
Juros podem voltar a subir no segundo semestre de 2012 
Fernanda Bompan 
 
Especialistas acreditam que, no primeiro semestre, o Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC) deve continuar a reduzir a taxa básica de juros (Selic), de modo a se 
antecipar à crise internacional e proteger a economia brasileira de uma forte desaceleração. 
Por outro lado, eles observam que no segundo semestre pode ser possível que volte a elevar 
os juros, justamente por conta da força do mercado interno e o reflexo na inflação. 
 
Os economistas do Itaú Unibanco Holding preveem que o BC vai continuar flexibilizando a 
política monetária, o que deve levar a mais alterações da taxa Selic no decorrer do ano. "Em 
seu relatório trimestral de inflação, o Banco Central repetiu a afirmação da ata de que 'ao 
tempestivamente mitigar' os efeitos de um ambiente global 'mais restritivo', ajustes 
'moderados' na taxa Selic vão fazer a inflação convergir para a meta em 2012", disseram, em 
nota. No entanto, continuaram os economistas, o relatório foi mais cauteloso em relação à 
perspectiva de convergência da inflação em 2013, na opinião deles. "Mantemos nossa visão de 
que o BC vai cortar o juro em mais 200 pontos-base para 9% em 2012, mas reconhecemos 
que este sinal de maior conservadorismo pode levar a um ciclo mais curto", apontaram. O Itaú 
Unibanco estima que a taxa de juros deve fechar o ano que vem em 11,50%. Atualmente, a 
Selic está em 11%. 
 
De forma semelhante, o economista da Tendências Consultoria, Felipe Salto, acredita que, 
neste ano, a taxa ficará em 9,5%, mesmo patamar projetado pelos analistas consultados pela 
autoridade monetária para compor a pesquisa semanal Focus. E deve voltar a subir em 2013, 
a fechar em 12,50%, valor igual ao estabelecido pelo Copom em julho de 2011. 
 
O professor de Economia da ESPM, José Eduardo Balian, diz que, neste momento, é 
importante que o Banco Central reduza os juros, já que "há espaço para isso". "A taxa real é 
uma das mais altas do mundo e, o BC sabe que desse jeito não pode ficar. Se não abaixar os 
juros agora, vai abaixar quando? Agora, é o momento. A economia deve crescer entre 3% a 
3,5% neste ano, o que é positivo", avalia. "Mas depende muito do que vai acontecer no 
segundo semestre e se a inflação vai ficar dentro dos limites da meta [com banda entre 2,5% 
e 6,5%, cujo centro é de 4,5%]", acrescenta. 
 
De acordo com o boletim Focus, o mercado espera que a inflação medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 5,32%, inferior à projetada para o ano passado, de 
6,55%, que será oficialmente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na próxima sexta-feira. 
 
Nova gestão 
 
Apesar de ainda colher críticas negativas por parte dos especialistas no Brasil, o primeiro ano 
do BC sob o comando de Alexandre Tombini foi bem a avaliada por vários economistas. 
 
No começo de 2011, conforme esperado, o Copom aumentou de 10,75% para 11,25%, a taxa 
básica de juros. "Essa alteração foi devido à forte demanda registrada no final do quarto 
trimestre de 2010", explica o professor da ESPM. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto 
(PIB) cresceu 7,5% de 2010 para o ano passado. 
 
Nas quatro reuniões seguintes, os diretores da autoridade monetária decidiram subir a taxa 
até o patamar de 12,50% registrado no encontro de 21 de julho. No mês seguinte, causando 
surpresa ao mercado, cuja maioria esperava uma manutenção da Selic, o BC reduziu a taxa 
para 12% ao ano, ao fechar 2011 em 11%. 
 
A reação dos analistas foi negativa do primeiro momento, já que a inflação não dava sinais de 
queda. Diversos economistas diziam e afirmam até hoje que se perdeu a credibilidade do BC 
alcançada na gestão anterior de Henrique Meirelles e que o resultado disso seria uma inflação 
acima do teto da meta.  
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Para Balian, essa atitude da autoridade monetária foi positiva no sentido de que a equipe de 
Alexandre Tombini se antecipou aos efeitos da crise soberana em alguns países europeus, seu 
impacto na China - o principal parceiro comercial brasileiro -, e, consequentemente os reflexos 
na economia brasileira. Tanto é que do segundo trimestre de 2010 para o terceiro período a 
variação do PIB foi nula. No acumulado do ano até setembro, a atividade econômica havia 
crescido 3,2%. 
 
Além disso, há especialistas que ainda questionam o fato de existir uma maior coordenação 
entre BC, comandado por Tombini, e Ministério da Fazenda, administrado por Guido Mantega. 
 
Balian, que faz parte do grupo que elogia a nova gestão do Banco Central, assume que essa 
coordenação pode dar errado, já que a atuação da autoridade monetária busca ser 
independente do governo federal. "No entanto, até o momento tem sido bastante favorável ao 
País. Há um respeito muito grande entre ambos", diz. 
 
Por outro lado, o professor afirma que o governo precisa também ajudar mais o BC, de modo a 
reduzir os gastos com custeio e realizar uma reforma tributária, a possibilitar que o controle da 
inflação, gerada pela demanda pública, também seja feita pelo meio público. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 jan. 2012,  Primeiro Caderno, p. A3. 
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