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JUROS, INFLAÇÃO, CRESCIMENTO, CARGA TRIBUTÁRIA, DÍVIDA PÚBLICA...-
NOVOS TEMPOS EXIGEM CORAGEM DECISÓRIA.

A maioria dos analistas aposta em nova redução da taxa básica de juro do BC, SELIC, na
reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM), desta semana.

O mais provável é que ocorra nova redução de meio ponto, o que faria a SELIC cair para
7,5% em termos nominais, projetando um juro real abaixo de 3%.

A justificativa para essa nova possível redução na taxa de juro pelo Banco Central continua
sendo um cenário internacional de desaquecimento, mesma razão apontada pelo COPOM
quando, em 31 de agosto do ano passado, surpreendeu o mercado cortando o juro.

Naquela oportunidade, o Banco Central foi criticado por grande parte dos analistas, alguns,
inclusive, afirmando que o corte dos juros teria sido um grave erro. Os fatos acabaram
demonstrando que o Banco Central estava correto em sua análise. Ocorria, então, uma
mudança de paradigma no padrão de comportamento da autoridade monetária. É por
isso que, agora, o próprio mercado espera nova redução dos juros apesar da inflação
estar em elevação e situar-se acima do centro da meta. A prioridade do momento é o
crescimento (que está muito baixo) e não o controle da inflação (que está acima do
centro da meta, mas abaixo do teto).
O relatório FOCUS do Banco Central, desta segunda-feira, confirmou nova redução nas
projeções para o crescimento do PIB para este ano, agora em1,7%, em média.

A inflação, por sua vez, teve suas projeções elevadas para uma média esperada de 5,2%.

O que está chamando maior atenção, no momento, é a queda da arrecadação, explicada
pelo menor desempenho das atividades econômicas e ajudado pelas reduções tributárias
visando estimular o crescimento.

Isso coloca em dúvida se o Governo irá, ou não, prorrogar as reduções tributárias
(automóveis, linha branca) feitas anteriormente por prazos pré-determinados.
Caso as reduções tributárias não sejam prorrogadas poderemos ter o efeito inflacionário
da volta dos impostos ao patamar anterior.



O momento exige, portanto, coragem de decidir. É por isso que, em nossa opinião, as
reduções tributárias deveriam, idealmente, serem feitas em caráter definitivo, dentro
de uma estratégia deliberada de redução da elevada carga tributária que explica, em
boa medida, o elevado “custo Brasil”.

Se a própria Presidente Dilma reconhece que a elevada carga de impostos constitui-se
em um dos principais fatores que contribuem para limitar a capacidade de crescimento
da economia brasileira e já afirmou estar disposta a reduzí-la (a carga tributária), a
oportunidade é essa.

O que se esperaria de uma eventual decisão de se prorrogar, indefinidamente, a redução
dos impostos é que a retomada do crescimento poderá, mais a frente, permitir a
recuperação da arrecadação tributária. A carga tributária (relação receita tributária/
PIB) poderá cair, por um aumento do denominador em maior velocidade do que do
numerador. Na fase de transição a dívida pública poderia crescer, se isso se mostrar
necessário para manter as emissões de moeda em nível adequado. Ainda temos no
Brasil um nível de endividamento público relativamente confortável (no confronto
internacional). O nosso problema é o custo da dívida (taxa de juro elevada), mas isso
está em processo de equacionamento com as quedas até agora promovidas na taxa
básica de juro pelo Banco Central.

A propósito, estamos incluindo, a partir deste número, na tabela anexa, os dados sobre
a dívida pública total, por sugestão do eminente economista Ernane Galvêas, ex-
Presidente do Banco Central (Governo Médici) e ex-Ministro da Fazenda (Governo
Figueiredo), a quem agradecemos pela sugestão. De fato, os dados da dívida bruta
total do setor público permitem melhor comparação internacional, o que, de qualquer
forma, mantêm a economia brasileira em posição relativamente confortável, ou não tão
desconfortável, neste particular.



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 5,2 5,5
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 7,5 4,6
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 7,00 8,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,9 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 17,6
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 Bruta (R$ bilhões) 1910,0 2.156,5 2426,1 2653,6 2860,0 3070,0
26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 65,0 64,0
27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

28. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 4,3 4,0
29. 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 

2011Ítens 20102008 2009


