
Rogério Mori

Primeira Edição

Economia 
Brasileira 
em Artigos
Volume 1
Artigos Publicados em 2011

 iBooks Author



Seções & Artigos

1. Introdução ............................................................    3

2. Fevereiro ..............................................................     5

Medidas para Controlar a Inflação (artigo) ..............................     5

Há Necessidade de Um Novo Ajuste Fiscal? (artigo) .................     7

3. Março ....................................................................    8

Questão Cambial (artigo) ....................................................    9

Atividade Econômica e Política Monetária (artigo) ......................  10

Crescimento e Inflação: o Papel dos Investimentos (artigo) ..........  12 

4. Abril .......................................................................  13

Proposta Desfocada (artigo) ................................................  14

1

Mori, Rogério
! Economia Brasileira em Artigos: Volume 1/Rogério Mori - 
1a Edição, 2012.

Seção 1

Economia 
Brasileira em 
Artigos - Volume 1

 iBooks Author



2

Surpresa nos Juros (artigo) .................................................  15

5. Maio ......................................................................   17

Inflação e Desindexação (artigo) ..........................................   17

Calmaria Global? (artigo) ...................................................   19

6. Junho ...................................................................   20 

Economia Global em Perspectiva (artigo) ...............................   21  

Qual Será o Patamar dos Juros? (artigo) ................................   22

7. Julho ....................................................................   24

Desafio Cambial (artigo) ....................................................   24 

Riscos Externos e a Economia Brasileira (artigo) ......................   26  

8. Agosto ..................................................................   27

Dívida Americana (artigo) ...................................................  28

Inversão de Cenário (artigo) ................................................  29

Reversão na Política Monetária (artigo) ..................................  31 

9. Setembro .............................................................   32 

Qual é o Foco? (artigo) .....................................................   33

As Apostas do BC (artigo) ..................................................   34 

10. Outubro ..............................................................   36

Inflação em Alta? (artigo) ...................................................   36 

Foi o Mundo que Piorou (artigo) ..........................................   38

11. Novembro ..........................................................   39

Economia em Desaceleração (artigo) ....................................  40

Os Acertos da Política Monetária (artigo) ................................  41

12. Dezembro ...........................................................  43

Balanço Anual (artigo) ......................................................   43

O Que Esperar de 2012 (artigo) ..........................................   45

13. Lições de 2011 ..................................................   46

 iBooks Author



3

1. Introdução
O ano de 2011 foi marcado por ínúmeras mudanças no Brasil e 
no mundo em termos econômicos.

Um novo governo se iniciou em 2011 no Brasil e novos desafi-
os surgiram na esteira de questões que foram herdadas do go-
verno anterior. Uma inflação em alta, a cotação do dólar cada 
vez mais baixa (o que afetou cada vez mais duramente a estru-
tura produtiva do País) e a necessidade de novos esforços fis-
cais em um contexto de uma necessidade redobrada de investi-
mentos em infraestrutura representaram a tônica de um ano 
complexo em termos de percepção econômica.

No mundo, o ambiente econômico e financeiro internacional se 
tornou cada vez mais turbulento. As feridas deixadas pela crise 
de 2008 ainda estavam sendo curadas, quando problemas de 
excesso de endividamento de algumas economias europeias 
começaram a preocupar cada vez mais os mercados financei-
ros. Instituições que antes carregavam papéis gregos, portugue-
ses, espanhóis entre outros, ficaram cada vez mais receosas 
de deter esses ativos em suas carteiras e passaram a cobrar 
taxas cada vez mais altas para adquirir seus papéis. Mais que 
isso, mesmo países tidos como porto seguro também começa-
ram a sofrer contágio nesse processo, como foi o caso da Fran-
ça.

Nem mesmo os EUA escaparam das incertezas fiscais que per-
mearam em 2011 e teve a classificação de risco de sua dívida 
rebaixada.

Em meio a tudo isso, o Brasil passou, cada vez mais, a despon-
tar como uma economia segura e que registrava bom cresci-
mento econômico.

Não sem razão, tornamo-nos o pólo atrator de um grande volu-
me de investimentos nos últimos anos e devemos prosseguir 
assim, pelo menos enquanto o cenário internacional continuar 
demonstrando debilidade.

O conjunto de artigos apresentados nesta obra representam, 
em certo sentido, a percepção econômica em cada momento 
desse ano. Esses artigos foram publicados no jornal “Brasil 
Econômico” entre fevereiro e dezembro de 2011.

Sempre que escrevo artigos para jornais ou revistas, procuro 
focar na questão ou tema econômico mais relevante para o mo-
mento. Em função disso, acredito que essa pequena coletânea 
representa uma percepção no “calor do momento” desses pro-
blemas e permite uma pequena reflexão sobre o que foi 2011 
em termos econômicos.

Para facilitar a leitura, segmentei cada mês procurando, antes 
dos artigos publicados naquele mês, realizar uma pequena ex-
posição no ambiente econômico prevalecente naquele período 

 iBooks Author



4

e, com isso, facilitar ao leitor compreender o cenário em que 
cada artigo se insere.

Boa leitura,

Rogério Mori

Professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/EESP)
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2. Fevereiro

Ambiente Macroeconômico

Nos últimos meses do governo Lula, a economia brasileira en-
contrava-se relativamente aquecida e as preocupações com a 
inflação ascendente já estavam no radar do governo recém elei-
to. Mesmo em fins de 2010, o governo já havia adotado as me-
didas “macroprudenciais” para evitar a expansão excessiva do 
crédito e a formação de pressões inflacionárias adicionais.

Em função disso, os primeiros movimentos do Banco Central 
no novo governo refletiram essa percepção e a política monetá-
ria seguiu em ritmo de aperto.

Ao mesmo tempo, a aceleração dos gastos no final do governo 
anterior impôs a necessidade de se rediscutir um novo esforço 
fiscal, o que, de fato, se tornou um eixo importante no período.

Medidas para Controlar a Inflação
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 02/02/2011

O comportamento da inflação se tornou uma preocupação ao 
longo dos últimos meses para o Banco Central (BC). De fato, o 
IPCA, que é o índice de preços utilizado como referência para 
a meta para inflação, acumulou alta de mais de 2% no primeiro 
trimestre do ano passado e chegou a registrar variação acima 
3% nos cinco primeiros meses de 2010. No entanto, entre ju-
nho e agosto do ano passado a variação do índice foi pratica-
mente zero, o que deu conforto ao Copom para evitar um aper-
to monetário maior naquele momento (a última elevação ocor-
reu em julho). Porém, desde setembro do ano passado, as 
pressões inflacionárias retornaram e novas preocupações surgi-
ram para o Banco Central. A inflação medida pelo IPCA fechou 
o ano em 5,9%, situando-se bem acima da meta de 4,5%.

A dinâmica dos preços dos alimentos condicionou em grande 
medida a trajetória da inflação em 2010 e recentemente o gru-
po alimentação voltou a exercer pressão no conjunto dos pre-
ços. Adicionalmente, a economia brasileira tem se mostrado re-
lativamente aquecida no período recente, o que colo

A análise das perspectivas de curto prazo para a inflação apon-
tam que novas pressões se farão presentes nos próximos me-
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ses. As chuvas intensas em várias regiões do País afetará 
mais uma vez a oferta de vários produtos do grupo alimentação 
e a inflação deverá permanecer pressionada.

O Banco Central tem mostrado preocupações constantes ao 
longo dos últimos meses em face da dinâmica inflacionária. A 
questão relativa a esse processo é como lidar com essas pres-
sões em face de um desenho de política monetária que deve 
privilegiar um horizonte de médio e longo prazos.

Sob essa perspectiva, é importante ressaltar uma mudança re-
cente de postura por parte do BC no que se refere à condução 
da política monetária. Em fins do ano passado, preocupado 
com a velocidade da expansão do crédito e os potenciais efei-
tos sobre a trajetória dos preços, o Banco Central adotou medi-
das de aperto nos compulsórios e no crédito. O efeito dessas 
medidas já começou a se fazer sentir sobre as taxas de juros 
na ponta do empréstimo, com altas significativas segundo infor-
mações recentes.

Nesse contexto, a lógica da condução da política monetária su-
gere que a boa prática seja pautada pela adoção de medidas e 
aguardar os efeitos das mesmas sobre a demanda e sobre o 
comportamento dos preços. De qualquer forma, mesmo ante 
essa indicação, o Copom decidiu pelo aumento da meta da 
taxa básica de juros na sua primeira reunião do ano, sinalizan-
do, em certo sentido, o compromisso do novo governo com a 
inflação baixa (e com isso, apaziguando ânimos de analistas 

que questionavam esse comprometimento em face da mudan-
ça recente no BC).

Ao que tudo indica, o processo de aperto monetário deverá 
prosseguir por algum tempo. Isso significa que é bem provável 
que novas altas das taxas de juros deverão ser verificadas 
mais adiante. A grande questão, nesse sentido, é se o BC ado-
tará novas medidas em outras áreas (como crédito, por exem-
plo) para conter a expansão da demanda, uma vez que já fez 
isso há pouco tempo.

De qualquer forma, uma contribuição importante poderia vir do 
lado fiscal, com uma maior contenção da expansão dos gastos 
e, com isso, auxiliando a política monetária.
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Há Necessidade de Um Novo Ajuste Fis-
cal?
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 16/02/2011

O início do novo governo foi marcado por vários desafios no 
campo econômico e a necessidade de vários ajustes na políti-
ca econômica. A inflação em elevação notadamente tem força-
do o Banco Central (BC) a promover um novo ciclo de aperto 
monetário. Do lado cambial, o fluxo de capitais que ingressa no 
País tem forçado a cotação da moeda norte-americana para 
baixo e sistematicamente o BC tem atuado no mercado de câm-
bio para tentar evitar apreciações adicionais do real frente ao 
dólar. Medidas nesse campo para aliviar a pressão no mercado 
de câmbio já foram adotadas pelo governo, mas não se descar-
ta a possibilidade da adoção de novas medidas.

Recentemente, as atenções tem se voltado para o lado fiscal. 
De fato, o resultado primário do setor público tem minguado ao 
longo dos últimos anos. Em 2008 o superávit primário consoli-
dado foi de 3,4% do PIB, caindo para 2,0% do PIB em 2009 em 
função da crise econômica. Era de se esperar que, passados 
os efeitos adversos da crise econômica e cessados os estímu-
los fiscais à economia, o resultado primário voltasse ao pata-
mar de anos anteriores. No entanto, o superávit do ano passa-

do foi de 2,8% do PIB, bem abaixo dos níveis anteriores à cri-
se.

A análise das contas públicas, nesse contexto, revela que tanto 
a União quanto os Estados tiveram uma piora nos seus resulta-
dos. Nesse contexto, fica claro que, mesmo com a recuperação 
da arrecadação, os gastos seguiram em forte expansão.

No caso do Governo Central, por exemplo, as receitas líquidas 
em 2009 cresceram 4,8% em relação a 2008, enquanto que as 
despesas cresceram 14,9% na mesma comparação. No ano 
passado, embora as receitas líquidas tenham crescido significa-
tivamente, aumentando em 27,4% em relação a 2009, as des-
pesas também aumentaram expressivamente, subindo 22,4% 
na mesma comparação. A somatória desses elementos não per-
mitiu que os resultados fiscais retornassem ao patamar pré cri-
se.

Essa questão ganha uma dimensão adicional se for considera-
do o fato de que os juros voltaram a subir no Brasil. Em outras 
palavras, as despesas de juros sobre a dívida pública deverão 
subir em 2011 relativamente ao ano passado, com impacto dire-
to sobre o aumento da dívida pública brasileira.

Os aumentos de gastos públicos também têm pressionado a 
demanda agregada o que, dado o contexto de aquecimento re-
lativo da economia brasileira, contribui para pressionar o merca-
do de trabalho e os preços no País.  Sob essa perspectiva, o 
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peso do controle da inflação tem recaído inteiramente sobre a 
política monetária e o BC se vê forçado  a subir a taxa de juros 
mais uma vez.

Em face desses elementos, o governo parece ter consciência 
da necessidade de um novo ajuste fiscal. As discussões em tor-
no de cortes de gastos se intensificaram nas últimas semanas 
e a ala econômica do governo parece disposta a levar adiante 
esse ajuste. Nesse contexto, espera-se que, de fato, seja pro-
movido um novo ajuste fiscal e de forma salutar, ou seja, cortan-
do gastos ao invés de aumentar impostos.

3. Março
Ambiente Macroeconômico

Dois temas ganharam destaque ao longo do primeiro trimestre: 
a taxa de câmbio e a dúvida acerca do grau de aquecimento 
relativo da economia brasileira.

A apreciação do real frente ao dólar e seus impactos sobre a 
estrutura produtiva brasileira representou uma preocupação re-
corrente ao longo dos últimos anos. A grande questão nesse 
período era como o novo governo iria lidar com esse tema.

Ao mesmo tempo, os apertos monetários realizados pelo Ban-
co Central desde dezembro, aparentemente, começaram a si-
nalizar alguma acomodação no ritmo da atividade econômica 
brasileira, mas as altas persistentes da inflação ainda impu-
nham desafios à política monetária.

Por fim, para que o crescimento brasileiro se forme em bases 
mais amplas, os níveis de investimento devem se elevar consi-
deravelmente. Na década passada, a taxa de investimento do 
País se situou em torno de 17% do PIB. Para que nossa econo-
mia possa crescer cerca de 5% ao ano sem a formação de 
pressões inflacionárias, essa taxa deveria se elevar para mais 
de 20% do PIB. Um desafio que, espera-se, seja superado nes-
ta década.
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Questão Cambial
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 02/03/2011

Uma das grandes questões econômicas que o novo governo 
se defronta diz respeito à taxa de câmbio. Nesse contexto, a 
moeda brasileira permanece fortemente apreciada em relação 
às demais moedas e as perspectivas de curto e médio prazos 
não apontam para uma reversão dessa tendência. De fato, a 
taxa de câmbio real efetiva brasileira, que considera a média 
da cotação da nossa moeda em relação às moedas de 15 paí-
ses ponderada pela participação desses nas exportações brasi-
leiras, mostra uma clara trajetória de apreciação nos últimos 
anos e seu valor médio de 2010 se situou entre os patamares 
mais apreciados da década.

Esse comportamento tende a afetar duramente a competitivida-
de nacional de vários setores produtivos, em particular, aqueles 
que sofrem diretamente com a concorrência externa, como é o 
caso da indústria nacional. Vale lembrar que a produção domés-
tica já enfrenta uma carga tributária elevada e taxas de juros 
elevadíssimas, o que afeta sua competitividade. A apreciação 
do real frente às demais moedas apenas agrava essa situação. 
Não sem razão, vários economistas apontam para o diagnósti-
co de desindustrialização gradativa da nossa economia, em um 

contexto em que várias empresas industriais nacionais deixam 
de produzir localmente e se transformam em meras montado-
ras/distribuidoras de produtos importados.

É notório, no entanto, que o governo tem se preocupado com a 
trajetória da taxa de câmbio. As intervenções no mercado de 
câmbio realizadas pelo Banco Central comprando dólares de 
forma praticamente sistemática têm como objetivo principal ten-
tar conter o movimento de apreciação da nossa moeda. Mas, 
mesmo com esses esforços, a trajetória de apreciação da moe-
da brasileira tem prosseguido ao longo dos últimos anos.

Nesse sentido, as seguidas intervenções do Banco Central le-
varam a um elevado acúmulo de reservas internacionais nos 
últimos anos e muitos apontam que o Brasil nunca esteve em 
uma posição tão confortável em termos de contas externas. De 
fato, a posição momentânea brasileira é relativamente confortá-
vel, mas o movimento de apreciação da moeda brasileira tem 
levado o superávit comercial a minguar e o Brasil voltou a apre-
sentar substanciais déficits em transações correntes. Dinamica-
mente, essa situação é insustentável e pode se agravar dura-
mente em um contexto de retração da liquidez internacional. 
Isso tenderá a ocorrer à medida que as economias desenvolvi-
das voltarem a crescer economicamente e elevarem os juros.
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O ciclo de aperto da política monetária por parte do Banco Cen-
tral neste momento apenas tende a agravar o problema da 
apreciação do real frente às demais moedas no curto prazo. A 
elevação da taxa de juros brasileira eleva o diferencial entre os 
juros domésticos e aqueles praticados no resto do mundo. 
Com isso, aumenta a atratividade de dólares para nossa econo-
mia trazidos por investidores que desejam usufruir desse eleva-
do retorno. Tal fato tende a aumentar as pressões no mercado 
de câmbio brasileiro, podendo criar uma novo movimento de 
apreciação da nossa moeda. Sem dúvida, lidar com essa ques-
tão é um grande e importante desafio para o novo governo.

Atividade Econômica e Política Monetá-
ria
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 16/03/2011

Desde fins de 2010 o Banco Central (BC) vem promovendo 
uma sequência de ações no sentido de tentar desacelerar o 
ritmo da expansão da demanda agregada e, com isso, evitar 
pressões inflacionárias. De fato, o BC tem se mostrado relativa-
mente preocupado com a elevação da inflação recentemente e 
existem razões concretas para isso: a variação acumulada do 
IPCA nos últimos doze meses terminados em fevereiro chegou 
a 6,0%, ficando cada vez mais distante do centro da meta de 
4,5% e se aproximando do limite superior de tolerância. É claro 
que as altas de dos preços dos alimentos e transportes contri-
buíram para esse quadro,  mas não se pode desconsiderar que 
desde meados do ano passado a inflação tem apresentado 
uma trajetória de alta.

Sob essa perspectiva, embora as medidas de aperto monetário 
e de crédito tenham sido adotadas apenas no final de 2010 e 
no começo deste ano, alguns sinais de desaceleração no ritmo 
da atividade econômica começam a ser delineados. A produ-
ção industrial brasileira, por exemplo, recuou em novembro e 
dezembro e ficou praticamente estável em janeiro deste ano. 
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Da mesma forma, o emprego na indústria também tem se man-
tido relativamente estável nos últimos meses.

É claro que esses sinais não representam uma resposta direta 
ao aperto promovido pelo Banco Central, uma vez que existe 
uma defasagem de alguns meses entre a implementação de 
ações de política monetária e seus efeitos sobre a atividade 
econômica e o ritmo da inflação. É mais provável que esses si-
nais signifiquem uma acomodação da atividade econômica nes-
se período.

Sob essa perspectiva, a questão chave nessa discussão se 
centra sobre as perspectivas de médio prazo do ritmo da ativi-
dade econômica brasileira. Caso os sinais de acomodação per-
maneçam, é provável que o BC abrevie o processo de eleva-
ção da taxa básica de juros e mantenha o grau de aperto mone-
tário relativo condicionado à trajetória da inflação. Alternativa-
mente, caso a atividade continue dando mostras de vigor mais 
adiante e a inflação não ceda, é razoável supor que o BC pros-
siga na alta de juros por mais tempo.

Nesse contexto, dada a importância dessa questão, é importan-
te ressaltar que interpretar o que está acontecendo com a ativi-
dade econômica não é uma tarefa simples no caso brasileiro, 
uma vez que boa parte dos indicadores são divulgados com 
uma grande defasagem e muitos deles não têm boa capacida-
de indicativa quanto ao que de fato está ocorrendo no contexto 
da economia. Esse processo tende a ficar ainda mais comple-

xo em momentos de inversão do ciclo econômico, quando as 
indicações proporcionadas pelos diversos indicadores tendem 
a não apontar na mesma direção.

De qualquer forma, as informações a serem divulgadas nas pró-
ximas semanas terão um peso na decisão do BC com relação 
a taxa de juros. Da mesma forma, o Banco Central também fica-
rá de olho na velocidade da expansão do crédito e também não 
devem ser inteiramente descartadas novas medidas nessa 
área.
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Crescimento e Inflação: O Papel dos In-
vestimentos
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 30/03/2011

Mais uma vez a problemática da aceleração da inflação no Bra-
sil torna-se uma preocupação. De fato, desde fins do ano pas-
sado a inflação tem apresentado uma trajetória sistemática de 
alta e se aproxima cada vez mais do limite superior de tolerân-
cia da meta para inflação.

Nesse contexto, a ação do governo brasileiro, em face dessa 
problemática, se pauta pela desaceleração do ritmo de expan-
são da demanda para evitar que pressões inflacionárias adicio-
nais venham a desviar ainda mais a inflação da meta. Ao mes-
mo tempo, as ações de política econômica no campo monetá-
rio e na área fiscal visam trazer a inflação para o centro da 
meta de forma gradual.

Esse processo ocorre em um momento em que a economia bra-
sileira registra um bom crescimento. O resultado do PIB de 
2010 apontou para um aumento expressivo, influenciado em 
boa medida pela base deprimida de 2009. Para este ano, as 
projeções apontam um crescimento mais modesto, na faixa de 

4,5% a 5,0%. Com o aperto no campo monetário e no crédito, 
no entanto, é bem provável que esse resultado seja menor.

A análise dessa dinâmica expõe mais uma vez um aspecto fun-
damental associado ao crescimento econômico brasileiro e a 
trajetória dos preços no País. Sob essa perspectiva, parece evi-
dente a essa altura dos fatos que se o País apresentar um cres-
cimento econômico médio em torno de 5,0% ao ano por alguns 
anos sucessivos, começam a surgir pressões inflacionárias. 
Mais que isso, no ciclo de crescimento pré-crise de 2008 já co-
meçaram a ser identificados alguns gargalos na economia bra-
sileira que colocavam em risco o processo de expansão do pro-
duto. Em outras palavras, as indicações nesse aspecto apon-
tam que o crescimento econômico deve ser relativamente mo-
derado, na faixa de 4,0% ao ano, para que seja evitada a forma-
ção de pressões inflacionárias.

Sob essa lógica, a chave para a aceleração do ritmo de cresci-
mento brasileiro sem que sejam formadas pressões inflacionári-
as passa necessariamente por um aumento dos investimentos 
produtivos e em outras áreas essenciais da economia brasilei-
ra. A taxa de investimento média do Brasil ao longo da última 
década tem se situado em torno de 17% e esse valor tem se 
mostrado insuficiente para proporcionar uma expansão da ofer-
ta compatível com um ritmo mais acelerado de aumento da de-
manda agregada sem a formação de pressões inflacionárias. 
Com isso, a aceleração do crescimento econômico rapidamen-
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te esbarra em limites em várias áreas, sendo, talvez, o mais crí-
tico a infraestrutura brasileira.

Por fim, outro aspecto que chama a atenção nesse processo 
diz respeito ao mercado de trabalho. O crescimento econômico 
dos últimos anos, com a crescente formalização da mão de 
obra, provocou uma redução significativa do desemprego e tem 
levado à escassez de trabalhadores qualificados em alguns 
segmentos. A necessidade de investimentos em educação e na 
capacitação da mão de obra são fundamentais nesse processo 
para evitar a formação de um novo gargalo no mercado de tra-
balho brasileiro e para o aumento da produtividade. Esse pro-
cesso também contribuiria para aliviar a problemática cresci-
mento/inflação no País.

4. Abril
Ambiente Macroeconômico

Com a manutenção das pressões inflacionárias no começo do 
ano, aumentaram as preocupações em torno do cumprimento 
da meta em 2011.

Nesse meio tempo, ressurgiram propostas relativamente bizar-
ras, de tentar controlar a alta dos preços via apreciação do real 
frente ao dólar. Essa proposta se baseava no fato de que a 
apreciação da nossa moeda frente ao dólar contribuiria para 
conter a alta dos preços dos bens comercializáveis com o exte-
rior e, por consequência, da inflação. O fato é que esse efeito, 
além de temporário, agravaria ainda mais a situação da produ-
ção local, que veria sua competitividade ainda mais debilitada.

Nesse meio tempo, o Banco Central surpreendeu os agentes, 
promovendo uma alta mais moderada da meta da taxa básica 
de juros - Selic - em meio a um quadro de atividade econômica 
relativamente aquecida e de inflação em alta. De qualquer for-
ma, a despeito da surpresa promovida pelo BC, esse era um 
prenúncio do que viria mais adiante, com um corte completa-
mente inesperado dos juros no início do segundo semestre.
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Proposta Desfocada
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 13/04/2011

A questão da inflação brasileira ganhou uma nova dimensão 
nos últimos meses. Sua manutenção em patamar elevado con-
tradisse em alguma medida as apostas de algum arrefecimento 
já no segundo trimestre do ano. O próprio Banco Central (BC) 
no Relatório de Inflação divulgado recentemente explicitou a 
problemática da inflação brasileira e aposta em um retorno 
mais consistente apenas no final do ano.

De fato, a inflação tem se mantido pressionada desde fins do 
ano passado e não tem dado sinais de arrefecimento. No início 
do ano, as altas foram marcadas pelas elevações dos preços 
dos alimentos, dos transportes em algumas capitais e das ma-
trículas e mensalidades escolares. Uma pressão relativamente 
similar, mas com algumas características diferentes, ocorreu no 
início de 2010 e houve uma melhora do cenário inflacionário 
em meados do ano quando os preços dos alimentos recuaram. 
Ao que tudo indica, o quadro parece relativamente distinto nes-
te ano e as pressões inflacionárias persistem e não dão sinais 
de trégua.

Em face desses elementos, o debate centra-se em como lidar 
com a inflação neste momento para que a mesma volte a con-

vergir para a meta estabelecida. A resposta do governo desde 
fins do ano passado tem sido dada através de uma composi-
ção de medidas ligadas à área de crédito, compulsórios, taxa 
de juros e tributação. Vale destacar que essa dinâmica de com-
bate à inflação tem sido relativamente distinta da verificada em 
anos anteriores, onde o Banco Central privilegiou de maneira 
quase exclusiva a meta da taxa básica de juros – Selic – como 
instrumento principal de política monetária.

De qualquer forma, mesmo com as medidas recentes, o crédito 
segue em expansão e o crescimento econômico brasileiro conti-
nua dando mostras de robustez. Nesse contexto, nesse ambi-
ente e em face das pressões inflacionárias, não resta dúvida 
de que o BC deverá prosseguir no aperto monetário e, eventual-
mente, conjugando medidas adicionais em outras áreas para 
frear a expansão da demanda. Não há duvida de que, mantida 
essa política, a inflação irá ceder mais adiante.

Ainda assim, recentemente, surgiram propostas de combate à 
inflação via câmbio. Essas propostas centram-se na ideia do 
BC, em face dos ingressos maciços de dólares no País, deixar 
de atuar no mercado de câmbio e, com isso permitir que o real 
se apreciem em relação ao dólar. Esse movimento, permitiria 
uma redução da inflação pelo canal do câmbio e facilitaria o tra-
balho do BC.

Essa proposta, no entanto, desconsidera que esse efeitos seria 
meramente transitório, uma vez que uma das fontes do proces-
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so de pressão inflacionária reside no ritmo de expansão do cré-
dito. Em outras palavras, à medida que a taxa de câmbio atinja 
um novo patamar de equilíbrio, o efeito dinâmico da apreciação 
sobre os preços se dissiparia e, mantido o mesmo ritmo da ex-
pansão da demanda, as pressões inflacionárias voltariam e o 
problema persistiria. Também não há muito sentido em comba-
ter o choque de preços internacionais de commodities com 
apreciação do real e deterioração adicional da conta corrente 
brasileira. Por fim, essa proposta tira ainda mais um dos focos 
que poderia representar um auxílio importante no combate à 
inflação que seria a contenção de gastos do governo.

Surpresa nos Juros
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 26/04/2011

A evolução da inflação brasileira nos últimos meses tem sido 
um tema de recorrente debate entre economistas. De fato, a 
alta de preços nos últimos meses ficou acima do esperado pe-
las projeções de inflação e as perspectivas para adiante não 
são muito mais positivas para os próximos meses. Tudo indica 
que o limite superior da meta para inflação medida pelo IPCA, 
de 6,5%, será rompido em algum momento ainda em 2011.

Em artigo recente nesta coluna, discuti de forma crítica a pro-
posta fora de foco de o Banco Central permitir a apreciação do 
real frente ao dólar como uma forma de combater a inflação. A 
implementação dessa proposta traria apenas um alívio de curto 
prazo, com consequências consideráveis em termos de deterio-
ração das contas externas brasileiras. Esse processo agravaria 
ainda mais o déficit em conta corrente brasileiro e tornaria o 
Brasil mais vulnerável a uma eventual fuga de capitais.

De qualquer forma, o Banco Central tem optado por manter a 
lógica da política monetária em curso, sem invencionices na 
área cambial. O que surpreendeu na última reunião do Comitê 
de Política Montaria (Copom) foi a elevação de apenas 0,25 
ponto percentual na meta da taxa básica de juros em um mo-
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mento em que a inflação se mostra persistente, sem dar sinais 
de queda.

Essa decisão foi relativamente surpreendente, uma vez que 
boa parte dos economistas esperava que, ante o cenário de in-
flação e das suas perspectivas, o aumento seria maior, da or-
dem de 0,50 ponto percentual. Também há que se considerar o 
fato de que a atividade econômica continua robusta, com boas 
perspectivas de crescimento, e os preços internacionais de 
commodities seguem em alta.

Sob essa perspectiva, cabe indagar quais foram as razões que 
levaram o Banco Central a um movimento mais moderado em 
termos de política monetária do que o esperado. Nesse contex-
to, há que se reconhecer que existem defasagens concretas en-
tre as ações de política monetária e seus efeitos sobre a ativida-
de econômica e a evolução dos preços na economia brasileira. 
Alguns estudos apontam uma defasagem de 6 a 9 meses nes-
se processo.

Também deve ser considerado nessa discussão o fato de que 
algumas outras medidas além da elevação da meta da taxa bá-
sica de juros também foram adotadas por parte do BC, como 
restrições ao crédito e compulsórios. Isso representa uma mu-
dança de instrumentos em relação ao que vinha sendo adotado 
cujos efeitos em termos de dimensão e temporais são de difícil 
mensuração no curto prazo. Em outras palavras, essas mudan-
ças alteram o quadro e tornam um pouco mais difícil a interpre-

tação acerca do diagnóstico e das perspectivas futuras acerca 
da inflação e da atividade econômica no Brasil.

Por outro lado, o ritmo da atividade econômica continua relativa-
mente forte, sendo ainda impulsionada pela expansão do crédi-
to. Caso o ritmo de crescimento do lado da demanda supere o 
da oferta, novas pressões de preços se cristalizarão mais adian-
te, com preocupações adicionais em termos do quadro da infla-
ção.

Aparentemente, preocupado em provocar uma desaceleração 
desnecessária do crescimento, o BC parece mais inclinado a 
aguardar os efeitos das suas ações de política monetária antes 
de tomar novas medidas. De qualquer forma, a resposta será 
dada pelos próximos indicadores de inflação e atividade econô-
mica.
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5. Maio
Ambiente Macroeconômico

O problema da indexação ainda persiste na nossa economia, 
mesmo passados mais de 15 anos do Plano Real. Ainda que 
os reajustes de contratos sejam em bases anuais, persistem as 
cláusulas de reajustes automáticos pela inflação passada. 
Esse fenômeno cria uma relativa inércia na inflação brasileira, 
dificultando ainda mais o trabalho do Banco Central em trazê-la 
para patamares mais baixos.

Embora seja um tema relevante, o governo lançou o “balão de 
ensaio” na hora errada, com a inflação em alta. De qualquer for-
ma, o problema ainda persiste.

Ao mesmo tempo, antes do agravamento da situação europeia 
e dos problemas da dívida americana, o mundo parecia vivenci-
ar um momento de relativa calmaria. No entanto, sob esse man-
to de aparente tranquilidade, os problemas se agravavam cada 
vez mais.

Inflação e Desindexação
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 11/05/2011

Recentemente ressurgiu o debate em torno da necessidade de 
novos avanços em torno da desindexação da economia brasilei-
ra. De fato, pouco se avançou nesse sentido nos últimos anos.

Sob essa perspectiva, vale lembrar que até o sucesso da esta-
bilização da inflação em patamar baixo, a partir da implementa-
ção do Plano Real em 1994, a economia brasileira era altamen-
te indexada. Isso era um claro reflexo do período de inflação 
alta que o País conviveu ao longo de décadas, onde o sistema 
econômico criou dispositivos automáticos de reajustes de pre-
ços e salários pela inflação passada. Esses dispositivos contri-
buíam para retroalimentar o processo inflacionário e, conjuga-
dos com os equívocos econômicos do passado, tornavam total-
mente inúteis a utilização de instrumentos convencionais de po-
lítica econômica para controlar a inflação.

Os programas de estabilização da década de 1980 e do início 
da década seguinte não conseguiram lidar de forma adequada 
com a problemática da indexação, o que contribuiu para que 
estes fracassassem e a inflação voltasse ainda com mais vigor.
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O Plano Real e suas medidas complementares, nesse contex-
to, foi relativamente bem sucedido em lidar com a indexação, 
não permitindo reajustes nos contratos com periodicidade inferi-
or a 12 meses.

No entanto, passados mais de 15 anos, ainda persistem resquí-
cios do período de inflação alta na nossa economia. Inúmeros 
contratos em nossa economia possuem dispositivos de reajus-
te automático pela inflação passada, ainda que em periodicida-
de anual. Esse tipo de instrumento só tem sentido se os agen-
tes não confiarem inteiramente na manutenção da inflação em 
patamar baixo e desejarem de uma espécie de defesa automáti-
ca contra a aceleração da inflação.

Do ponto de vista econômico, no entanto, a existência de al-
gum grau de indexação na nossa economia impõe um esforço 
maior do governo no sentido de trazer a inflação a um patamar 
mais baixo. Nesse contexto, a indexação promove uma espé-
cie de rigidez da inflação, uma vez que uma parcela significati-
va dos preços  e contratos são reajustados pela inflação passa-
da. Fica claro, nesse sentido, que para se reduzir o patamar in-
flacionário, os preços dos itens não sujeitos à indexação de-
vem variar a um nível mais baixo em relação à inflação passa-
da.

Nessa lógica, a comparação relativa com um ambiente econô-
mico onde a indexação não está presente é digna de nota. Na 
ausência de indexação, o comportamento dos preços reflete de 

maneira mais clara as condições do mercado (oferta e deman-
da). Isso significa que, caso o Banco Central deseje derrubar a 
inflação, uma política monetária contracionista tem efeito sobre 
o conjunto de preços da economia e não apenas sobre aqueles 
não indexados (ou conhecidos como livres). Em outras pala-
vras, na ausência de indexação, a tendência é que a inflação 
caia mais rapidamente e que a política monetária não tenha 
que ser tão contracionista para reduzir o ritmo de alta dos pre-
ços (ou pelo menos não por um prazo tão prolongado).

O governo reintroduziu o tema da desindexação nas últimas se-
mana e se move na direção correta. A questão, nesse sentido, 
é se o ressurgimento desse tema é oportuno em um momento 
em que a inflação medida pelo IPCA em 12 meses superou o 
limite superior da meta estabelecida.
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Calmaria Global?
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 25/05/2011

Um ponto de interesse no ambiente financeiro internacional diz 
respeito à relativa calmaria dos mercados nos últimos meses. 
Essa tranquilidade tem se refletido nas altas das bolsas ao re-
dor do mundo e da recuperação dos preços das commodities 
internacionais. Ao mesmo tempo, os sinais positivos do lado fi-
nanceiro também têm se transmitido para o lado real da econo-
mia e a atividade econômica global tem dado mostras de reto-
mada nos últimos trimestres.

Em princípio, poderia se imaginar que os fantasmas de uma 
nova crise estariam bem distantes. A própria economia norte-
americana tem se recuperado de forma quase sistemática ante 
os impulsos fiscais proporcionados a partir de fins de 2008. 
Nesse sentido, a liquidez abundante injetada pelos bancos cen-
trais dos países desenvolvidos evitou o colapso do sistema ban-
cário e as instituições financeiras americanas e europeias, em-
bora não tenham voltado a operar da mesma forma que anteri-
ormente no mercado de crédito, sobreviveram ao pior e procu-
ram melhorar seus retornos em operações financeiras em ou-
tros mercados.

Embora o cenário róseo de curto prazo se mostre favorável, nu-
vens começam a se formar no horizonte do sistema financeiro 
global. Nesse contexto, um dos principais pontos de preocupa-
ção remete a questão europeia.

Reconhecidamente, vários países que ingressaram na comuni-
dade e adotaram a moeda única não realizaram o ajuste fiscal 
devido e passaram a acumular uma dívida pública crescente 
de forma sistemática. Esse processo tem se dado ao longo dos 
últimos anos e vários países da Europa começam a enfrentar 
problemas em função dessa dinâmica: Portugal, Espanha, Itá-
lia, Irlanda e Grécia. Sob essa perspectiva, dado o tamanho da 
dívida desses países e das dificuldades de um ajuste fiscal 
mais pronunciado, os mercados têm se mostrado cada vez me-
nos dispostos a rolar e financiar a dívida desses países. A ado-
ção da moeda única inviabiliza a possibilidade de uma eventual 
monetização dessa dívida por esses países ante sua relativa 
perda de autonomia monetária. Em face disso, os riscos de ca-
lote desses países são crescentes e os mercados começam de-
monstrar preocupações em torno dessa questão. Caso a mora-
tória se torne uma realidade, novas turbulências deverão ser 
verificadas nos mercados globais.

Outro ponto de dúvida remete à discussão em torno da econo-
mia norte-americana. Sob essa ótica, a maciça liquidez injeta-
da pelo Fed, o banco central dos EUA, no sistema financeiro 
norte-americano começa a trazer algumas preocupações e os 

 iBooks Author



20

debates começam a se centrar em torno de como retirar esse 
excedente de liquidez. Algumas propostas giram em torno de 
uma diminuição gradativa do balanço do Fed de forma relativa-
mente simultânea à elevação gradual das taxas de juros de cur-
to prazo na economia norte-americana. Sob essa perspectiva, 
as dúvidas nesse processo remontam à relativa fragilidade do-
minante ainda em boa parte do sistema financeiro norte-ameri-
cano e os riscos de uma nova crise potencialmente detonada 
por algum problema em um ou mais bancos.

De qualquer forma, o cenário financeiro global não é tão des-
provido de riscos como se poderia supor inicialmente e o surgi-
mento de um novo foco de crise, sem dúvida, atingiria o ambi-
ente de recuperação global e a economia brasileira.

6. Junho
Ambiente Macroeconômico

Em meio à economia global em desaceleração, a economia bra-
sileira ainda mostrou alguma robustez em 2011. A economia 
norte-americana prosseguiu em ritmo lento e a Europa dava si-
nais de um ambiente recessivo em vários países. Por conta dis-
so, o Brasil se tornou um dos pontos de atração de investimen-
tos nesse ano.

Mesmo com esse quadro favorável, já se despontava no hori-
zonte os dilemas com que a política monetária brasileira iria se 
defrontar em breve: inflação X crescimento econômico. Em pou-
co tempo ficaria claro que a opção crescimento seria feita.
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Economia Global em Perspectiva
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 08/06/2011

Os últimos indicadores acerca da economia brasileira apontam 
para uma continuidade da aceleração do ritmo de crescimento 
do produto em 2011. Os dados referentes ao Produto Interno 
Bruto (PIB) do primeiro trimestre do ano sinalizam para um 
crescimento mais robusto relativamente ao verificado em fins 
do ano passado. Esse processo, associado às pressões inflaci-
onárias, sinaliza para uma continuidade do processo de aperto 
da política monetária brasileira nos próximos meses e o Copom 
deverá ajustar a meta da taxa básica de juros – Selic – nas pró-
ximas reuniões de tal sorte a compatibilizar o ritmo da expan-
são da demanda agregada ao da oferta agregada em bases 
mais moderadas. De qualquer forma, é inegável que o ambien-
te econômico brasileiro se mostra favorável neste momento.

Esse é um quadro consideravelmente distinto do que pode ser 
verificado na economia global, onde o pessimismo e um cená-
rio negativo começa a se consolidar. Do lado da economia nor-
te-americana, os sinais apontam para um ritmo fraco da ativida-
de econômica no segundo trimestre, o que consolida um se-
mestre de baixo crescimento. As perspectivas não são as me-
lhores: o congresso dos EUA permanece dividido e as chances 

de novos impulsos fiscais são limitadas. Ao mesmo tempo, a 
política monetária permanece em xeque e ineficaz no sentido 
de proporcionar novos estímulos à demanda agregada. Dentro 
desse cenário, não é possível apostar em uma retomada mais 
vigorosa da economia norte americana daqui para frente. Fatal-
mente, isso tem implicações sobre o ritmo de crescimento da 
economia global.

Ao mesmo tempo, a economia europeia permanece mergulha-
da em um conjunto de indefinições e incertezas.  Sob essa 
perspectiva, a Europa continua a exibir um baixo crescimento 
econômico ao longo dos últimos trimestres, sem sinais de gran-
des mudanças mais adiante. Adicionalmente, os riscos impos-
tos pelos PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) ao 
sistema financeiro europeu e global. O potencial de um default 
desordenado em um ou mais desses países abortaria o proces-
so de recuperação econômico dessa região e afetaria, sem dú-
vida, a economia mundial. 

Do lado da economia japonesa, as perspectivas também não 
são as mais favoráveis. Mesmo antes do tsunami, a economia 
do Japão já enfrentava dificuldades de recuperação e levará 
um tempo considerável para que esse país volte a registrar si-
nais mais positivos em termos de crescimento econômico.

Por sua vez, vários países emergentes começaram a desacele-
rar suas economias. A China, nesse contexto, deverá registrar 
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alguma desaceleração no seu ritmo de crescimento nos próxi-
mos trimestres.

A perspectiva de um ambiente econômico não muito favorável 
daqui para frente tem gerado alguma contaminação do lado 
dos mercados financeiros. Com isso, os preços de vários ativos 
começaram a ser ajustados para baixo. Em outras palavras, vo-
latilidade e incerteza tende a ser a tônica dos mercados daqui 
para frente.

Qual Será o Patamar dos Juros?
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 20/06/2011

A divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária 
(Copom)  do Banco Central (BC) de junho trouxe novas ques-
tões relativas à condução da política monetária. De fato, a gran-
de dúvida gerada a partir da leitura do documento remete à 
questão do grau do aperto relativo da política monetária e em 
que medida ocorrerão novas altas da meta da taxa básica de 
juros – Selic.

Sob essa perspectiva, grande parte dos analistas ainda traba-
lha com o cenário de que o BC promoverá apenas mais uma 
alta da meta da taxa de juros, elevando-a para 12,50% aa na 
próxima reunião. A partir daí, o Copom manteria a taxa inaltera-
da até que a inflação desse sinais mais concretos de conver-
gência para o centro da meta.

Esse é um cenário factível e de possível ocorrência no contex-
to atual. No entanto, a ata divulgada sinaliza, em princípio, que 
esse processo de ajuste será por um período potencialmente 
prolongado. Essa sinalização abre essa questão em duas di-
mensões: i) grau de aperto da política monetária; e ii) duração 
do mesmo no horizonte temporal.
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Logicamente, as apostas dos analistas em apenas mais um 
aperto  de 0,25 ponto percentual na próxima reunião fundamen-
tam-se na materialização de um cenário benigno, onde a ativi-
dade econômica mostra sinais mais concretos de desacelera-
ção e a inflação mostre-se relativamente mais bem comporta-
da.

Esse quadro parece começar a se tornar realidade em face dos 
indicadores divulgados nas últimas semanas. A atividade econô-
mica, de fato, começou a dar alguns sinais de acomodação e a 
inflação, conforme esperado, deu mostras de desaceleração de 
acordo com os últimos índices divulgados. Adicionalmente, exis-
tem sinais de que o mercado de trabalho já começa a refletir, 
em alguma medida, a desaceleração do ritmo da atividade eco-
nômica, com acordos salariais registrando ganhos reais meno-
res relativamente aos verificados há alguns meses atrás. Caso 
esse quadro se consolide, é provável que na próxima reunião 
seja registrada a última alta da meta da taxa básica de juros.

No entanto, há que se considerar ainda que a expansão do cré-
dito ainda prossegue em ritmo considerável e as vendas em vá-
rios setores prosseguem relativamente aquecidas. Adicional-
mente, a queda da inflação nesse período era esperada em fun-
ção do recuo dos preços de alguns itens pontuais que já era 
previsto. No entanto, só daqui a alguns meses será de fato pos-
sível verificar se a inflação realmente mudou sua trajetória de 
alta e iniciou uma convergência para o centro da meta. Ao mes-

mo tempo, os indicadores de atividade ainda se mostram relati-
vamente contraditórios e a aposta em um cenário de desaqueci-
mento consolidado pode ser prematura. Em outras palavras, 
cautela deve ser a tônica na aposta de um cenário de apenas 
mais uma alta da Selic.

Ao mesmo tempo, no que se refere à dimensão temporal do 
aperto, fica evidente que não se deve esperar uma flexibiliza-
ção da política monetária em 2011. Em outras palavras, uma 
inversão no sentido dos juros só deve ser esperada no ano que 
vem. Essa mudança no ciclo da política monetária, obviamen-
te, estará condicionada ao comportamento da inflação e da ati-
vidade econômica daqui para frente. Sob essa perspectiva, 
dado o elevado grau de indexação que ainda prevalece na eco-
nomia brasileira, não se deve esperar essa inversão tão cedo.
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7. Julho
Ambiente Macroeconômico

Em meio ao cenário positivo para a economia brasileira, o in-
gresso de dólares no País se intensificou. As pressões no mer-
cado cambial levaram a sucessivas apreciações da moeda bra-
sileira, amplificando ainda mais as preocupações relativas à 
competitividade local e a sustentabilidade do déficit em conta 
corrente do País no longo prazo. Nesse cenário, o BC se viu 
cada vez mais pressionado e suas limitações em conter a apre-
ciação do real ficaram cada vez mais evidentes.

Nesse meio tempo, a questão fiscal se intensificou nos EUA, 
com reflexos diretos sobre os mercados financeiros globais. 
Mais uma vez, um ambiente turbulento se delineava no horizon-
te.

Desafio Cambial
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 06/07/2011

A cotação da moeda norte-americana tem recuado cada vez 
mais nas últimas semanas e o dólar já tem se aproximado de 
forma gradativa da cotação de R$ 1,50. Poucos poderiam ima-
ginar um valor desses para o dólar há alguns meses atrás e, 
sem dúvida, a moeda brasileira se fortalece cada vez mais.

As implicações e extensões desse fenômeno sobre a economia 
brasileira ainda não foram inteiramente dimensionadas. Muito 
se especula acerca dos efeitos de uma taxa de câmbio nesse 
nível sobre a estrutura econômica do nosso País.

De qualquer forma, o movimento recente reflete o ambiente 
econômico e financeiro internacional, permeado ainda de incer-
tezas e de baixo crescimento em várias regiões do globo.

Sob essa perspectiva, do ponto de vista da economia brasilei-
ra, o ciclo de aperto da política monetária, com as altas taxas 
de juros, tem estimulado o ingresso de capitais estrangeiros 
em renda fixa. Ao mesmo tempo, a bolsa brasileira tem se mos-
trado extremamente atrativa do ponto de vista de aplicação fi-
nanceira para estrangeiros. Com isso, os fluxos de ingressos 
de capitais têm pressionado o mercado de câmbio e, mesmo 
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com as atuações do Banco Central na ponta de compra de dó-
lares, a cotação da moeda norte americana tem recuado.

Ao mesmo tempo, o déficit em conta corrente tem se ampliado 
de forma praticamente sistemática, uma vez que o saldo comer-
cial brasileiro tem minguado cada vez mais ante o cenário de 
apreciação do real e de retomada do crescimento da economia 
brasileira. Nesse contexto, o quadro não é muito favorável para 
os próximos anos do ponto de vista de contas externas.

Ao que tudo indica, na ausência de alguma mudança súbita no 
cenário internacional, o Brasil continuará a financiar seu déficit 
em conta corrente através do ingresso de capitais externos. O 
quadro de baixo crescimento e de fragilidade de algumas das 
principais economias do mundo ainda deve permanecer por al-
gum tempo.

Do ponto de vista da produção nacional, esse cenário não é o 
mais favorável. A apreciação do real frente às demais moedas 
tem afetado seriamente a competitividade da produção nacio-
nal em vários setores. Esse processo tem levado várias empre-
sas e segmentos da economia brasileira e enfrentarem dificul-
dades em função da concorrência externa. Do ponto de vista 
da produção moderna, o que tem se observado em muitas situ-
ações é que várias empresas deixam de ser produtoras e pas-
sam a ser meras distribuidoras de produtos importados no Pa-
ís. Com isso, o Brasil tem perdido de forma gradativa sua estru-
tura produtiva.

O governo tem ciência desse processo, e tem tentado evitar 
que o processo de apreciação cambial se aprofunde e leve a 
desestimular ainda mais a produção no Brasil. No entanto, o 
Banco Central não tem sido muito bem sucedido nessa emprei-
tada e se vê com instrumentos cada vez mais limitados para 
conter a apreciação do real.

Ao que tudo indica, caso esse cenário não seja revertido e da-
das as limitações do BC, a cotação do dólar deverá prosseguir 
em queda nos próximos meses.
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Riscos Externos e a Economia Brasilei-
ra
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 20/07/2011

O ambiente econômico e financeiro internacional permanece 
sob tensão. Diferentes países europeus apresentam cada vez 
mais problemas com suas dívidas e dificuldades enormes em 
realizar ajustes que viabilizem a estabilidade do euro no longo 
prazo. Ao mesmo tempo, está cada vez mais evidente que a 
economia norte-americana permanece enfraquecida e proble-
mas fiscais se avizinham de forma mais intensa sobre a econo-
mia dos EUA. Em função desse quadro, os níveis de risco se 
elevaram recentemente e o potencial de ruptura financeira per-
manece no ar.

No curto prazo, em face desse cenário, a economia brasileira 
se mostra extremamente atraente para os investidores interna-
cionais sob vários aspectos. Nesse contexto, o sistema financei-
ro se mostra sólido e sem potencial de risco. Ao mesmo tempo, 
embora a situação fiscal não seja tão confortável quanto há 
uns anos atrás, as contas públicas brasileiras ainda se mos-
tram relativamente equilibradas. Esse quadro, considerando-se 
o ciclo de aperto da política monetária em curso  no Brasil (com 
aumentos sucessivos da taxa básica de juros – Selic), amplia o 

fluxo de dólares para o País, contribuindo para pressionar a co-
tação da moeda norte americana para baixo.

Esse efeito sobre a taxa de câmbio afeta, cada vez mais, a 
competitividade da produção brasileira e vários setores produto-
res de bens comercializáveis com o exterior se encontram em 
dificuldades. Não sem razão, o governo brasileiro tem se mos-
trado preocupado com esse fenômeno e ensaia novas medidas 
na área cambial para tentar enfrentar esse problema.

O potencial de ruptura no ambiente internacional, no entanto, 
pode reverter esse quadro de forma relativamente dramática. 
Os ingressos de capitais externos nos últimos anos em um con-
texto de déficit em transações correntes, proporcionaram um 
enorme passivo externo no País. Nesse contexto, problemas 
financeiros na Europa ou nos EUA poderiam se refletir em um 
intenso movimento de saída de capitais ou uma súbita parada 
de ingressos e restrição ao crédito externo no Brasil. Esse 
evento teria consideráveis efeitos sobre a taxa de câmbio brasi-
leira.

Adicionalmente, uma nova rodada da crise levaria a um apro-
fundamento da desaceleração no ritmo da atividade econômica 
global. Em outras palavras, muito possivelmente, no caso de 
um evento de estresse financeiro internacional, a economia glo-
bal sofreria novamente, com um contexto de recessão global. 
Sob essa perspectiva, os efeitos desse ambiente sobre a eco-
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nomia brasileira se traduziriam em efeitos sobre as vendas ex-
ternas brasileiras.

Logicamente, em face desses elementos, não se pode vislum-
brar um quadro positivo  para o Brasil em termos econômicos 
caso um evento de ruptura financeira externa realmente ocorra. 
A síntese desse processo sugere que, em um evento como 
esse, uma desaceleração econômica no País deverá se insta-
lar (com riscos de queda do produto brasileiro) e a cotação do 
dólar deverá subir.

8. Agosto
Ambiente Macroeconômico

O mês de agosto foi marcado por uma clara inversão no cená-
rio econômico global. O debate em torno do endividamento nor-
te-americano levou a incertezas e maiores tensões nos merca-
dos financeiros globais.

Ao mesmo tempo, os problemas de excesso de endividamento 
público em várias economias europeias começaram a ficar 
cada vez mais exacerbados. As incertezas quanto a capacida-
de de alguns países honrarem seus compromissos tornaram os 
mercados ainda mais turbulentos. Volatilidade e queda nos pre-
ços de vários ativos foram a tônica do período.

No cenário doméstico, o Banco Central surpreendeu a todos 
com uma inesperada queda da meta da taxa básica de juros. 
Mesmo com inflação em alta e com a atividade econômica dan-
do sinais de robustez, o BC fez uma aposta, que se mostrou 
correta alguns meses adiante.
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Dívida Americana
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 03/08/2011

O recente debate em torno da elevação do teto da dívida públi-
ca norte-americana ilustra claramente as dificuldades impostas 
aos governos de vários países desenvolvidos que ainda enfren-
tam as sequelas da crise financeira de fins de 2008. 

No caso específico dos EUA, a crise atingiu diretamente o mo-
delo sobre o qual o país vinha assentando seu crescimento eco-
nômico até então, baseado nas facilidades de crédito e no cres-
cente endividamento das famílias. A crise de 2008 pôs fim a 
essa dinâmica, com o colapso de preços de vários ativos e mai-
ores dificuldades no crédito, a economia americana mergulhou 
em um processo recessivo. O aumento do desemprego e os te-
mores de que a recessão assumisse características de uma de-
pressão levaram o governo norte-americano a agir de forma di-
reta e incisiva. Sob essa perspectiva, o Federal Reserve (ban-
co central dos EUA) praticamente zerou a taxa de juros e inje-
tou maciçamente recursos no sistema financeiro para evitar 
uma quebradeira generalizada. Ao mesmo tempo, o governo 
norte-americano ampliou seus gastos para estimular a deman-
da agregada.

Apesar desses esforços, a economia dos EUA segue patinan-
do, sem perspectivas de recuperação mais robusta no médio 
prazo. O impulso fiscal proporcionado evitou, até o momento, 
um aprofundamento maior da recessão. Um eventual corte 
mais duro nos gastos públicos na economia americana poderia 
levar a uma indesejável nova desaceleração no ritmo da ativida-
de econômica.

O embate entre governo e o congresso nos EUA foi duro, mas 
o limite de endividamento público foi elevado e trouxe algum alí-
vio aos mercados, afastando os temores de um calote da dívi-
da americana. Esse processo também torna um pouco mais dis-
tante os riscos de um novo aprofundamento da recessão na 
economia americana e global.

De qualquer forma, apesar do alívio de curto prazo, a econo-
mia norte-americana e mundial deve seguir em ritmo lento. O 
desemprego ainda deve seguir elevado em vários países e o 
crescimento baixo.

O caso brasileiro é significativamente distinto do verificado em 
vários países desenvolvidos. A relação dívida pública/PIB tem 
se mantido relativamente estável ao longo dos últimos anos. A 
posição fiscal brasileira, apesar de não ser tão confortável 
quanto há alguns anos atrás, está longe de ser complicada. 
Após a crise, a economia brasileira reagiu fortemente e o Ban-
co Central se viu forçado a iniciar um ciclo de aperto da política 
monetária para conter pressões inflacionárias.

 iBooks Author



29

A debilidade da economia mundial em face das boas perspecti-
vas da economia brasileira e dos altos juros praticados no Bra-
sil tem estimulado um influxo de recursos externos no nosso 
País. Esse fenômeno tem pressionado sistematicamente a cota-
ção do dólar para baixo.

Sob essa lógica, apesar dos esforços recentes do governo bra-
sileiro, essa tendência deve ser mantida e a aprovação do limi-
te do endividamento público nos EUA não deverá alterar signifi-
cativamente essa dinâmica.

Inversão de Cenário
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 17/08/2011

O comportamento turbulento recente dos mercados financeiros 
ao redor do mundo tem refletido em, em grande medida, uma 
clara mudança de cenário econômico nas últimas semanas rela-
tivamente ao que se esperava até então.

Sob essa perspectiva, as apostas em geral apontavam para 
um quadro de recuperação global, onde apenas algumas regi-
ões exigiam alguma atenção maior, como o caso de alguns paí-
ses na Europa. A lógica subjacente a esse quadro indicava que 
a recuperação global prosseguiria em curso e que o desempre-
go seguiria em queda. A economia americana daria seguimento 
ao seu crescimento moderado, com o desemprego decaindo 
de forma lenta. Ainda nesse cenário, as economias emergentes 
seguiriam crescendo acima da média do mundo, com destaque 
para a China e a economia europeia, ainda que não represen-
tasse um vetor de estímulo ao crescimento global, não repre-
sentaria um fator de risco considerável em 2011.

O que se viu nas últimas semanas, de fato, foi uma clara inver-
são desse cenário. Conforme ressaltei no artigo de 3 de agos-
to, a economia norte-americana segue patinando e o quadro 
fiscal em nada auxilia na reversão desse quadro. Ao contrário 
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disso, a imposição da diminuição gradativa dos gastos por par-
te do congresso dos EUA no contexto da aprovação da amplia-
ção do teto do endividamento público apenas reforça um cená-
rio de baixo crescimento no médio prazo. Com isso, o fantasma 
de uma nova recessão volta a rondar a economia norte-ameri-
cana. Caso isso ocorra, o desemprego voltará a subir nos EUA 
e os impactos sobre a economia global definitivamente não se-
rão positivos. O rebaixamento da dívida norte-americana pro-
movido pela S&P em nada contribui para melhorar esse qua-
dro. Em face disso, restam poucos instrumentos para estímulo 
à demanda agregada por parte do governo americano e novos 
movimentos de expansão monetária, com aumento da emissão 
de dólares, podem ser esperados, pois tendem a depreciar a 
moeda dos EUA e estimular as exportações daquele país.

Do lado europeu, a situação do euro parece ganhar contornos 
cada vez mais dramáticos. A problemática do endividamento, 
que se limitou inicialmente a Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e 
Espanha (PIIGS) tem se estendido a outras economias. O siste-
ma financeiro começa a sofrer cada vez mais o contágio de paí-
ses com dificuldades de honrar suas dívidas. Os pacotes de 
ajuda financeira, capitaneados em grande parte pelo governo 
alemão, apenas trazem alívio de curto prazo e o problema fun-
damental permanece. De fato, diversos governos europeus se 
deparam com uma equação de difícil solução, pois, ao mesmo 
tempo que precisam cortar gastos para fazer frente ao proble-
ma do déficit público e riscos de calote, têm dificuldades em re-

alizar tais ajustes em um ambiente de baixo crescimento e de-
semprego elevado, em um contexto em que os gastos públicos 
são necessários para manter um mínimo de crescimento nesse 
momento.

Do lado das economias emergentes, a inversão de cenário se 
fez sentir inicialmente do ponto de vista dos mercados. As bol-
sas de valores literalmente “derreteram” nas últimas semanas 
com a realocação dos investidores para um portfólio de menor 
risco. Ao mesmo tempo, o cenário de menor crescimento global 
tende a afetar o desempenho econômico desses países tam-
bém.

No caso brasileiro, os impactos foram diretos: o Ibovespa des-
pencou fortemente durante alguns dias em face das tensões do 
mercado externo. A inversão de cenário também tem provoca-
do discussões intensas sobre os próximos passos do Banco 
Central, uma vez que a atividade econômica brasileira parece 
estar em franca desaceleração. Em outras palavras, é muito 
pouco provável que o aperto monetário prossiga.
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Reversão na Política Monetária
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 31/08/2011

Os últimos eventos do ponto de vista econômico mudaram radi-
calmente o cenário de taxa de juros para a economia brasileira 
no médio prazo. Sob essa perspectiva, o cenário vigente até 
pouco tempo atrás vislumbrava um quadro inflacionário pressio-
nado e a atividade econômica brasileira ainda mostrando algu-
ma robustez, o que indicaria um crescimento do PIB brasileiro 
acima de 4% em 2011 relativamente ao ano passado. Esse ce-
nário ainda contemplava um ambiente econômico global de mo-
derado crescimento, com níveis de risco relativamente baixos. 
Sob essa perspectiva, tudo indicava para um quadro de manu-
tenção do ritmo de recuperação da economia mundial.

O que se verificou nas últimas semanas foi uma mudança radi-
cal nesse cenário. No caso dos EUA, a autorização da eleva-
ção dos limites de endividamento do governo norte americano 
pelo congresso foram condicionadas a cortes de gastos públi-
cos. Isso representa uma diminuição de estímulos à demanda 
agregada em uma economia já relativamente debilitada. Ao 
mesmo tempo, o rebaixamento da classificação de risco da dívi-
da norte americana pela agência de classificação de risco Stan-
dard & Poor’s em nada contribui para um cenário já conturba-

do. Os mercados reagiram negativamente, mas esse é apenas 
o primeiro sintoma de uma perspectiva de menor crescimento 
para a economia norte americana e, eventualmente, uma nova 
recessão.

Do lado europeu os sinais também não são muito positivos. Os 
problemas fiscais verificados em vários países europeus pare-
cem de difícil solução no curto e médio prazos. Esse problema, 
inicialmente circunscrito a alguns poucos países, tem se alastra-
do para economias de maior peso na região, o que eleva os ní-
veis de tensão e risco na Europa. Os temores em relação aos 
bancos europeus se elevaram nas últimas semanas e os mer-
cados observam as ações dos governos europeus com cada 
vez mais desconfiança.

Ao mesmo tempo, fica claro que as economias emergentes, ain-
da que demonstrem um dinamismo econômico mais robusto 
que as dos países desenvolvidos, são incapazes de fazer fren-
te à desaceleração da economia global e, em particular, das 
economias desenvolvidas. Até mesmo porque boa parte da ex-
pansão da demanda e do crescimento desses países esteve 
associada ao crescimento das economias desenvolvidas, em 
particular os EUA, ao longo da última década.

Do ponto de vista brasileiro, esses condicionantes externos con-
tribuem para uma mudança clara no cenário de juros. Os temo-
res de uma desaceleração econômica global e, eventualmente, 
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uma nova recessão contribuem para pôr um freio no processo 
de aperto monetário.

Esse fenômeno pode ser conjugado aos dados concretos de 
desaceleração da atividade econômica verificados ao longo 
dos últimos meses. Tudo indica que a economia brasileira irá 
crescer menos de 4% neste ano relativamente a 2010. O pró-
prio governo reconhece isso e tem feito esforços, inclusive do 
ponto de vista fiscal, para cortar os juros o mais breve possível.

9. Setembro
Ambiente Macroeconômico

A polêmica redução da meta da taxa de juros - Selic - gerou 
uma série de dúvidas acerca do foco da política monetária prati-
cada pelo Banco Central. Isso se deveu ao fato de que a autori-
dade monetária não deu qualquer sinalização de que iria inver-
ter o sentido dos juros. Adicionalmente, a inflação continuava 
em alta e não havia sinais contundentes de desaceleração do 
ritmo da atividade econômica.

De fato, o BC apostou em um cenário de queda da atividade 
econômica mais acentuada no segundo semestre e, para evitar  
maiores danos, optou por uma convergência mais lenta da infla-
ção para o centro da meta.
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Qual é o Foco?
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 14/09/2011

A recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC) em reduzir a meta da taxa básica de juros 
– Selic – em meio ponto percentual na última reunião gerou vá-
rias polêmicas. Obviamente, isso decorre do fato de que pou-
quíssimos esperavam um corte na taxa de juros nesse momen-
to e mesmo esses apostavam em uma redução de apenas 0,25 
ponto percentual. O corte promovido pelo BC surpreendeu a to-
dos e trouxe à tona uma série de questões ainda pouco esclare-
cidas.

De fato, o Banco Central apontou várias razões para esse movi-
mento: cenário externo com risco elevado e potencial de reces-
são, desaceleração da atividade econômica doméstica e aco-
modação da inflação, com perspectiva de queda no acumulado 
em doze meses no médio prazo. Nesse quadro o BC indica 
que a inflação deverá convergir para o centro da meta em 
2012.

De qualquer forma, independentemente dos motivos alegados, 
a decisão do BC foi inesperada. Ainda mais se for considerado 
o fato de que até a penúltima reunião do Copom o Banco Cen-

tral promovia um ciclo de aperto da política monetária. A deci-
são do BC, nesse contexto, levanta uma série de questões.

Sob essa perspectiva, um dos eixos centrais do regime de me-
tas para inflação remete à questão da comunicação e da trans-
parência do Banco Central junto aos demais agentes. Nesse 
sentido, o BC não “preparou o terreno” para a inflexão ocorrida, 
deixando vários pontos em aberto nessa questão.

A análise dos indicadores econômicos, no entanto, sugere um 
quadro relativamente distinto do apontado pelo Banco Central. 
A atividade econômica segue mostrando uma robustez relativa. 
Os dados do PIB do segundo trimestre de 2011, recentemente 
divulgados, mostram uma pequena desaceleração em relação 
ao trimestre anterior. A abertura dos dados, porém, indica um 
cenário controverso: o produto da indústria estagnou e as im-
portações mostraram forte aceleração. Isso é um reflexo da 
apreciação do real frente às demais moedas, que tem afetado 
duramente a produção doméstica de bens comercializáveis 
com o exterior.

Ao mesmo tempo, a inflação voltou a subir segundo os últimos 
indicadores. Esse fenômeno era esperado em função do fim da 
trégua dos preços dos alimentos, ocorrida na virada do primei-
ro semestre do ano. Nesse contexto, os preços do grupo ali-
mentação voltaram a subir fortemente. Some-se a isso o fato 
de que os preços de vários serviços seguem subindo em ritmo 
acelerado. Em outras palavras, a inflação segue em alta e as 
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perspectivas são de que deverá prosseguir elevada por algum 
tempo. Nesse sentido, em um contexto de atividade econômica 
robusta e com perspectivas de aceleração, é pouco provável 
que o ritmo da alta de preços venha a ceder no médio prazo. 
Isso significa que a convergência da inflação para o centro da 
meta, que já se mostrava difícil, torna-se ainda mais complica-
da em um cenário de flexibilização dos juros.

A despeito do aumento dos riscos no ambiente externo e das 
turbulências nas bolsas ao redor do mundo, ainda é difícil de-
tectar uma desaceleração da economia global que esteja afe-
tando duramente a economia brasileira.

A lógica dessa avaliação indica que o BC, aparentemente, pre-
fere conviver com um patamar de inflação mais alto nesse mo-
mento e manter o crescimento da economia brasileira em ba-
ses mais elevadas. A questão que fica é: onde o BC está miran-
do? Ao que tudo indica, o câmbio é um candidato forte, pois, ao 
baixar os juros, o Banco Central desestimula ingressos de capi-
tais e, com isso, as pressões por apreciação diminuem. 

As Apostas do BC
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 28/09/2011

Conforme esperado, a cotação da moeda norte-americana su-
biu ao longo das últimas semanas. De fato, conforme antecipa-
do nessa coluna há duas semanas atrás, isso já era relativa-
mente esperado desde a última reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A decisão mais re-
cente do Comitê, que promoveu uma redução da meta da taxa 
básica de juros – Selic – em um ambiente de inflação em alta, 
trouxe especulações acerca de qual variável o BC estaria mi-
rando nesse momento. Tudo indicava que a cotação do dólar 
em torno de R$ 1,60 incomodava muito o governo e o BC ante 
a perda de competitividade significativa da atividade produtiva 
brasileira, em particular da indústria. De fato, se ajustarmos 
pela taxa de câmbio real efetiva, a cotação de R$ 1,00 por dó-
lar em junho de 1994 representaria um patamar em torno de 
R$ 2,40 atualmente. Em outras palavras, a moeda brasileira se 
encontra extremamente apreciada neste momento, o que preju-
dica fortemente a atividade do setor comercializável com o exte-
rior brasileiro.
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A apreciação da nossa moeda tem ocorrido em um contexto de 
forte incerteza nas economias desenvolvidas e ante a perspecti-
va de uma nova recessão global. Nesse contexto, a economia 
brasileira apresenta características extremamente positivas nes-
se momento, em um ambiente de crescimento econômico. O 
bom momento da economia brasileira vis-à-vis as demais eco-
nomias torna nosso País um forte atrator de investimentos do 
resto do mundo. Em particular, se considerarmos as elevadas 
taxas de juros praticadas no Brasil, essa atratividade é ainda 
maior.

Ao que tudo indica, o movimento recente do BC nos juros foi 
no sentido de diminuir essa atratividade e reduzir as pressões 
no mercado de câmbio. Com esse movimento, o Banco Central 
esperava uma gradativa depreciação do real frente ao dólar.

De fato, esse movimento vinha ocorrendo até pouco mais de 
uma semana atrás, com a cotação do dólar gradativamente se 
aproximando do patamar de R$ 1,80. O que o BC não espera-
va, no entanto, foi o stress da semana passada, quando a cota-
ção do dólar rompeu a barreira dos R$ 1,90 e levou o BC a atu-
ar no mercado para conter a alta da moeda norte americana. 
Essa estratégia teve sucesso e o mercado voltou a se acalmar, 
com a cotação do dólar cedendo e voltando a patamares mais 
baixos.

Essa estratégia do BC, no entanto, não é livre de riscos, particu-
larmente no que diz respeito à inflação. Sob essa perspectiva, 

a postura do BC atual é notoriamente distinta da administração 
anterior, que aguardava sinais concretos de queda da inflação 
antes de iniciar o processo de flexibilização da política monetá-
ria. O BC atual “aposta” nesse momento em um cenário de de-
saceleração forte da atividade econômica e de uma queda da 
inflação a partir de outubro.

Sob essa ótica, a atividade econômica brasileira exibe sinais 
de relativa acomodação e o setor mais afetado nesse momento 
parece ser a indústria (em parte pela concorrência externa). O 
ritmo do crédito ainda sinaliza para expansão das vendas, o 
que é corroborado pelos indicadores do comércio. A própria ar-
recadação da União continua em alta expressiva, o que se mos-
tra incompatível com um cenário de desaquecimento forte apon-
tado pelo BC e pelo governo.

As maiores apostas do BC, no entanto, se centram no campo 
da inflação. Nesse contexto, caso ela não ceda para um pata-
mar de variação do IPCA inferior a 0,7% no período outubro-de-
zembro, o governo terá perdido a aposta.
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10. Outubro
Ambiente Macroeconômico

A inflação manteve-se em alta em setembro e os riscos de não 
cumprimento da meta para inflação em 2001 aumentaram. As 
projeções já apontavam para uma inflação medida pelo IPCA 
acima do limite superior da meta, de 6,5% em 2011. O próprio 
mercado especulava acerca de credibilidade do BC ao cortar 
juros em um contexto desses.

Mesmo assim, a economia brasileira continuava a ser um desta-
que em um cenário econômico global em franca deterioração. 
Os ingressos de dólares no País prosseguiram intensamente 
no período.

Inflação em Alta?
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 12/10/2011

Conforme antecipado, a inflação brasileira manteve-se em alta 
no último mês e recebeu amplo destaque da mídia. O IPCA de 
setembro, divulgado recentemente, registrou variação de 
0,53% e, com isso, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 
o patamar de 7,31%, ficando ainda mais distante da meta de 
4,5% para o ano de 2011. Com esse resultado, o Banco Cen-
tral tem apenas três meses para que a inflação acumulada em 
12 meses caia para menos de 6,50%, que é o limite superior 
do intervalo de tolerância para este ano.

Conforme apontei no artigo anterior, isso representa uma clara 
aposta do BC em um contexto em que ele promove uma flexibi-
lização da política monetária. O Banco Central acredita em 
uma maior desaceleração do ritmo da atividade econômica bra-
sileira e que a inflação cederá nos últimos meses do ano, com 
menor pressão de alguns itens, como alimentação, por exem-
plo, relativamente ao último trimestre do ano passado.

De qualquer forma, a gestão da política monetária deve trans-
cender aspectos de curto prazo e tem que focar de forma mais 
clara no médio e longo prazos. Sob essa perspectiva, alguns 
sinais ainda são preocupantes no contexto da economia brasi-
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leira. As negociações trabalhistas, por exemplo, têm apontado 
em várias situações não apenas a reposição pela inflação pas-
sada mas também, em vários casos, a incorporação de aumen-
tos sobre esse percentual nos reajustes salariais. Esse proces-
so, em alguma medida, indica que os agentes não acreditam 
na queda da inflação conforme o cenário apontado pelo Banco 
Central. Adicionalmente, aumentos salariais nessa magnitude 
fatalmente se traduzem em aumentos de custos que deverão, 
em algum momento, ser repassados para os preços e, com 
isso, retroalimentar o processo inflacionário.

O comportamento da taxa de câmbio, com a depreciação do 
real frente ao dólar, também tende a atuar no sentido de elevar 
os preços domésticos dos bens comercializáveis com o exteri-
or. Embora o próprio BC aponte que o coeficiente de passagem 
de câmbio para preços tenha caído nos últimos anos, a alta do 
dólar deve ter algum impacto sobre a inflação, potencialmente 
elevando-a.

Na contramão desses fatores, alguns elementos atuam no sen-
tido de conter o processo inflacionário. De um lado, existem si-
nais concretos de que a atividade econômica brasileira exibe 
sinais de acomodação e, em certo sentido, de desaceleração 
do ritmo da produção. Caso isso de fato se verifique, represen-
ta um vetor que atua no sentido contrário à alta dos preços. Por 
outro lado, os preços internacionais de commodities começa-
ram a cair, o que deve se transmitir em alguma medida para a 

economia brasileira. Nesse contexto, é razoável supor que o 
comportamento desses preços venha a atuar no sentido de de-
sacelerar a inflação. Por fim, o cenário econômico global conti-
nua a exibir fontes de tensão nas economias desenvolvidas. As 
perspectivas de crescimento dos EUA e da Europa não são 
das melhores. Adicionalmente, o risco de stress financeiro na 
Europa aumentou nas últimas semanas. Isso em uma deman-
da externa potencialmente menor daqui para frente, o que con-
tribuiria para diminuir as pressões da demanda doméstica de 
da inflação.

De qualquer forma, o Banco Central parece firme nas suas con-
vicções relativas à trajetória da política monetária e já sinalizou 
que promoverá um novo corte na meta da taxa básica de juros 
– Selic – na próxima reunião do Copom. O risco maior associa-
do a esse processo é que, caso a queda da inflação não se 
concretize, o BC terá que inverter o sentido da política monetá-
ria em breve.
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Foi o Mundo Que Piorou
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 26/10/2011

Desde o início do processo de flexibilização da política monetá-
ria por parte do Banco Central (BC) na penúltima reunião do 
Comitê de Política Monetária (COPOM), a cotação do dólar 
tem exibido uma relativa trajetória de alta.

Já apontei anteriormente nesta coluna que a excessiva aprecia-
ção da moeda brasileira frente às demais moedas foi uma das 
razões que levou o BC a cortar juros. Esse processo diminui a 
atratividade da economia brasileira para aplicações em renda 
fixa e, com isso, exerce uma menor pressão no câmbio para a 
apreciação da moeda brasileira. Esse fenômeno, em certa me-
dida, permite que a moeda brasileira deprecie, o que de fato 
tem acontecido nos últimos meses.

De qualquer forma, mesmo com esse alívio, o real ainda se en-
contra relativamente apreciado frente às demais moedas. Se 
considerarmos a taxa de câmbio real efetiva, a moeda brasilei-
ra se encontra cerca de 30% mais apreciada que em junho de 
1994, mês de lançamento do real e quando a cotação da moe-
da norte americana era de R$ 1,00.

A excessiva apreciação da moeda brasileira se reflete sobre as 
contas externas do País. O déficit em conta corrente é crescen-
te e deverá superar os US$ 50 bilhões neste ano. Esse resulta-
do negativo tem sido financiado com sobras pelo resto do mun-
do, que tem ingressado maciçamente na economia brasileira, 
com um influxo de dólares que pressiona a cotação da moeda 
norte americana para baixo. A maior parte desses ingressos 
tem caráter puramente especulativo e tem como origem fundos 
e investidores que procuram rentabilidade em um contexto de 
liquidez global e baixas taxas de juros internacionais.

Esse fenômeno decorre do cenário internacional, que exibe si-
nais concretos de estagnação econômica e de elevado risco. A 
partir desse quadro, a economia brasileira se mostra extrema-
mente atrativa em termos de investimentos. Dentre os fatores 
que tornam nossa economia relativamente atrativa para investi-
mentos financeiros, podemos destacar (além dos juros altos): 
sistema financeiro sólido; contas públicas relativamente ajusta-
das; abertura da conta capital; regime democrático; nível eleva-
do de reservas internacionais;  crescimento econômico razoá-
vel (em um contexto de estagnação global).

Nesse contexto, pode se dizer que a economia brasileira, neste 
momento, se mostra com condições relativamente melhores 
que as verificadas nas principais economias do planeta. Isso 
não significa, no entanto, que todos os problemas da economia 
brasileira estejam resolvidos. De fato, ainda enfrentamos várias 
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dificuldades estruturais, como baixos níveis de investimentos, 
sistema educacional inadequado, etc. Sob essa ótica, pode se 
dizer que não foi o Brasil que melhorou, mas sim o mundo que 
piorou significativamente.

A atratividade da economia brasileira nesse momento tem impli-
cações que não são pequenas. Conforme mencionado, o influ-
xo de dólares pressiona a cotação da moeda norte americana 
para baixo. Com isso, a produção brasileira perde cada vez 
mais espaço para a concorrência externa. Inúmeros setores já 
sofrem direta ou indiretamente com esse processo. Ao mesmo 
tempo, os ingressos em renda fixa e em renda variável no País 
formam um estoque crescente de capitais que, em algum mo-
mento, podem deixar o Brasil. Esse fenômeno provavelmente 
ocorrerá quando a economia global exibir sinais concretos de 
recuperação. Até lá, o Brasil deverá saber como lidar com essa 
questão. Sob essa perspectiva, os movimentos do BC parecem 
representar um primeiro passo nessa direção.

11. Novembro
Ambiente Macroeconômico

Em  novembro ficou claro a todos que a leitura do Banco Cen-
tral realizada na virada do semestre foi correta. A economia bra-
sileira, para surpresa praticamente geral, desacelerou fortemen-
te ao longo do segundo semestre do ano. Os indicadores relati-
vos à atividade econômica no segundo semestre mostraram 
isso de forma contundente. Mesmo com a inflação ainda dando 
mostras de que iria cair lentamente, todos apoiaram as deci-
sões do Banco Central. Mesmo assim, o crescimento econômi-
co brasileiro em 2011 ficaria substancialmente abaixo do previs-
to inicialmente.
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Economia em Desaceleração
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 09/11/2011

As indicações mais recentes acerva da atividade econômica 
brasileira sinalizam para um desaquecimento na margem, sen-
do que alguns setores estão sendo mais afetados nesse pro-
cesso que outros.

Nesse contexto, a indústria brasileira parece ser um dos seg-
mentos da economia que está sendo mais duramente afetado. 
A produção industrial brasileira sazonalmente ajustada em se-
tembro, segundo o IBGE, registrou queda de 2,0% em relação 
ao mês anterior e caiu 1,6% em relação ao mesmo período de 
2010. O resultado de setembro consolida um quadro de estag-
nação na indústria, uma vez que nos dois meses anteriores a 
produção industrial registrou variação praticamente nula. Os 
maiores recuos foram concentrados nos segmentos produtores 
de bens de capital e de bens duráveis.

A desaceleração percebida em alguns setores, no entanto, não 
é uniforme para o conjunto da economia brasileira. Nesse senti-
do, a taxa de desemprego permanece em patamar baixo e o 
ritmo dos aumentos salariais prossegue com reposição da infla-
ção passada mais algum ganho real. As vendas em determina-
dos setores de não duráveis têm permanecido aquecidas nos 

últimos meses. Ainda assim, o comércio já começa a apostar 
em um Natal mais moderado em 2011, sem grandes explosões 
de vendas no final do ano. 

A assimetria de desempenho dos setores da economia brasilei-
ra no momento é curiosa, pois, em certo sentido, remonta a 
uma problemática mais geral nesse momento. Sob essa pers-
pectiva, a desaceleração da atividade econômica global, sem 
dúvida, tem efeitos sobre a economia brasileira. Em outras pala-
vras, é de se esperar que o fraco desempenho do resto do mun-
do tenha desdobramentos sobre nossa economia. Ao mesmo 
tempo, a sobrevalorização do real em relação às demais moe-
das afeta diretamente os setores produtores de bens comerciali-
záveis com o exterior, em particular a indústria. Em função dis-
so, esses setores tendem a sofrer mais que segmentos produto-
res de bens não comercializáveis com o exterior.

O governo tem se mostrado sensível a isso e atuado em dife-
rentes flancos. Sob essa perspectiva, o Banco Central já iniciou 
um processo de flexibilização da política monetária, tendo corta-
do os juros nas últimas reuniões e sinalizando para a manuten-
ção da trajetória da queda da taxa Selic mais adiante. Esse mo-
vimento tem ocorrido a despeito do patamar de inflação ainda 
se manter elevado.

Do ponto de vista da indústria, a redução da taxa de juros atua 
em duas direções. A primeira remete ao fato de que diminui-
ções na taxa Selic afetam em alguma medida as taxas de juros 
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na ponta do empréstimo. A queda das taxas de juros para finan-
ciamento tendem a ter efeito positivo sobre o consumo, estimu-
lando-o. Ao mesmo tempo, a diminuição da taxa básica de ju-
ros reduz o diferencial de juros praticados domesticamente em 
relação ao resto do mundo. Com isso, a atratividade relativa de 
aplicações em renda fixa tende a cair. Isso significa que a dimi-
nuição dos juros tende a diminuir o ingresso de dólares no País 
direcionados a aplicações no mercado financeiro. Com isso, as 
pressões para a apreciação do real frente ao dólar tendem a 
diminuir. Sob essas perspectiva, o ideal era que a cotação do 
dólar subisse ainda mais, o que estimularia a competitividade 
da indústria nacional.

De qualquer forma, mesmo com essas ações por parte do BC, 
as perspectivas de crescimento do produto brasileiro em 2011 
são mais modestas que as previstas inicialmente. Tudo indica 
que o PIB neste ano deverá crescer em torno de 3,0%. Para 
2012, ainda resta saber os próximos passos da política monetá-
ria e os desdobramentos do cada vez mais complicado cenário 
internacional.

Os Acertos da Política Monetária
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 23/11/2011

Cada vez mais os indicadores relativos a inflação e à atividade 
econômica parecem estar sancionando o cenário delineado 
pelo Banco Central (BC) desde o início dos cortes da taxa bási-
ca de juros - Selic - há alguns meses.

Vale lembrar que o BC surpreendeu o mercado e os economis-
tas ao reverter o sentido da política monetária na penúltima reu-
nião do Comitê de Política Monetária (Copom). Até então, o BC 
vinha elevando a meta da Selic em um compasso próximo ao 
da alta da inflação no período. Por conta disso, o Banco Cen-
tral foi amplamente criticado em um movimento que, naquele 
momento, parecia insólito.

Preocupações de interferência política no processo de decisão 
dos juros por parte do BC formaram grande parte da tônica das 
críticas. A carência de elementos nessa direção fragilizam essa 
hipótese. Sob essa perspectiva, a critica relevante recai sobre 
o fato de que o BC não trabalhou adequadamente as expectati-
vas  naquele momento (como pressupõe um regime de metas 
para inflação) e surpreendeu a totalidade dos agentes com sua 
decisão.

 iBooks Author



42

 De qualquer forma, os desdobramentos nos últimos meses su-
gerem que o Banco Central atuou corretamente. A inflação do 
último trimestre parece, de fato, estar cedendo e a atividade 
econômica está mostrando sinais concretos de desaceleração. 
Desse ponto de vista, a atividade industrial tem desacelerado 
nos últimos meses e, mais recentemente, o emprego começou 
a dar mostras de perder forças. Tudo indica que as vendas de 
final de ano apresentarão um crescimento moderado em rela-
ção ao ano anterior.

O governo tem se mostrado relativamente sensível a esse pro-
cesso e o Banco Central realizou o desmonte das medidas de 
aperto implementadas no final do ano passado. Do ponto de 
vista dos juros, tudo indica que o BC continuará a cortar a meta 
da Selic nas próximas reuniões, permanecendo em linha com a 
estratégia definida há alguns meses.

Sob essa perspectiva, o Banco Central continuará a flexibilizar 
a política monetária mesmo com a inflação acumulada em 12 
meses ainda permanecer muito próxima ao teto. Dada a exis-
tência de algum grau de indexação da economia brasileira, isso 
significa que, se o cenário do BC de fato estiver correto, a con-
vergência da inflação para o centro da meta deverá ser relativa-
mente lenta. Esse processo é legitimo no contexto do regime 
de metas para inflação e reflete uma opção da autoridade mo-
netária em tentar evitar um aprofundamento da desaceleração 

da atividade econômica no Brasil e uma eventual recessão em 
2012.

De qualquer forma, essa se mostra uma estratégia cada vez 
mais adequada para a economia brasileira em um contexto de 
economia global cada vez mais debilitada. Sob essa lógica, a 
crise do euro aumenta consideravelmente os riscos de uma 
nova recessão na Europa. Ao mesmo tempo, a economia norte 
americana segue claudicando em sua recuperação. Em outras 
palavras, as perspectivas para a economia global não são 
nada favoráveis nesse momento e os reflexos da desacelera-
ção da economia mundial já começam a ser sentidos na econo-
mia brasileira.

É importante mencionar, por fim, que o Brasil, diferentemente 
dos EUA e de boa parte da Europa, ainda tem grande espaço 
de manobra de política econômica, tanto monetária quanto fis-
cal, para lidar com a diminuição do ritmo da atividade econômi-
ca e evitar recessão na economia brasileira. Esse é um ativo 
para nossa economia nesse momento reconhecido internacio-
nalmente.
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12. Dezembro
Ambiente Macroeconômico

No final de 2011 estava evidente que a economia brasileira ti-
nha crescido menos que os 4% previstos inicialmente. Mesmo 
com os corte nos juros promovidos pelo BC no segundo semes-
tre, a atividade econômica seguiu em ritmo de desaceleração.

A inflação cedeu, ainda que de forma lenta. De qualquer manei-
ra, deixou de ser uma preocupação maior em face do ritmo da 
atividade econômica e das perspectivas de crescimento mais 
moderado no começo de 2012.

 

Balanço Anual
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 07/12/2011

O ano de 2011 foi marcado por diversos eventos econômicos 
que moldaram um cenário de maior risco e menos previsibilida-
de que o suposto inicialmente. No plano doméstico, as perspec-
tivas iniciais eram de uma inflação mais pressionada, o que le-
vou a um processo de aperto monetário por boa parte do ano. 
Nesse contexto, a meta da taxa básica de juros - Selic - regis-
trou sucessivas altas, acompanhando o compasso de alta da 
inflação neste ano. Ao mesmo tempo, as perspectivas para a 
atividade econômica brasileira eram favoráveis, uma vez que o 
crédito seguiu em expansão, ao longo de 2011 e o desemprego 
registrou queda na nossa economia, com aumento da renda. 
Com isso, as perspectivas para o Brasil do ponto de vista eco-
nômico eram de um crescimento do produto da ordem de 4%, 
uma inflação ainda pressionada, mas em queda, taxa Selic aci-
ma de 12% no fechamento do ano e desemprego em queda.

No cenário internacional, ainda que os riscos de uma nova re-
cessão não tivessem sido completamente eliminados, as pers-
pectivas de uma continuidade da retomada do crescimento glo-
bal se mantinham, com a economia norte americana se recupe-
rando lentamente e a Europa com projeções mais favoráveis.
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Esse quadro mudou dramaticamente ao longo do ano, particu-
larmente nos últimos meses, tanto no plano interno quanto no 
externo.

Os problemas iniciais começaram a advir dos EUA, quando o 
Congresso norte americano começou a esboçar dificuldades 
para o governo no que tange à política fiscal, em particular sus-
citando limitações aos gastos para a aprovação do limite do te-
to do endividamento público. A isso se seguiu uma perspectiva 
menos favorável das agências de classificação de risco para a 
dívida norte americana. Com isso, as tensões nos mercados fi-
nanceiros se elevaram e perspectivas menos favoráveis para a 
economia americana foram delineadas a partir daí.

A economia européia, no entanto, passou a concentrar nos últi-
mos meses as atenções do cenário econômico internacional. 
Os elevados déficits de vários países do euro e o alto grau de 
endividamento público amplificaram as tensões nos mercados 
e as dúvidas quanto a sustentabilidade do euro no médio prazo 
ficaram cada vez mais latentes. Com isso, esses países têm en-
frentado recorrentemente dificuldades em rolarem suas dívidas 
e financiarem o déficit público. O que antes era restrito apenas 
a Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha começou a se alastrar 
para outras economias da zona do euro, como Itália, França e 
até mesmo a Alemanha.

A partir desse quadro de maiores incertezas, o mundo passou 
a ter uma perspectiva menos favorável em termos de cresci-
mento econômico.

Os efeitos dessa reversão de cenário se fizeram sentir sobre a 
economia brasileira. Nos últimos três meses a indústria brasilei-
ra tem registrado retração na produção e tudo indica que o ter-
ceiro trimestre deste ano registrou queda no produto. O quadro 
para o quarto trimestre não é muito mais favorável e os sinais 
de estagnação se fazem sentir sobre nossa economia.

O governo brasileiro tem reagido a esse quadro há algum tem-
po. E uma decisão surpreendente, o Banco Central inverteu o 
sentido da política monetária no segundo semestre e passou a 
afrouxar os juros, mesmo com um quadro de inflação ainda 
pressionada. A mesmo tempo, o BC eliminou as restrições ao 
crédito que havia imposto no final de 2010. 

Ainda demorará algum tempo para que essas ações de façam 
sentir inteiramente sobre nossa economia. De qualquer forma, 
o governo brasileiro, diferentemente do americano ou dos paí-
ses do euro, ainda tem considerável espaço de manobra em 
termos de política econômica para evitar uma recessão no Pa-
ís.
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O Que Esperar de 2012
Artigo publicado no jornal “Brasil Econômico” em 21/12/2011

O encerramento de 2011 deixou um conjunto de incertezas 
para o ano que se inicia. As economias europeias e norte-ame-
ricana seguem exibindo fragilidades consideráveis, que elevam 
a perspectiva de risco global e os temores de uma nova reces-
são no ano que vem.

Nesse sentido, a economia norte-americana prossegue permea-
da de incertezas. A atividade econômica segue em ritmo de re-
cuperação tendo como base os impulsos fiscais proporciona-
dos pelo governo. Os níveis de consumo do setor privado ain-
da seguem retraídos e incapazes de proporcionar uma dinâmi-
ca de crescimento sustentável para a economia dos EUA ao 
longo do ano que vem. Some-se a isso o fato de que perspecti-
va fiscal norte-americana não é das mais favoráveis: o aumen-
to dos gastos públicos tem levado a um crescimento da dívida 
pública dos EUA e as agências de classificação de risco têm 
alertado para esse problema, sinalizando maior risco para a dí-
vida pública americana. Também é importante ressaltar que as 
instituições financeiras continuam fragilizadas e as famílias per-
manecem com elevado grau de endividamento naquele país. 

Esses elementos tornam difícil uma recuperação em bases 
mais sólidas em 2012.

Por sua vez, a Europa tem apresentado uma sequência de pro-
blemas que se agravam momento a momento, sem uma pers-
pectiva de solução a vista. O excessivo endividamento de al-
guns países do euro, como Grécia, Portugal, Espanha e Itália, 
aumentaram substancialmente a percepção de risco da dívida 
pública desses países. Tal fato torna cada vez mais difícil tanto 
o processo de rolagem da dívida desses países quanto a colo-
cação de nova dívida pública. A partir disso, os riscos de mora-
tória da dívida pública e de ruptura do euro aumentaram signifi-
cativamente recentemente, tornando a continuidade da recupe-
ração da atividade econômica global cada vez mais duvidosa. 
Deve se lembrar também que existem consideráveis dificulda-
des de coordenação dos governos para resolver esses proble-
mas. Nesse sentido, as incertezas aumentam, o crédito se re-
trai e as perspectivas de uma nova recessão global se tornam 
cada vez visíveis no horizonte.

Ao mesmo tempo, os efeitos da crise global começam a se tor-
nar cada vez mais patentes sobre nossa economia, com sinais 
concretos de desaceleração do ritmo da atividade econômica 
doméstica. O Banco Central (BC) tem flexibilizado a política mo-
netária ao longo do segundo semestre deste ano, mas os efei-
tos desse processo demoram a se refletir sobre o lado real da 
economia. Ao que tudo indica, fecharemos o ano de 2011 com 

 iBooks Author



46

um crescimento econômico inferior ao que se projetava no co-
meço do ano.

O quadro para o ano que vem aponta para uma manutenção 
do processo de flexibilização da política monetária e de ações 
do lado da política fiscal, com foco na tentativa de retomar o 
crescimento econômico brasileiro. A inversão do ambiente de 
desaceleração econômica só será de fato conhecida daqui a 
alguns meses, quando os indicadores de atividade serão efeti-
vamente publicados.

A grande questão para o ano que vem permanece sendo a 
taxa de câmbio. Apesar da pequena depreciação do real frente 
ao dólar, a moeda brasileira mantém-se fortemente apreciada 
em termos reais em relação às demais moedas. Esse é um pro-
blema ainda não equacionado inteiramente pelo governo. Suas 
ações ao longo de 2011 têm tido impacto relativamente restrito 
nesse processo. Em 2012, o governo deverá continuar debruça-
do sobre esse problema, procurando uma solução.

13.Lições de 2011
O ano de 2011 se iniciou com perspectivas relativamente otimis-
tas para as economias brasileira e mundial. De fato, tudo indica-
va no primeiro semestre que encaminhávamos para um quadro 
de maior crescimento global e menos volatilidade.

Essa percepção, no entanto, ruiu dramaticamente à medida 
que a realidade dos fundamentos econômicos cobrou seu pre-
ço. No cenário internacional, os excessos de endividamento pú-
blico abalaram duramente os mercados financeiros e levaram a 
uma nova retração da atividade econômica, em particular na 
Europa.

No plano doméstico, talvez a maior lição que ficou de 2011 foi 
a mudança na forma de conduzir a política monetária por parte 
do Banco Central. Em que pese sua extrema inabilidade em co-
municar suas ações e sua visão do cenário econômico como 
balizadores dos próximos passos da política monetária (algo 
essencial em um regime de metas para inflação), este se mos-
trou muito mais pró ativo que as gestões anteriores. Nesse con-
texto, a ação pró ativa do BC em reduzir os juros no segundo 
semestre, mesmo com a inflação ainda em alta, mostrou-se ex-
tremamente correta. Esse tipo de postura seria impensável an-
teriormente.

Vamos esperar que essa boa gestão prossiga em 2012.
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