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CONTROLE DE PREÇOS DO PETRÓLEO E INFLAÇÃO

Chamou atenção o fato de a Petrobrás, depois de muito tempo, apresentar um resultado
negativo, no segundo trimestre deste ano.

A Presidente da empresa lembrou que tem mantido o Governo informado sobre o problema
de defasagem nos preços dos derivados de petróleo e lembrou, também, que o último
reajuste ainda não tinha tido pleno reflexo no balanço da maior empresa brasileira.

Até onde me foi dado perceber, acompanhando, à distância, a convivência da Petrobrás,
como empresa, com as interferências do acionista majoritário, o Governo Federal, nunca
chegou a colocar em risco a solidez da petrolífera estatal.

Minha percepção é que o corpo técnico da Petrobrás sempre soube, em última instância,
defender os interesses daquela empresa, para que ela continuasse lucrativa e com
capacidade de levar avante seus projetos de investimentos.

Não mudei de opinião, com o aparecimento do prejuízo do segundo trimestre. Acredito
que a empresa, atualmente dirigida por Graça Foster, membro do seu corpo técnico,
continuará sendo competente para defender seus legítimos interesses (inclusive dos
acionistas minoritários).

É certo, de qualquer modo, que, por vezes, possam ocorrer superposições de fatos que
concorram para deixar a empresa em situação de razoável desconforto quanto à sua
política de preços.

O Ministro da Fazenda é, nesta administração, o Presidente do Conselho de Administração
da Petrobrás. A própria Presidente Dilma Roussef já ocupou esse mesmo cargo, quando
era Ministra das Minas e Energia, no Governo Lula.

Todos, naturalmente, têm interesse em que a Petrobrás gere lucros compatíveis com seu
programa de investimentos.

Podem ocorrer, entretanto, conflitos de interesse entre os objetivos de curto prazo da
política macroeconômica (cujo principal responsável é o Ministro da Fazenda) ou da



política simplesmente (de especial interesse da Presidente da República) com o que
poderia ser considerado o mais apropriado para a Petrobrás como empresa.

A defasagem no reajuste nos preços dos derivados de petróleo pode passar de limites
razoáveis, quando o interesse imediato é obter uma taxa de inflação menor.
Os reajustes nos preços da gasolina e outros derivados do petróleo costumam ser
vistos, sempre, com grande antipatia pela população em geral. Daí a resistência dos
Chefes de Governo em autorizar reajustes.

Devemos torcer para que o comportamento da inflação nos próximos meses não chegue
a colocar em risco as chamadas metas inflacionárias, para que o Banco Central possa
seguir baixando a taxa básica de juro e para que a Petrobrás não seja compelida a
manter defasagens exageradas nos preços dos derivados do petróleo.

A inflação dos próximos tempos ainda é uma incógnita, entretanto, pois o impacto da
subida do dólar (bem vinda do ponto de vista da competitividade internacional do Brasil)
ainda não se fez por completo.

Parece real, portanto, a possibilidade de a Petrobrás continuar sendo utilizada como
“instrumento de controle da inflação” para aflição dos acionistas minoritários e daqueles
que se preocupam com os objetivos estratégicos de longo prazo do País.

Quem acompanha a Petrobrás como empresa, há muito tempo, tem lá suas razões
para não perder a esperança de que seu corpo técnico saberá vencer mais essa etapa
de interferências políticas na sua administração. Neste sentido, é de esperar que os
prejuízos realizados no curto prazo possam ser compensados no futuro.



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 2160,0
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 2300,0 2420,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,8 4,0
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,7 3,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,5 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,5 4,2
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,0 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,0 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,8 5,5
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 3,5 2,2
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 18,5 19,0
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 258,5 280,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 263,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,5 17,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -60,0 -70,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,8
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 -98,0 -95,0
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 1,5 1,4
      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 35,8 34,0
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1580,0 1630,0
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 4,3 4,0
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 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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