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1. TAXA BÁSICA DE JURO – SINAIS DO ÚLTIMO COPOM °

Na reunião da semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM)
confirmou a expectativa predominante no mercado, ao reduzir a taxa básica de juro
(SELIC) de 8,00 % para 7,50 %, por unanimidade.

Considerando que a inflação projetada está rodando acima de 5 % a. a., constata-se que
a taxa básica real de juros no Brasil passou a situar-se abaixo de 3 % a. a.

Ainda é uma taxa elevada, se comparada aos praticados na maioria dos países
desenvolvidos ou emergentes, mas é a menor na era do real.

A nota emitida pelo COPOM sinalizou possíveis trajetórias para a taxa SELIC até o final
deste ano, ao afirmar que eventuais novas reduções serão feitas com grande parcimônia.

Isso quer dizer que, na reunião da semana passada os membros do COPOM raciocinavam,
aproximadamente, da seguinte forma:

 A política monetária brasileira já cumpriu um período de descompressão e pode
estar chegando a hora de dar uma parada, ou reduzir a velocidade na derrubada
dos juros, para se avaliar seus efeitos sobre o comportamento da inflação e da
atividade econômica.

 Se a inflação comportar-se favoravelmente até a próxima reunião, em outubro,
uma redução de 0,25 ponto poderá ser feita.

 Na reunião de dezembro aplica-se o mesmo raciocínio. Se a inflação estiver bem
comportada, outra redução de 0,25 ponto percentual poderá ser aplicada, fazendo
a taxa SELIC cair para 7,00 %.

 Se, entretanto, a inflação não apresentar comportamento favorável nos próximos
meses, a taxa básica de juro será mantida nos 7,5 % fixados em 29 de agosto, por
um período provavelmente longo.

 Tudo isso, em um cenário internacional semelhante ao que tivemos nos últimos
tempos (de incertezas e desaceleração econômica) e em um cenário de
recuperação da atividade econômica interna.



 Em suma, somente vamos ter uma melhor idéia sobre a próxima decisão do
COPOM, quando tivermos novas informações sobre o comportamento da inflação.

 O que parece praticamente certo, de qualquer forma, é que não teremos uma
nova redução de meio ponto na taxa básica de juro, como vinha ocorrendo
desde agosto do ano passado.

2. ATENÇÃO AO BANCO CENTRAL EUROPEU ESTA SEMANA

O Conselho Diretor do Banco Central Europeu (BCE) reunir-se-á na próxima quinta-
feira, sob os olhares de tantos quantos acompanham, com interesse, o desdobramento
da crise da Zona do Euro.

A questão básica é saber se o BCE irá agir para impedir elevações despropositadas
(ainda que pontuais) nas taxas de juros pagas pelos países integrantes do Euro na
rolagem de suas dívidas públicas. Como temos dito: dívidas públicas elevadas (como
proporção do PIB) são perfeitamente administráveis se as taxas de juros forem
reduzidas, desde que cresçam (mesmo que a taxas moderadas). Com recessão e
taxas elevadas de juros, país algum conseguirá honrar sua dívida. É simples assim.

Será que Ângela Merkel irá, um dia, entender isso?



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 1,5 3,8
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,2 2,9
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,5 3,0
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 2,2 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 7,8 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 7,00 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 18,0 18,5
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) 206,8 239,0 288,6 352,0 382,0 385,0
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 1,4 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

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 4,2 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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