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CRESCIMENTO, INFLAÇÃO, JUROS...

As projeções para o crescimento do PIB brasileiro continuam sendo revistas para baixo.
A pesquisa FOCUS do Banco Central, desta semana, aponta expectativa média de
crescimento do PIB, para este ano, em 1,75 %. Lembre-se que no início do ano o
mercado projetava crescimento em torno de 3,5% e o Governo esperava 4,5% ou mais.

A inflação projetada, por sua vez, está sendo revista para cima, em face, principalmente,
da elevação nos preços internacionais dos alimentos. Em média, espera-se que a inflação,
medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE) situe-se em 5,2 %
este ano. Lembre-se que o centro da meta é 4,5% e o limite superior tolerado pelo
sistema de metas é 6,5%.

Já a taxa básica de juro, SELIC, persiste em trajetória de queda, conforme expectativa
predominante no mercado financeiro. A taxa básica de juro (SELIC) que está atualmente
em 8% deverá sofrer novas reduções, nas próximas reuniões do COPOM (Comitê de
Política Monetária do Banco Central), podendo chegar a 7%, em dezembro.

Em tempos de normalidade, essa possível orientação do COPOM pareceria uma
contradição: inflação acima do centro da meta e crescendo, juros básicos sendo reduzidos.

Mas a conjuntura vivida tanto pela economia mundial quanto pela brasileira não pode ser
considerada normal.

Juros básicos zero ou negativos são predominantes nos principais países desenvolvidos,
em uma etapa em que a prioridade é o crescimento e não o controle da inflação (que está
bem comportada).

No Brasil, mesmo que a taxa SELIC chegue aos 7% ou menos, a taxa de juro ainda será
positiva. Quem imaginaria que a taxa básica real de juro no Brasil pudesse chegar a cair
para 2 ou 3% ao ano, quando, alguns anos atrás notáveis economistas chegaram a
apontar 8% como possível piso para a taxa de juro, no Brasil?

A possível redução dos juros pelo Banco Central, no cenário atual, seria justificável,
considerando que o aumento recente da inflação resulta de um “choque de oferta” (grande
seca nos Estados Unidos, afetando a produção do milho) e não de crescimento da
demanda.



Além disso, o que mais tem preocupado os principais responsáveis pela política
macroeconômica brasileira, no momento, é o crescimento e não a inflação.

Já há indicações de que as estatísticas sobre a produção poderão mostrar reversão
para melhor, mas nada que garanta um crescimento muito diferente de 1,5% em 2012.
O anúncio de um grande programa de “concessões” (o PT prefere falar em concessões
para não utilizar o termo privatizações), na área da infra-estrutura, constitui-se em
resultante positiva desses tempos em que não está sendo mais possível impulsionar o
PIB somente via consumo.

Felizmente, há, hoje, consenso, de que sem melhoria na infra-estrutura física e humana
não será possível crescer a taxas razoáveis.

Está faltando algo mais convincente na área da reforma tributária, já que a elevada
carga de impostos também é reconhecida como um dos principais limitadores ao
crescimento da economia brasileira. Essa é uma tarefa, não impossível, mas mais
difícil de ser implementada, politicamente, pois aumentou-se fortemente as despesas
de consumo durante os dois mandatos do presidente Lula da Silva e agora fica difícil
reduzi-la. O Governo Dilma Roussef tenta, sem muito sucesso, mostrar que agora não
é possível conceder aumentos expressivos reais de salários, já que a economia cresce
mais lentamente.



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 1,6 3,8
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,5 2,9
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,5 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,3 4,0
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,1 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,5 4,8
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) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 264,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 18,5 16,0
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 58,0
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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