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Ambiente ExternoAmbiente ExternoAmbiente ExternoAmbiente Externo



Ambiente ExternoAmbiente Externo
ÍÍ-- Índice de Preços ao ConsumidorÍndice de Preços ao Consumidor

-- CommoditiesCommodities
-- Produção IndustrialProdução Industrial
-- DesempregoDesempregoDesempregoDesemprego
-- Política Monetária   Política Monetária   

M d lM d l P bitP bit-- Modelo Modelo ProbitProbit
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Índice de preços internacionais
Fonte: IPEADATA
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CommoditiesCommoditiesCommoditiesCommodities

Fonte: Bloomberg – extraído de http://cristianomcosta.blogspot.com 



Produção Industrial
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Política Monetária Internacional
Banco 
Central Decisão Taxa de Juros 

adotada (% a a )
Variação

/Central adotada (% a.a.) desde 09/2008

Estados inalterar 0 0 25 1 75 2 p pUnidos inalterar 0 - 0,25 1.75 ‐ 2 p.p. .

UniãoUnião 
Européia 0,25 pp. 1,00 4,00 p.p. . 

Inglaterra inalterar 0,5 4,5 p.p. . 

Japão inalterar 0,1 0,4 p.p. .  . 

China inalterar 5,31 2,16 p.p.



Recentemente, ocorreram diversas 
alterações no ambiente externoalterações no ambiente externo..   

..será que elas afetam a q
probabilidade do Brasil crescer..?



•• Observações :Observações :

1º1º período observado: 01/2000 até 04/2009período observado: 01/2000 até 04/20091  1  -- período observado:      01/2000 até 04/2009período observado:      01/2000 até 04/2009

2º 2º -- série de dados:             mensalsérie de dados:             mensal

3º3º fonte: IPEADATAfonte: IPEADATA3º 3º -- fonte:                            IPEADATA fonte:                            IPEADATA 



Variável explicada: Variação do PIB 

Variáveis explicativas : Significância:

Vendas ‐ varejo sim

Exp ‐ Bens de Capital não

Imp ‐ Bens de Capital não

Exp ‐Bens de Consumo Duráveis não

Exp ‐Bens de Consumo Não Duráveis sim



A i t i té tã l i fl ê iA i t i té tã l i fl ê i•• A crise teria, até então, alguma influência A crise teria, até então, alguma influência 
sobre tal probabilidade?sobre tal probabilidade?

Variável incorporada:

sobre tal probabilidade?sobre tal probabilidade?

“ i ”Variável incorporada:

f â í d l

“crise”

Significância estatística no modelo: inexistente

Não. Não. 
No modelo utilizado a crise ainda não explica No modelo utilizado a crise ainda não explica 
diferentes probabilidades de variação do PIBdiferentes probabilidades de variação do PIBdiferentes probabilidades de variação do PIB diferentes probabilidades de variação do PIB 



Conclusão:Conclusão:

•• VendasVendas Tem influênciaTem influênciaVendas Vendas Tem influência Tem influência 
na probabilidade na probabilidade 

•• Exportações de bens de Exportações de bens de 
ã d á iã d á i

do Brasil crescer do Brasil crescer 
ou nãoou não

consumo  não duráveisconsumo  não duráveis

Não se mostrouNão se mostrou
•• CriseCrise

Não se mostrou Não se mostrou 
estatisticamente estatisticamente 
i ifi ti ifi tsignificante significante 



Câmbio e Balanço Câmbio e Balanço çç
de Pagamentosde Pagamentosde Pagamentosde Pagamentos



CâmbioCâmbio

•• Dólar:Dólar:
–– 5 de junho de 2009: R$ 1,9535 de junho de 2009: R$ 1,953
–– 5 de dezembro de 2008: R$ 2,4995 de dezembro de 2008: R$ 2,4995 de dezembro de 2008: R$ 2,4995 de dezembro de 2008: R$ 2,499
–– 2 de janeiro de 2009: R$ 2,3292 de janeiro de 2009: R$ 2,329
–– Variação desde 5 de dezembro: Variação desde 5 de dezembro: --21,85%21,85%
–– Variação desde 2 de janeiro:Variação desde 2 de janeiro: -- 16,14%16,14%Variação desde 2 de janeiro: Variação desde 2 de janeiro: 16,14%16,14%

A apreciação do dólar é um fenômeno A apreciação do dólar é um fenômeno 
mundial?mundial?mundial?mundial?



Evolução da Taxa de CâmbioEvolução da Taxa de Câmbioçç

Fonte: Banco Central do Brasil
Nota: Elaboração própria (01/08/2008 = 100)



CâmbioCâmbio

•• PorPor queque oo RealReal sese desvalorizoudesvalorizou maismais
id tid t d id i ddrapidamenterapidamente queque asas demaisdemais moedasmoedas emem

setembrosetembro--20082008??

•• PorPor queque oo RealReal estáestá valorizandovalorizando maismais
rapidamenterapidamente queque asas outrasoutras moeda?moeda?rapidamenterapidamente queque asas outrasoutras moeda?moeda?

•• UmUm dosdos motivosmotivos podepode serser oo fluxofluxo dede
dóldól B ilB ildólaresdólares parapara oo BrasilBrasil..



Fluxo de dólares para o BrasilFluxo de dólares para o Brasilpp

Fonte: IPEADATA



Balança ComercialBalança Comercialçç
•• Exportações:Exportações:p çp ç

•• Maio 2009: Maio 2009: 11,99 Bilhões de dólaresBilhões de dólares
•• Maio 2008:Maio 2008: 19 30 Bilhões de dólaresBilhões de dólares

Queda de 38%
•• Maio 2008: Maio 2008: 19,30 Bilhões de dólaresBilhões de dólares

I t õI t õ•• Importações: Importações: 
•• Maio 2009: Maio 2009: 4,67 Bilhões de dólaresBilhões de dólares

Queda de 39%
•• Maio 2008: Maio 2008: 7,61 Bilhões de dólaresBilhões de dólares

Queda de 39%

•• Balança comercialBalança comercial
•• Maio 2009:Maio 2009: 2 65 Bilhões de dólares•• Maio 2009: Maio 2009: 2,65 Bilhões de dólares
•• Maio 2008: Maio 2008: 4,08 bilhões de dólares Queda de 35%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



Balança ComercialBalança Comercialçç

•• Acumulado no ano (janAcumulado no ano (jan--mai)mai)
–– Exportações 23% menor mesmo período do Exportações 23% menor mesmo período do 

ano anteriorano anterior
–– Importações 27% menor que mesmo período Importações 27% menor que mesmo período 

do ano anteriordo ano anteriordo ano anteriordo ano anterior

O que explica essa variação?O que explica essa variação?

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioFonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



O que explica essa variação?O que explica essa variação?q p çq p ç

•• Exportações  Exportações  -- Explicações candidatasExplicações candidatas
–– Renda mundial caiuRenda mundial caiu
–– Câmbio apreciadoCâmbio apreciadoCâmbio apreciadoCâmbio apreciado
–– Preço das exportações está relativamente Preço das exportações está relativamente 

iimais caromais caro
•• ImportaçõesImportações-- Explicações candidatasExplicações candidatasImportaçõesImportações Explicações candidatasExplicações candidatas

–– Renda nacional caiuRenda nacional caiu
–– Câmbio depreciadoCâmbio depreciado
–– Preço das importações ficou relativamentePreço das importações ficou relativamentePreço das importações ficou relativamente Preço das importações ficou relativamente 

mais caromais caro



O que explica essa variação?O que explica essa variação?q p çq p ç

Como testar qual efeito é em média maisComo testar qual efeito é em média mais•• Como testar qual efeito é, em média, mais Como testar qual efeito é, em média, mais 
forte?forte?
–– Análise das elasticidades Análise das elasticidades 

•• Separamos o comércio exterior em 5Separamos o comércio exterior em 5Separamos o comércio exterior em 5 Separamos o comércio exterior em 5 
setores:setores:

B d C it lB d C it l–– Bens de CapitalBens de Capital
–– Bens de Consumo DuráveisBens de Consumo Duráveis
–– Bens de Consumo Não duráveisBens de Consumo Não duráveis
–– Bens IntermediáriosBens Intermediáriose s te ed á ose s te ed á os
–– CombustíveisCombustíveis



Análise das ElasticidadesAnálise das Elasticidades

Exportações (Resultados preliminares)
Elasticidade‐

renda
Elasticidade‐
preço relativo

Elasticidade‐
câmbio

Bens de capital 0.25 ‐0.82 ‐0.23

Bens de consumo duráveis 0 40 ‐0 48 0 23Bens de consumo duráveis 0.40 ‐0.48 0.23

Bens de consumo não 
0 38 0 13 0 25

duráveis
0.38 ‐0.13 0.25

B i t diá i 0 33 0 29 0 34Bens intermediários 0.33 0.29 0.34

Combustível 0.80 0.99 0.04



Análise das ElasticidadesAnálise das Elasticidades

Importações (Resultados preliminares)
l i id d l i id d l i id dElasticidade‐
renda

Elasticidade‐
preço relativo

Elasticidade‐
câmbio

Bens de capital 0.86 0.48 ‐0.39

Bens de consumo 
0 11 2 00 0 71

duráveis
‐0.11 2.00 ‐0.71

Bens de consumo nãoBens de consumo não 
duráveis

0.40 0.55 ‐0.11

Bens intermediários 0.17 1.17 ‐0.08

Combustível 0 10 0 14 ‐0 19Combustível 0.10 0.14 0.19



E as intervenções no câmbio?ç

• Por que o Banco Central interfere no 
mercado cambial?mercado cambial?

• Isso é uma coisa boa?

• Por quê?Por quê?

• Pra quem?



E as intervenções no câmbio?ç

• Grande volatilidade do câmbio pode ser 
i iuma coisa ruim.

– Gera incerteza sobre o valor a ser pagou e/ouGera incerteza sobre o valor a ser pagou e/ou 
recebido.

• A quantidade exportada e importada seria qua dade e po ada e po ada se a
afetada.



E as intervenções no câmbio?ç

• Nas regressões das elasticidades, foi 
incluída a volatilidade da taxa de câmbioincluída a volatilidade da taxa de câmbio 
no mês.

• Verificou se que ela em média reduz a• Verificou-se que ela, em média, reduz a 
quantidade exportada de bens de capital, 
b i t diá i b tí ibens intermediários e combustíveis.

• Não afeta as importações. 



Mercado deMercado deMercado de Mercado de 
T b lhT b lhTrabalhoTrabalho



Fonte: IBGE (PME) – dessazonalização própria



Fonte: IBGE (PME) – cálculo próprio da tendência

Sem alteração significativa



Fonte: IBGE (PME)

Parece ter voltado à sazonalidade usual



Í diÍndice

Fonte: Google Trends

Média maior em 2008 quando desemprego caía;Média maior em 2008, quando desemprego caía; 
considerar nº de micros com acesso à internet



Fonte: IBGE (PME)Fonte: IBGE (PME) 



%

Fonte: IBGE (PME)

Google Trends ‘previu’ o pico em janeiro



AtividadeAtividadeAtividade Atividade 
EconômicaEconômicaEconômicaEconômica



Fonte: IBGE 

Recuperação de MG mais rápida que a média



Rápida recuperação das vendas industriais



Sem influência aparente da crise em MG



Fonte: IBGE 

Demanda no varejo permanece aquecida



Fonte: IBGE; cálculo próprio da tendência 

Sem influência aparente da crise no comércio



25% de 
cresc a acresc. a.a.

Fonte: Ipea  / Funcex

Muito improvável recuperação p/ este nível



Fonte: Ipea  ; Tendência e projeção: cálculo próprio



15% de 
cresc. a.a.

Fonte: Ipea  ; Projeção da tendência: cálculo próprio

Situação melhora, relativamente



Como a crise afetou o Brasil emComo a crise afetou o Brasil em 
comparação com outros países?p ç p



F t OCDEFonte: OCDE 



F t OCDEFonte: OCDE 



F t OCDEFonte: OCDE 



Como é a decisão do BACEN?Como é a decisão do BACEN?Como é a decisão do BACEN?Como é a decisão do BACEN?

•• Teoria econômica: Regra de TaylorTeoria econômica: Regra de Taylor

J =J = JJnn + w+ w (inflação(inflação meta) + wmeta) + w (PIB(PIB potencial)potencial)J = J = JJnn + w+ w11(inflação (inflação –– meta) + wmeta) + w22(PIB (PIB –– potencial)potencial)

•• Países desenvolvidos após a crise: resultados Países desenvolvidos após a crise: resultados 
ti ê tti ê tnegativos nos parêntesesnegativos nos parênteses

•• Já no Brasil...Já no Brasil...



Fonte: IBGE 

Explicação para queda mais lenta dos juros



Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?

•• Calculamos uma previsão de convergência da Calculamos uma previsão de convergência da 
d ã i d t i l í l d ld ã i d t i l í l d lprodução industrial para o nível de longo prazoprodução industrial para o nível de longo prazo

•• Metodologia: média da taxa de crescimento do Metodologia: média da taxa de crescimento do 
índice de produção industrial mensal dos índice de produção industrial mensal dos 
últimos quatro mesesúltimos quatro mesesúltimos quatro mesesúltimos quatro meses



Agosto/2010

Δ = ~0,4%

Δ = ~1,5%

Fonte: IBGE  (estimativa: cálculo próprio)  

Reunião passada: convergência em janeiro/2010



Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?
•• Nova previsão, comparativamente aos EUANova previsão, comparativamente aos EUAp , pp , p

•• Metodologia: média dos principais períodos deMetodologia: média dos principais períodos deMetodologia: média dos principais períodos de Metodologia: média dos principais períodos de 
redução na atividade econômica no passadoredução na atividade econômica no passado

•• Calculamos a taxa de crescimento da Calculamos a taxa de crescimento da 
d é í l d l dd é í l d l dprodução até o nível de longo prazo em cada produção até o nível de longo prazo em cada 

situação passada:situação passada:situação passada:situação passada:

•• EUA: 1938, 1946, 1954, 1958, 1975, 1983, 2001EUA: 1938, 1946, 1954, 1958, 1975, 1983, 2001EUA: 1938, 1946, 1954, 1958, 1975, 1983, 2001EUA: 1938, 1946, 1954, 1958, 1975, 1983, 2001
•• Brasil: 1988, 1991, 1995, 1997, 2001Brasil: 1988, 1991, 1995, 1997, 2001



Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?Quando tempo durará a crise?

P j t ê i ti d tP j t ê i ti d t•• Projetamos a convergência a partir do ponto Projetamos a convergência a partir do ponto 
atual de cada país usando a média das taxas atual de cada país usando a média das taxas pp
passadas, a maior e menor taxapassadas, a maior e menor taxa



Fonte: OCDE  (tendência e projeções: cálculo próprio)  



Fonte: OCDE  (tendência e projeções: cálculo próprio)  



CréditoCréditoCréditoCrédito



CréditoCrédito

•• Volume de crédito concedidoVolume de crédito concedido

•• Crédito por setorCrédito por setor•• Crédito por setorCrédito por setor

•• InadimplênciaInadimplência

S dS d•• SpreadSpread



Volume de crédito concedidoVolume de crédito concedido

Dados estão em diferença de 12 meses 
(relação ao mesmo período do ano anterior.)

Fonte: BACEN



Volume de crédito concedidoVolume de crédito concedido
•• Volume total: 42 6 %Volume total: 42 6 % do PIB em 04/09do PIB em 04/09Volume total: 42,6 %Volume total: 42,6 % do PIB em 04/09do PIB em 04/09

Crescimento de 22,6% em relação a 04/08Crescimento de 22,6% em relação a 04/08

R liR li•• Recursos livres: Recursos livres: 
Evolução de 0,5% no mês e alta de 20,8% em Evolução de 0,5% no mês e alta de 20,8% em ç , ,ç , ,

relação a Abril/08relação a Abril/08

•• Recursos direcionados:Recursos direcionados:Recursos direcionados:Recursos direcionados:
ManteveManteve--se constante no mês, e crescimento se constante no mês, e crescimento 

de 22,11% em relação a Abril/08de 22,11% em relação a Abril/08



Crédito por setorCrédito por setorpp

Fonte: BACEN



Crédito por setorCrédito por setorpp
Variação (% Variação (% 

Setor Variação  (% 
no mês)

ç (
em 12 

meses)

Industrial -0,30 21,40

Comercial -0,20 10,81

Rural +0,10 15,15

H bit i l 2 60 33 33Habitacional +2,60 33,33

Pessoa Física +0 10 13 93Pessoa Física +0,10 13,93

Empréstimos (privado) +0,40 22,20p (p ) , ,

Fonte: BACEN 



InadimplênciaInadimplênciapp

Fonte: BACEN



Inadimplência Inadimplência pp

Fonte: Ipeadata ‐ BCB



SpreadSpreadpp

Fonte: Febraban



Spread Spread pp

Fonte: Ipeadata ‐BCB



SpreadSpreadpp

•• Spread:  28,5 p.pSpread:  28,5 p.p
12,8 % em relação a Abril/0812,8 % em relação a Abril/08
1% no mês1% no mês1% no mês1% no mês

•• Spread PF:      11,27% Spread PF:      11,27% -- Abril/08Abril/08
3,26% no mês3,26% no mês

•• Spread PJ:      27,08% Spread PJ:      27,08% -- Abril/08Abril/08
1,67% no mês1,67% no mês



Open MarketOpen MarketOpen MarketOpen Market
ee

MercadoMercadoMercado Mercado 
InterbancárioInterbancárioInterbancárioInterbancário



Mercado InterbancárioMercado Interbancário

•• Sistema onSistema on--line e restrito às instituições financeiras,line e restrito às instituições financeiras,
que fazem empréstimos de curto prazo entre sique fazem empréstimos de curto prazo entre sique fazem empréstimos de curto prazo entre sique fazem empréstimos de curto prazo entre si

•• Uma das fontes de recurso mais utilizadas pelosUma das fontes de recurso mais utilizadas pelos
agentes do SFN → ágil e livre de tributaçãoagentes do SFN → ágil e livre de tributaçãoagentes do SFN → ágil e livre de tributaçãoagentes do SFN → ágil e livre de tributação

•• As operações são realizadas através da emissão eAs operações são realizadas através da emissão e
comercialização dos CDI (Certificados de Depósitocomercialização dos CDI (Certificados de Depósitoç ( pç ( p
Interbancário)Interbancário)



Certificado de depósito Certificado de depósito 
interbancáriointerbancáriointerbancáriointerbancário

•• Financiamento de curto prazo:Financiamento de curto prazo:
PJ : Ex: Capital de giroPJ : Ex: Capital de giroPJ.: Ex: Capital de giroPJ.: Ex: Capital de giro
PF.: Ex: Cheque especial, cartão de créditoPF.: Ex: Cheque especial, cartão de créditoq pq p

O CDI é f i l t dO CDI é f i l t d•• O CDI é referencial para taxa de O CDI é referencial para taxa de 
remuneração de capitação de recursos de remuneração de capitação de recursos de ç p çç p ç
longo prazo pelos bancoslongo prazo pelos bancos

•• Estrita relação com a taxa de juros de Estrita relação com a taxa de juros de ç jç j
mercadomercado



Certificado de depósito Certificado de depósito 
InterbancárioInterbancárioInterbancárioInterbancário

Fonte: Ipeadata ‐ BCB



CDI x Selic

Fonte: Ipeadata ‐ BCB



Expectativa do MercadoExpectativa do Mercadopp

Fonte: BACEN e BM&F



Open MarketOpen Marketpp

•• Expectativa do mercadoExpectativa do mercado
•• Futuro: Futuro: 

CDI 180 dias: 9 73% 1 01% no mêsCDI 180 dias: 9 73% 1 01% no mêsCDI 180 dias: 9,73%       1,01% no mêsCDI 180 dias: 9,73%       1,01% no mês
CDI 360 dias: 9,89%       1,02% no mêsCDI 360 dias: 9,89%       1,02% no mês, ,, ,

•• ConclusãoConclusão



InflaçãoInflaçãoInflaçãoInflação



Índices Utilizados

IPCA
IGP-M
IGP-DI
IPC-Fipe



Comparação mensalComparação mensalp çp ç

IPCA IGP-DI

Março (2009) 0,20% Março (2009) -0,84%

Abril (2009) 0,48% Abril (2009) 0,04%

Abril (2008) 0,55% Abril (2008) 1,12%

Fonte: IPEA



Comparação mensalComparação mensalp çp ç

IPC-Fipe IGP-MIPC Fipe IGP M

Abril (2009) 0,31% Abril (2009) 1,61%( ) ( )

Maio (2009) 0,33% Maio (2009) -0,07%

Maio (2008) 1,23% Maio (2008) -0,15%

Fonte: IPEA



Acumulado 12 meses - Abril

Fonte: IPEA



Acumulado 12 meses - Maio

Fonte: IPEA



Aceleração - IPCA - Abrilç

Fonte: IPEA



Boletim Focus (08/06/2009)Boletim Focus (08/06/2009)( )( )

Expectativa de Mercado
2009 2010

Mediana Agregado

2009 2010

Há 4 
semanas

Há 1 
semana Hoje

Há 4 
semanas

Há 1 
semana HojeMediana - Agregado semanas semana Hoje semanas semana Hoje

IPCA (%) 4,50 4,50 4,50 4,5 4,3 4,3

IPC-Fipe (%) 1,85 1,49 1,49 4,3 4,3 4,3

IGP M (%) 1 33 1 03 1 33 4 5 4 5 4 5IGP-M (%) 1,33 1,03 1,33 4,5 4,5 4,5

IGP-DI (%) 2,00 2,00 2,00 2,15 2,07 2,07

Fonte: Relatório Focus (BACEN)



Regra de Taylorg y

O B C t l b il i t ib i i• O Banco Central brasileiro atribui maior peso 
para desvios da expectativa de inflação ou para p p ç p
desvios do produto?

• Uma maneira de observar isso é utilizando a• Uma maneira de observar isso é utilizando a 
regra de Taylor suavizada.

Juros = Jurosn + a(desvio da inflação) + b(desvio do produto) +Juros = Jurosn + a(desvio da inflação) + b(desvio do produto) + 
c(Juros anterior)



Regra de Taylorg y

• Regra de Taylor estimada:

Juros = Jurosn + 0,24(desvio da inflação) + 0,14(desvio do 
produto) + 0,91(Juros anterior)

Esses pesos são constantes ao longo doEsses pesos são constantes ao longo do 
tempo?



Fonte: BACEN; Regra de taylor: estimativa própriaFonte: BACEN; Regra de taylor: estimativa própria



Fonte: IPEADATA
Nota: Elaboração Própria



PassPass--throughthrough em Minas em Minas gg

•• Qual seria o grau de repasse cambial Qual seria o grau de repasse cambial 
para  os preços em Minas Gerais? para  os preços em Minas Gerais? 

• Estimamos dois modelos com índice de preços p ç
diferentes: IPCA e IPCR (Ipead-Face).

• Dados trimestrais de 1997 a 2009.



PassPass--throughthrough em Minas em Minas gg
•• Modelos:Modelos:•• Modelos:Modelos:

)(
)()()()( ++−+

bf ),,,(
)()()()( ++−+

= impgapopecambiofipca

),,,(
)()()()( ++−+

= impgapopecambiofipcr

•• Cambio: média trimestral de vendaCambio: média trimestral de venda
•• opeope: grau de abertura comercial: grau de abertura comercial
•• gapgap:: gapgap da produção industrial e o seuda produção industrial e o seu•• gapgap: : gapgap da produção industrial e o seu da produção industrial e o seu 

potencial.potencial.
•• ImpImp: : indiceindice de preço das importaçõesde preço das importações



PassPass--throughthrough em Minas em Minas gg

•• Resultados:Resultados:

Coeficiente Significante? Coeficiente Significante?
ln(Ipca) ln(Ipcr)

Constante 4.1389 sim 4.3387 sim
GAP 0.0005 sim 0.0004 não
l (IMP( 1)) 0 1516 i 0 1195 iln(IMP(-1)) 0.1516 sim 0.1195 sim
OPE ‐0.3369 sim ‐0.4301 sim
DUMMY*ln(CÂMBIO(-1)) 0 0625 sim 0 0715 sim

•• Repasse cambial baixo: índices de preços nãoRepasse cambial baixo: índices de preços não

DUMMY ln(CÂMBIO(-1)) 0.0625 sim 0.0715 sim

•• Repasse cambial baixo: índices de preços não Repasse cambial baixo: índices de preços não 
abrangem todo o estado.abrangem todo o estado.



EstatísticaEstatísticaEstatísticaEstatística
ee

Decisão do NEPOMDecisão do NEPOMDecisão do NEPOMDecisão do NEPOM



ModeloModelo

•• Como de costume, chegou a hora que Como de costume, chegou a hora que 
t dt dtodos esperamtodos esperam

•• Modelo diferente da última reunião:Modelo diferente da última reunião:
C i lh t l dC i lh t l d–– Conseguimos melhorar o percentual de Conseguimos melhorar o percentual de 
acertosacertos

•• Fizemos o Fizemos o backback--testingtesting e acertamos cerca de 76% e acertamos cerca de 76% 
das decisões do Copom.das decisões do Copom.pp



ModeloModelo

•• Informações relevantes:Informações relevantes:
–– Expectativa de inflação: 4,05%Expectativa de inflação: 4,05%
–– Produção industrial : 111,17Produção industrial : 111,17Produção industrial : 111,17Produção industrial : 111,17
–– Produção industrial potencial estimada: 113,44Produção industrial potencial estimada: 113,44

ÚÚ–– Última decisão do Copom: Última decisão do Copom: --1.0 p.p1.0 p.p
–– Penúltima decisão do Copom:Penúltima decisão do Copom: --1 5 p p1 5 p pPenúltima decisão do Copom: Penúltima decisão do Copom: 1.5 p.p.1.5 p.p.
–– Sondagem Industrial Geral: 86.1%Sondagem Industrial Geral: 86.1%
–– Expectativa de inflação passada: 4,13%Expectativa de inflação passada: 4,13%



EstimativasEstimativas

•• Com essas informações, chegaCom essas informações, chega--se a se a 
i t di t ib i ã d b bilid di t di t ib i ã d b bilid dseguinte distribuição de probabilidade:seguinte distribuição de probabilidade:

Variação Probabilidade
-1.5 p.p. 0%
-1 p.p. 0.24%

-0.75 p.p. 75.39%
-0.5 p.p. 24.30%

-0.25 0.07%



CenáriosCenários

•• A última observação disponível da PIM é A última observação disponível da PIM é 
d b il/2009d b il/2009de abril/2009de abril/2009

•• EstimaEstima--se que a PIM, em maio, esteja se que a PIM, em maio, esteja 
entre 108,5 e 114,2, com 95% de entre 108,5 e 114,2, com 95% de 
confiançaconfiançaconfiança.confiança.

•• Podemos  utilizar esse intervalo para Podemos  utilizar esse intervalo para 
t i l á it i l á iconstruir alguns cenários.construir alguns cenários.



Cenário PessimistaCenário Pessimista

•• Em um cenário pessimista para a Em um cenário pessimista para a 
d ã i d t i l (108 5)d ã i d t i l (108 5)produção industrial (108,5):produção industrial (108,5):

Variação Probabilidade
-1.5 p.p. 0%
-1 p.p. 99.55%

-0.75 p.p. 0.45%
-0.5 p.p. 0.00%

-0.25 0.00%



Cenário NeutroCenário Neutro

•• Em um cenário neutro para a produção Em um cenário neutro para a produção 
i d t i l (111 4)i d t i l (111 4)industrial (111,4):industrial (111,4):

Variação Probabilidade
-1.5 p.p. 0%
-1 p.p. 0.19%

-0.75 p.p. 72.84%
-0.5 p.p. 26.88%

-0.25 0.10%



Cenário OtimistaCenário Otimista

•• Em um cenário otimista para a produção Em um cenário otimista para a produção 
i d t i l (114 2)i d t i l (114 2)industrial (114,2):industrial (114,2):

Variação Probabilidade
-1.5 p.p. 0%
-1 p.p. 71.65%

-0.75 p.p. 28.35%
-0.5 p.p. 0.00%

-0.25 0.00%



Resumo das previsõesResumo das previsõespp

•• Dados disponíveisDados disponíveis
•• Cenário neutroCenário neutro -0,75 p.p.•• Cenário neutroCenário neutro , p p

•• Cenário pessimistaCenário pessimista
C á i ti i tC á i ti i t -1,0 p.p.•• Cenário otimistaCenário otimista 1,0 p.p.



PERGUNTAS?PERGUNTAS?PERGUNTAS?PERGUNTAS?

P i i f õ b NPara mais informações sobre o Nepom:

htt // dhttp://nepom.wordpress.com



OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!OBRIGADO!


