, na prática, parece
ser o “consenso” entre o BC, o Ministério da Fazenda e a própria Presidente da
República, quanto aos rumos da taxa básica de juro.

Não há aquele clima tenso que, por vezes, acontecia, nos Governos FHC e Lula, antes
de depois das reuniões do COPOM. Lembre-se que naquele período ocorriam, com
freqüência, declarações divergentes entre ministros em torno da taxa de juro. Não é o
que acontece no Governo Dilma.

Diante disso, parece razoável esperar, nos próximos tempos: a) juros em queda; b)
dólar subindo ou caindo (mas não sem possível interferência do BC); c) inflação dentro
dos limites do sistema de metas (mas sem perseguição obsessiva do centro da meta
pelo COPOM); d) PIB crescendo nas proximidades dos três por cento em 2012 (apesar
das medidas de estímulo).

2. A GRÉCIA E A ZONA DO EURO

Crescem as especulações sobre uma eventual saída da Grécia da Zona do Euro,
inclusive por parte de Paul Krugman, Nobel de Economia.

Continuamos a acreditar, entretanto, que o “medo do desconhecido” continuará a ser o
principal fator de preservação da Zona do Euro, inclusive com a Grécia dela fazendo
parte.

Neste sentido, acreditamos mais na reafirmação do Euro-Grupo (composto pelos 17
ministros das finanças dos países que compõe o Euro) de que “há inabalável desejo”
de que a Grécia permaneça na Zona do Euro e que os problemas políticos daquele
país acabem encontrando solução no processo democrático.



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 2100,0 2161,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10797,0 11013,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4425,0 4840,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2500,0 2770,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 3,1 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 2,5 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 4,1
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 36,1 34,8
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1595,0 1670,0
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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