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QUEDA DOS JUROS, CRESCIMENTO, SISTEMA BANCÁRIO...

Não há dúvida de que a queda dos juros bancários irá estimular o crescimento da demanda
e, portanto, do PIB. É difícil calcular em que medida, mas tudo indica que poderá ser em
proporção relevante.

O desempenho do PIB, que foi fraco no primeiro trimestre, poderá começar a aparecer já
no segundo trimestre e, certamente, com maior intensidade, no segundo semestre.

O brasileiro, como regra, não costuma prestar muita atenção na taxa de juro, quando
toma um financiamento. Olha principalmente para o “tamanho” da prestação, para saber
se cabe no seu orçamento.

Com a queda dos juros, verificará que poderá “tomar mais crédito” já que o valor da
prestação dos financiamentos será menor. Irá, portanto, às compras (de automóvel,
residências, eletrodomésticos, móveis, viagens, etc.) contribuindo para aumentar a demanda
de bens e serviços de uma forma geral.

O efeito sobre o crescimento do PIB será positivo, aumentando as chances de que o
desempenho da economia brasileira melhore nos próximos tempos.

Um possível subproduto do aquecimento da demanda poderá ser o aparecimento de
pressões inflacionárias.

Uma avaliação, pelo Banco Central, do potencial inflacionário causado pela queda dos
juros (inclusive da própria SELIC) no sistema financeiro, é que deverá determinar se o
COPOM irá estabilizar a taxa básica de juro em 9%, ou ainda promover novos cortes. A
ata do COPOM desta quinta-feira poderá dar alguma sinalização.

O que se percebe, de qualquer forma, é que o processo iniciado com a derrubada dos
juros pelo BB e CEF parece estar somente no começo. A cada dia, novos anúncios de
redução de juros (ou tarifas) têm sido feitos, com objetivo de atrair potenciais tomadores
de financiamentos e novos correntistas.

Um dos efeitos inevitáveis de todo esse processo será a redução da rentabilidade dos
bancos como indústria. Isso, aliás, já foi acusado pelo comportamento dos preços das
ações nas bolsas de valores.



Novas medidas, por iniciativa do Governo, poderão ser colocadas em prática, como a
redução da tributação sobre os ativos financeiros e a redução dos depósitos
compulsórios dos bancos junto ao Banco Central. Com isso, o “spread” do sistema
bancário poderá sofrer novas quedas, permitindo reduções adicionais na taxa de juro
dos empréstimos.

Enquanto tudo isso estiver sendo conduzido com boas doses de racionalidade, iremos
ver o sistema bancário brasileiro caminhando para padrões mais parecidos com os
vigorantes na maioria das economias desenvolvidas e emergentes.

O risco é que os principais responsáveis pela política macroeconômica concentrem
suas atenções nos resultados de curto prazo e se descuidem dos possíveis
desdobramentos, a médio e longo prazos, de uma expansão acelerada do crédito.

Temos tudo para evitar que venha a ocorrer, no Brasil, algo parecido com a crise do
“subprime” nos Estados Unidos (em 2008).  Em primeiro lugar, porque ainda temos
uma relação “crédito/PIB” relativamente baixa, para padrões internacionais, apesar do
forte crescimento dos últimos anos. Em segundo lugar, porque temos um “sistema de
supervisão bancária” bem mais eficiente.

O que parece certo, de qualquer forma, é que estamos vivendo novos tempos em
matéria de taxas de juros, crédito e indústria bancária.



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 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 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,6
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 55,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 380,0 380,0
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 2,00 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 2,4 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 35,2
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 5,3 5,2
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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