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1- PARA ONDE VAI A ZONA DO EURO?

Desde que a crise da Zona do Euro ganhou destaque no cenário econômico internacional
temos dito que não acreditamos na implosão do Euro, mas sim na sua consolidação. Não
mudamos nossa visão.

Como a Grécia, pela dimensão dos seus problemas com a dívida pública, tem merecido
destaque especial, especulações sobre sua eventual saída do Euro têm ocupado muito
espaço na mídia e na mente dos analistas.

Com as dificuldades políticas para organização de seu Governo, a Grécia continua
ocupando grande espaço na mídia, contribuindo para aumentar as tensões no mercado
financeiro.

Alguns analistas chegam a mencionar probabilidades (altas) da saída da Grécia do Euro.

De concreto, entretanto, o que temos:

• Mais de 80 % da população grega deseja que o seu País permaneça na Zona do
Euro;

• Angela Merkel, da Alemanha, e François Hollande, recentemente eleito Presidente
da França, declararam que querem a Grécia com o Euro.

• Barak Obama,  no G-8, esta semana, conclamou líderes europeus para buscar
solução para consolidação do Euro e não para colocar em risco sua integridade.

• Uma preocupação com o crescimento e não apenas com a austeridade, a qualquer
custo, ganha força nas discussões ligadas ao equacionamento dos problemas de
alguns países do Euro. Trata-se do início de uma solução mais consistente para a
Zona do Euro.

Acreditamos que as próximas eleições parlamentares gregas irão criar as condições
para a restauração da governabilidade na Grécia, permitindo que seus problemas continuem
encontrando soluções negociadas com os principais representantes dos credores.

Com isso, o cenário econômico internacional, que anda muito conturbado, voltará a
apresentar-se de forma mais palatável.

As bolsas de valores, em particular, poderão recuperar-se das fortes quedas dos últimos
tempos.



2. DE QUANTO CAIRÁ A SELIC?

Até a próxima semana, quando o COPOM, deverá anunciar a taxa SELIC a vigorar, a
partir do dia 31, muita coisa pode acontecer.

Mas se não houver grandes surpresas no cenário econômico, a taxa básica de juro
deverá sofrer nova redução.

A dúvida fica por conta do “quanto?”: 0,50 ponto, ou 0,75 ponto?

A ata da última reunião do COPOM sugeria “moderação” no ritmo de queda do juro,
mas desde então duas coisas importantes aconteceram: desaceleração mais forte que
o esperado da economia brasileira e deterioração do cenário internacional.

Crescem, portanto, as chances de o COPOM reduzir a SELIC para 8,25% já na próxima
semana, promovendo novo corte de 0,75 ponto.

Tudo isso seria consistente com o que tem acontecido no mercado financeiro brasileiro
nos últimos tempos, principalmente, no tocante a taxa de juros de uma forma geral.

Em entrevista ao jornal O Globo, no último domingo, o presidente do BC, Alexandre
Tombini, afirma acreditar que a inflação, este ano, continua convergindo para o centro
da meta, de 4,5 %. A média das projeções do mercado aponta uma taxa ligeiramente
superior a 5%. Quem está com a razão somente o tempo dirá.

3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR O CRESCIMENTO

As medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, nesta segunda
feira, podem ser consideradas respostas naturais e conjunturais do Governo à evolução
da atividade econômica no primeiro trimestre, que ficou abaixo das expectativas.

Nesta altura, o que se discute é se o crescimento do PIB este ano, será maior, ou
menor que os 2,7% observados em 2011.

O fato é que se o PIB brasileiro crescer em torno de 3% este ano e a inflação ficar em
torno de 5%, como prevêem, em média, os analistas, o Brasil continuará bem na foto,
no cenário da economia mundial.

Isso porque nossa taxa de desemprego continurá em nível histórico reduzida, as nossas
contas públicas em posição confortável e nossas reservas cambiais em patamares
nunca alcançados (US$ 373 bilhões, último dado disponível).

Quanto aos problemas estruturais, que limitam nossa capacidade de crescimento, eles
são amplamente conhecidos e reconhecidos (excesso de impostos, infraestrutura
econômica e social deficiente), mas as soluções ainda demandarão muito tempo,
paciência e persistência de todos nós.



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 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 5,1
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,1 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) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,0 279,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,5 263,0
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 -68,0 -69,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,6 -2,6
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 380,0 385,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -65,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3
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 2,0 1,9
      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) 490,9 773,2 883,7 852,0 755,0 780,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,0 34,8
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1590,0 1675,0
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 3,5 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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