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Política monetária Novo ambiente tem juro baixo e câmbio depreciado

Efeitos da redução da
Selic ainda são tímidos
Lucinda Pinto, Conrado Mazzoni,
Fernando Travaglini e Flavia Lima
De São Paulo

Na próxima semana comple-
ta-se um ano da já famosa reu-
nião de 31 agosto de 2011, quan-
do o Banco Central iniciou o
atual ciclo de corte de juros com
uma redução de 0,5 da Selic, sur-
preendendo quase todo o merca-
do. O primeiro efeito esperado,
de evitar uma depressão da eco-
nomia brasileira em meio ao
agravamento da crise na Europa
foi atingido e o BC ganhou pon-
tos de credibilidade por ter acer-
tado em cheio no diagnóstico.

Até agora, no entanto, a acele-
ração da atividade não veio. O
que se vê é uma resposta ainda tí-
mida, restrita ao consumo. Para a
indústria, a resposta é pouco efe-
tiva e, quando existe, está mais
relacionada a desonerações tri-
butárias. No primeiro trimestre
do ano, a economia brasileira
cresceu 0,2% em relação aos últi-
mos três meses de 2011. Nessa
base de comparação, enquanto o
consumo das famílias e do gover-
no cresceu 2,5% e 3,4%, respecti-
vamente, o investimento em má-
quinas e equipamentos caiu
2,1%. E a expectativa é que tenha
apresentado expansão entre
0,4% e 0,5% no segundo trimes-
tre, mesmo com o governo alar-
deando que o PIB reagiria.

Maurício Molan, economista-
chefe do S a n t a n d e r, pondera que
o atual ciclo de queda de juros só
se tornou de fato um afrouxa-
mento no começo deste ano. En-
tre agosto e dezembro, o BC re-
duziu 1,5 ponto percentual, mas
o juro real ainda se mantinha aci-
ma de 5%, próximo, portanto, da

média dos últimos três anos. So-
mente em abril, o juro real veio
para a casa dos 3%. “Houve uma
defasagem maior para a resposta
da política monetária, que só
passou a ser expansionistas no
começo deste ano”, diz Molan.

Para o ex-diretor do BC e estra-
tegista da Tandem Global Part-
ners, Paulo Vieira da Cunha, o
presidente do BC, Alexandre
Tombini, tem razão ao prever um
crescimento anualizado de 4%
no quarto trimestre, mas teme
uma desaceleração do PIB à fren-
te. “Meu medo é que, quando isso
acontecer, o governo resolver dar
ainda mais estímulos.”

Essa é uma das críticas mais for-
tes que decorreram da decisão de
agosto de 2011, a de que o BC pas-
sou a priorizar o crescimento em
detrimento de um controle estrito
da inflação. A avaliação é de que o
BC passou a trabalhar com um ob-
jetivo de inflação mais ousado,
perto de 6%. “É uma mudança não
assumida, mas percebida, de que o
limite para a inflação passou a ser
6%”, diz Vieira da Cunha.

“Estamos diante de um Banco
Central que não está disposto a sa-
crificar crescimento desde que vo-
cê tenha inflação dentro das ban-
das. Foi isso o que aprendemos ao
longo de todos esses meses”, afir-
ma Marcelo Salomon, economista-
chefe para o Brasil do Barclays.

Salomon projeta inflação de 5%
em 2012 e de 5,9% em 2013. “En -
tão, não é um cenário de conver-
gência de volta para as metas, mas
é um cenário em que o BC não está
disposto a sacrificar crescimento
— mantendo a possibilidade de
promover uma retomada mais in-
cisiva o mais rápido possível — des -
de que você não comprometa o te-

BCs dos emergentes lutam para crescer sem estimular a inflação
Conrado Mazzoni
De São Paulo

Com taxas básicas de juros
próximas a zero, reflexo da ten-
tativa de combater a crise desen-
cadeada em 2008, restou aos
bancos centrais dos Estados Uni-
dos e da Europa o uso de alter-
nativas para evitar a recessão.
Sem o instrumento clássico de
política monetária, propagou-se
a atuação via compra de títulos
da dívida, com o intuito de re-
duzir os juros no longo prazo.

No lado emergente do globo,
as iniciativas das autoridades se
depararam com deficiências es-
truturais do desenvolvimento
econômico. Desde junho deste
ano, países como China, Índia,
África do Sul, Austrália e Coreia
do Sul mexeram no juro básico,
sem perder de vista a inflação.

“A economia da China está de-

sacelerando porque a Europa
não está comprando seus pro-
dutos. Isso gera várias ramifica-
ções em várias partes do mun-
d o.” Essa é a leitura que Marcus
Cree tem apresentado para os
departamentos de risco de insti-
tuições financeiras ao ilustrar o
cenário de fraqueza da econo-
mia mundial e menor disposi-
ção por risco dos investidores.
Ele é vice-presidente de soluções
de risco da Sungard, empresa de
sistemas de tecnologia para o se-
tor financeiro.

Apostas em favor de políticas
públicas de incentivo à econo-
mia se tornaram pauta recorren-
te nos mercados globais, sob
crescentes incertezas da duração
dos efeitos da crise na atividade.

Depois de exibir um ritmo de
crescimento de 10% nos últimos
anos, o Produto Interno Bruto
(PIB) chinês se expandiu 7,6% no

Fonte: Valor
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to da meta porque o mundo ainda
está muito incerto”, afirma.

Alexandre Schwartsman, ex-
diretor de assuntos internacio-
nais do BC acredita que o objeti-
vo de inflação de até 6,5%. E isso
explica o fato de as projeções es-
tarem tão distantes do centro da
meta, de 4,5% — as projeções pa-
ra o IPCA se situam em 5,12% pa-
ra este ano e em 5,5% para 2013.

Mesmo com a maior leniência
com os preços, os benefícios da
queda dos juros não foram per-
cebidos claramente na atividade
por causa de um diagnóstico er-
rado, acredita Schwartsman. “A
economia não está indo bem
porque o BC tenta adotar a mes-
ma receita de 2008 agora, sendo
que as condições são completa-
mente diferentes”, afirma.

Schwartsman diz que, há qua-
tro anos, a economia tinha um
grau de ociosidade importante,
tanto no emprego quanto na
produção e no crédito, que expli-
ca a resposta rápida obtida com
as medidas de estímulo adotadas
naquele momento. “Agora, com
o país em pleno emprego, o con-
junto de política econômica pa-
rece não funcionar.”

O economista Winston Frits-
ch, um dos integrantes do time
que criou o Plano Real (1993-
1994), não vê o BC mirando o
ritmo de atividade da economia
em detrimento do nível geral de
preços. Para ele, o Copom “ga -
nhou” do mercado ao notar an-
tes dos agentes econômicos uma
oportunidade única de reduzir a
taxa básica de juro da economia
brasileira, e estabelecer um novo
padrão. “Eu acho que o BC não
abandonou a meta de inflação.
O impacto de contração da ativi-

dade foi muito rápido. Um cho-
que de esfriamento que criou es-
paço para reduzir os juros sem
contrapor a meta.”

Fritsch pondera, no entanto,
que a condição propícia à flexibi-
lização do juro não é eterna e o
ritmo de corte da taxa Selic, que
foi reduzida até agora em 4,5
pontos percentuais, 8% ao ano,
tende a ficar mais contido nos
próximos meses. “Chegamos a
um ponto para testar e ver o que
acontece. Ninguém pode dizer
que o BC está fora da meta.”

A expectativa para a próxima
reunião do Copom, que ocorre na
semana que vem, é de novo corte
de 0,5 ponto, seguida por nova re-
dução em outubro, talvez de me-
nor magnitude, especula o mer-
cado. A partir daí, os especialistas
se dividem entre uma estabilida-
de ao longo de 2013 ou uma leve
alta dos juros. Todos estão de
olho no atual repique inflacioná-
rio, fruto da alta dos preços das
commodities (especialmente ali-
mentos) no exterior e no aqueci-
mento da economia doméstica.

De toda forma, há um novo
equilíbrio macroeconômico de-
fendido pelo BC: juro real baixo
com câmbio depreciado. Para que
isso se torne uma mudança estru-
tural, é necessário que se mante-
nha o atual rigor fiscal, além de de-
pender ainda do desempenho da
economia internacional, avalia
David Beker, chefe de economia e
estratégia do Bank of America
Merrill Lynch para o Brasil.

“O mix da política monetária
de fato mudou e a depreciação
da moeda brasileira é permanen-
te. Mas a âncora desse novo mo-
delo é a manutenção de um rigor
fiscal razoável”, diz Beker.

Metalurgia, alimentos e setor financeiro puxam investimento direto

Fonte: Banco Central. Elaboração: Valor Data. 
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Em julho, o ingresso 
de IED foi de 

US$ 8,4 bi, 
o melhor resultado 
para o mês na série 
histórica do BC. É 
também a maior 
cifra desde 
dezembro de 2010

Mônica Izaguirre e
Murilo Rodrigues Alves
De Brasília

O Brasil recebeu, em julho,
US$ 8,421 bilhões em investi-
mentos estrangeiros diretos
(IED). Divulgado ontem pelo
Banco Central, o número refor-
çou a expectativa de que essa
modalidade de capital financia-
rá integralmente o déficit do
país em transações correntes
com o exterior.

Não se via ingresso tão forte
desde dezembro de 2010. Foi
também o terceiro maior da série
histórica do BC. O valor ultrapas-
sou o dobro do necessário para
cobrir o déficit de R$ 3,766 bi-
lhão provocado pelas transações
relativas a comércio, serviços,
transferências de renda e transfe-
rências unilaterais. O BC espera-
va US$ 7 bilhões de IED no mês.

O déficit corrente, por sua vez,
veio abaixo do projetado (US$ 4,5
bilhões) e ligeiramente acima do
verificado em julho do ano ante-
rior (US$ 3,558 bilhões).

“Estamos caminhando mais
uma vez para que o déficit em tran-
sações correntes seja totalmente fi-
nanciado pelo IED”, disse o chefe
do departamento econômico do
Banco Central, Tulio Maciel, ao di-
vulgar os números.

A entrada de investimentos di-
retos, que em 2011 alcançou
US$ 66,66 bilhões, vem superan-
do o déficit todos os anos desde
2002. Inicialmente, o BC achou
que a crise internacional inter-
romperia essa trajetória e que o
IED seria inferior ao déficit em
2012. Assim, as primeiras proje-
ções oficiais para este ano indica-
vam que a conta de transações
correntes seria deficitária em US$
68 bilhões e o fluxo líquido de
IED, positivo em US$ 50 bilhões.

Em junho, somente a projeção
relativa à conta corrente foi revi-
sada, para US$ 56 bilhões. Em se-
tembro, o BC deverá rever tam-
bém a de IED. “O viés é claramen-
te de alta”, disse Tulio Maciel.

No acumulado deste ano até
julho, os investimentos estran-
geiros diretos somaram US$

38,141 bilhões, sendo US$
31,911 bilhões em participações
societárias e o restante na forma
de empréstimos entre matrizes e
filiais (intercompanhias). A desa-
celeração foi insignificante em
relação a igual período de 2011,
quando o fluxo chegou a US$
38,484 bilhões.

A indústria metalúrgica foi o
principal alvo dos estrangeiros
que aplicaram em participações
societárias nesses sete meses, res-

pondendo por 12,2%. Em seguida,
vêm os investimentos na indústria
de produtos alimentícios, com
11,5%. O setor financeiro ficou per-
to, com 11,3%. Também se destaca-
ram o comércio, com 6,8%, e as ati-
vidades imobiliárias, com 4,1%. No
seu conjunto, a indústria recebeu
43,5%, o setor de comércio e servi-
ços, 44%, e o setor primário (mine-
ração e agropecuária), cerca de
12% do fluxo bruto de IED de janei-
ro a julho, sem considerar os em-

préstimos intercompanhia.
No que se refere à origem do ca-

pital investido em participações
societárias, os maiores fluxos vie-
ram da Holanda (18,9%), dos Esta-
dos Unidos (14%), de Luxemburgo
(13,7%) e da Suíça (11,3%). As em-
presas com sede nesses países tra-
dicionalmente são as que mais in-
vestem no Brasil.

Tulio Maciel avalia que o fato de
o país seguir recebendo IED, ape-
sar da crise, evidencia um “diferen -
cial” do ambiente econômico bra-
sileiro. “ Nós reforçamos os funda-
mentos macroeconômicos, o que
favorece o ingresso desses recur-
sos. O investidor estrangeiro mos-
tra confiança no país”, afirmou o
chefe do Depec.

Nos primeiros sete meses do
ano, o déficit das transações cor-
rentes também ficou relativamen-
te estável em relação a igual perío-
do de 2011, passando de
US$ 29,592 bilhões para
US$ 29,109 bilhões. A substancial
queda do saldo positivo da balan-
ça comercial (de US$ 16,098 bi-
lhões para US$ 9,946 bilhões) foi

compensada por um recuo nas re-
messas de lucros e dividendos.

Com o dólar mais caro, as
multinacionais estão remetendo
menos às matrizes no exterior.
Em sete meses, o país pagou em
lucros e dividendos ao exterior
US$ 15,769 bilhões este ano, an-
te US$ 21,408 bilhões em 2011.
Além disso, a renda sobre inves-
timentos brasileiros em outros
países aumentou, ajudando a re-
duzir o valor líquido das remes-
sas. Os lucros e dividendos rece-
bidos somaram US$ 4,069 bi-
lhões de janeiro a julho deste
ano, ante US$ 819 milhões de
igual período de 2019.

A conta de viagens internacio-
nais também vem pressionando
menos o déficit. Pelo segundo
mês consecutivo, em julho, a des-
pesa caiu em relação a igual mês
de 2011. Tulio Maciel acredita
que isso se repetirá no resto de
2012, por causa da taxa de câm-
bio. O preço médio do dólar
americano, que em julho de
2011 foi de R$ 1,56, estava em
R$ 2,03, no mês passado.

Mesmo com o alívio provocado
pela queda do juro básico no perfil
da dívida pública brasileira, as esti-
mativas para o superávit primário
estão menores do que o resultado
consolidado no ano passado. As
projeções indicam 2,8% para este
ano e para 2013. Em 2011, o supe-
rávit primário foi de 3,11%.

No ambiente externo, Beker
acredita que o cenário de baixo
crescimento e juros próximos de
zero se manterá por dois ou três
anos, o que deve permitir que se
mantenha a taxa de juro real brasi-
leira em patamares historicamen-
te baixos. “Ainda é cedo para dizer
se a mudança no patamar da Selic
é estrutural, mas mesmo que seja
apenas conjuntural não necessa-
riamente será de curto prazo”.

Passado um ano das turbulên-
cias entre o mercado e o BC, os es-
pecialistas hoje já se acostuma-
ram com a nova função de reação
da autoridade monetária e sa-
bem ler melhor os sinais dessa
nova autoridade monetária. An-

tes, o BC não reduziria os juros
quando a projeção de inflação se
mostrava acima da meta. Hoje, a
expectativa está acima de 5% e o
BC continua cortando a Selic,
lembra Molan, do Santander.

Outra mudança está no câm-
bio. Analistas que antes olhavam
os fundamentos econômico co-
mo o preço das commodities e o
movimento do dólar no mercado
externo para estimar o valor da
moeda americana no Brasil, es-
tão mais atentos agora aos dis-
cursos do governo, seja via Minis-
tério da Fazenda, seja via BC.

Mas condições para o processo
de ajuste das taxas de juros para
padrões internacionais não estão
dadas, na opinião de Vieira da
Cunha, uma vez que o peso do
governo no sistema financeiro só
faz crescer e o ajuste fiscal está fo-
cado na arrecadação, e não no
gasto. E isso ajuda a explicar o re-
sultado prático ainda limitado
dessa medida. “Por enquanto, es-
tamos pagando para ver.”

segundo trimestre em relação ao
mesmo período em 2011, a evo-
lução mais fraca desde 2009. O
governo do país admite hoje
uma faixa de crescimento entre
7% e 8%. Neste ano, a China já cor-
tou a taxa de juro duas vezes, che-
gando agora ao patamar de 6%.
Também reduziu por três vezes a

taxa de depósito compulsório —
dinheiro que os bancos precisam
depositar no banco central.

A recente desaceleração da in-
flação para o ritmo anualizado
de 1,8% em julho renovou as es-
peranças por novas medidas.
Ciente do objetivo da China de
migrar de um perfil notadamen-

te exportador para algo mais vol-
tado à demanda interna, o eco-
nomista da consultoria britânica
Lombard Street Research Charles
Dumas enxerga riscos nessa tran-
sição, caso os preços voltem a
corroer o poder de compra dos
chineses. “Um estímulo para rea-
cender o crescimento vai prova-
velmente desencadear inflação
r a p i d a m e n t e”, sugere.

No caso da Índia, o país en-
trou no “pior dos mundos”, na
chamada estagflação — cresci -
mento abaixo da estimativa mé-
dia de 7% (6,5%) e inflação bem
acima da zona de conforto de
4%-4,5%, com expectativa para
7% até o fim de 2013. Sem espa-
ço para um estímulo monetário,
a taxa básica de juro indiana
tem sido mantida inalterada em
8% desde abril.

“Inserida em transformações
estruturais de crescimento, a Ín-

dia tem problemas no sistema de
geração de energia, um freio gra-
ve de expansão da economia”,
nota Winston Fritsch, ex-secretá-
rio de política econômica do Mi-
nistério da Fazenda no Brasil.

Na América Latina, a fuga de
recursos externos e os proble-
mas de crédito também dificul-
tam a missão dos BCs. O banco
central da Argentina atravessou
uma mudança institucional, li-
berando a possibilidade de fi-
nanciar diretamente o governo
do país. Sem uma taxa básica de
juro de referência, como a Selic
brasileira, o país tem uma infla-
ção acumulada na faixa de 10%,
segundo a agência nacional de
estatística (Indec). “A preocupa-
ção central do BC argentino não
é amenizar a crise econômica,
mas sim financiar o governo”,
avalia Nicolás Bridger, econo-
mista da consultoria Prefinex.A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  24, 25 e 26 ago.  2012, Finanças, p. C3.




