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1. QUAL É A POLÍTICA MACROECONÔMICA DO GOVERNO DILMA ROUSSEFF?

Nos oito anos do Governo FHC a política macroeconômica então praticada poderia ser
classificada como de orientação basicamente ortodoxa, com a atuação conjunta e
coordenada do Banco Central e do Ministério da Fazenda e avalizada pelo Presidente da
República. Nesse período, o Banco Central ainda era uma instituição subordinada ao
Ministério da Fazenda, mas a política monetária era considerada uma atribuição específica
do Banco Central, que tinha o objetivo principal de perseguir as metas inflacionárias
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, para isso, dispunha de autonomia para
decidir sobre a fixação da taxa básica de juro (SELIC). O Ministro da Fazenda (Malan)
procurava não tecer comentários sobre as decisões envolvendo a fixação da taxa básica
de juro.  Em algumas oportunidades, entretanto, ministros de outras pastas chegaram a
externar opiniões discordantes da orientação do BC, mas o Presidente da República
(FHC) sempre procurava deixar claro que a orientação macroeconômica do Governo
estava na órbita do Banco Central e do Ministério da Fazenda.

Esse tipo de orientação da Presidência da República era fundamental para que os agentes
econômicos tivessem um Norte claro em matéria de política econômica.

Nos dois mandatos de Lula não houve mudança relevante no estilo da política
macroeconômica. Ela poderia também ser classificada como basicamente ortodoxa.
Inicialmente, com Meirelles no BC e Palocci na Fazenda e, posteriormente, com Meirelles
no BC e Mantega na Fazenda. Depois da saída de Palocci do Ministério da Fazenda, a
orientação das políticas monetária e cambial passou a ter a marca principal de Henrique
Meirelles, presidente do BC, já com status de Ministro, mesmo com freqüentes divergências
externadas pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega. Parecia evidente que, em momentos
cruciais, o Presidente Lula avalizava a orientação sugerida por Meirelles.

Nos primeiros meses do Governo Dilma Rousseff, com Palocci na Chefia da Casa Civil, a
política macroeconômica de orientação ortodoxa, praticada pelo Governo Lula, foi mantida.
A própria Presidente Dilma insistia que nada mudara. O sistema de metas inflacionárias
seria mantido, a autonomia operacional do BC seria mantida, a política de câmbio flutuante
seria mantida.

Na prática, as coisas foram mudando. O Ministro da Fazenda fala com desenvoltura
sobre os prováveis rumos da política monetária. Para o bem ou para o mal, a política
cambial já deixou de ser de câmbio flutuante para ser de uma espécie de “banda” não
declarada, mas praticada (atualmente com a taxa variando no intervalo de dólar entre R$
2,00 e 2,05).



Os grandes bancos estatais, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal,
estão sendo fortemente acionados para tentar impulsionar a economia, via expansão
do crédito, com juros em queda.

A carga tributária de alguns setores é temporariamente reduzida para estimular a
produção. As tarifas de importação de outros setores são elevadas para proteger alguns
setores. Anuncia-se a redução dos impostos sobre o consumo de energia elétrica para
o próximo ano.

É de se perguntar: Afinal, qual é a política econômica do Governo Dilma Rousseff?

Se quisermos interpretar com boa vontade, talvez pudéssemos chamá-la de “política
de casuísmo pragmático”.

Há preocupação com a inflação, mas não a ponto de se perseguir, com afinco, o
“centro da meta”.

Há preocupação com o crescimento e para isso corre-se o risco de se criar
desequilíbrios fiscais capazes de colocar em risco a própria estabilidade da economia.
Se os grandes bancos oficiais incorrerem em substantivas perdas, o Tesouro Nacional
será chamado a cobrir o “rombo”, no futuro, com a emissão de títulos da dívida pública.

Nessa toada, é de se perguntar: como estará a situação macroeconômica em 2013,
antevéspera das eleições presidenciais e em 2014, ano eleitoral?

Qual é o risco de que “a conveniência política de curto prazo” possa colocar em
cheque a estabilidade macroeconômica, conquistada a duras penas?

Se os agentes econômicos não puderem contar com um Norte bem demarcado pela
consistência da política macroeconômica, muitos investimentos deixarão de ser
realizados, comprometendo o crescimento e o dinamismo da atividade econômica.

2. O COPOM PODERÁ MANTER OU REDUZIR A SELIC

Se o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), na reunião desta
quarta-feira, mantiver a taxa básica de juro em 7,5%, não será surpresa. Se reduzir em
0,25 ponto de percentagem também não será surpresa. Não faltarão argumentos para
qualquer daquelas decisões, mesmo diante de uma inflação em patamares não muito
confortáveis.

Os principais argumentos para uma eventual redução dos juros serão a desaceleração
da economia global e a recuperação ainda lenta da atividade econômica interna.

O principal argumento para a eventual manutenção dos juros em 7,5% é a idéia de que
a derrubada já promovida nos juros ainda produzirá efeitos ao longo dos próximos
meses.



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 4820,0

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2300,0 2415,0

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 1,5 4,0

    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 0,1 3,0

    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 -2,0 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 5,4 5,4

8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 8,5 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 5,7 5,5

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 7,50 8,00

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 2,6 2,2

12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 17,5 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 257,0 280,0

14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 240,0 262,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 17,0 18,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -58,0 -65,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,5

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 58,0 60,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 385,0 390,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -100,0 -96,0

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 2,05 2,10

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 9,6 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,0 2,0

      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 2840,0 3040,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 63,0 66,6 64,4 64,0 64,0 63,0

27. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,0 35,0

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

29. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 2,5 3,5

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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