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JUROS BÁSICOS – QUAL É A TAXA DE EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL?

É bem provável que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) decida
reduzir a taxa básica de juro (SELIC) de 8,5 % para 8,00% na reunião desta semana.

Neste caso, considerando-se que a inflação encontra-se no patamar de 5% a. a., a taxa
básica de juro real brasileira cairia para algo em torno de 3% a. a.

Estaria, portanto, já próxima dos juros reais dos países desenvolvidos em tempos de
normalidade.

Há alguns anos atrás, alguns renomados economistas brasileiros chegaram a ensaiar o
cálculo do que poderia ser considerada uma “taxa real básica de juro de equilíbrio”. A
taxa básica de juro real não poderia cair abaixo de 8% a. a. sob pena de gerar aceleração
do processo inflacionário, foi à conclusão a que chegaram.

O fato é que os juros no Brasil, embora ainda em níveis muito elevados, se comparados
aos padrões internacionais, caminha consistentemente para aproximar-se dos níveis
praticados na maioria dos países emergentes.

É interessante notar, nesse cenário, que os poupadores brasileiros também estão
aprendendo que juros reais muito elevados, como os que tínhamos no passado, não
poderão mais persistir. O aumento da captação dos depósitos e poupança, mesmo com a
nova regra de remuneração, é uma prova disso.

Os brasileiros estão, também, aos poucos, aprendendo, que faz muita diferença pagar
juros muito elevados ou não tão elevados, quando se trata de compras financiadas.

Ao lado disso, o movimento de baixa de juros ativos e passivos, por parte dos principais
bancos brasileiros, tende a nos levar para uma nova realidade, quanto ao funcionamento
do sistema financeiro.

Os “spreads” do sistema financeiro serão cada vez menores. Os poupadores auferirão
ganhos mais moderados, os tomadores de empréstimos pagarão juros menores, e os
bancos auferirão menores lucros.



Trata-se de uma situação mais sustentável para todos e mais saudável para o
funcionamento das atividades econômicas.

Afinal, qual deve ser a atual taxa básica real de juro de equilíbrio? Isso ninguém tem
bola de cristal para saber, até porque ela poderá estar mudando o tempo todo, conforme
a evolução da conjuntura econômica interna e internacional.

Não há dúvida, entretanto, de que não faz mais sentido, imaginar que a taxa real de
equilíbrio possa situar-se em 8 % a.a., como pareciam acreditar alguns economistas
brasileiros há alguns anos. O mundo mudou bastante e a economia brasileira também
mudou o suficiente para não precisar ser tão diferente em matéria de juros.



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 4400,0 4800,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2400,0 2300,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 2,0 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 1,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -1,0 3,9
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,7 4,2
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 4,9 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 6,2 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 7,50 7,50
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 3,3 2,1
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 268,5 279,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 249,5 263,0
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 -63,0 -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 57,0
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 -98,0 -90,0
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 2,20 2,20
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 17,6 0,0
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 1,9 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) 490,9 773,2 883,7 852,0 750,0 785,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,0 34,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1660,0
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 4,9 5,0
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,0 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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