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Econométrico 

Síntese das Projeções 
Na visão do NEPOM, a maior 
probabilidade de ocorrência 
entre os cenários na visão do 
COPOM é o cenário pessimista, 
dada a maior competição com 
produtos importados além do 
cenário regulatório instável 
para o investimento produtivo.  

 
              Selic   Probabilidade 

Pessimista 7%          25,6% 
  7.25%    15,98% 
  7.5%     45.29% 
 

Neutro 7%     34,95% 
  7.25%     16,56% 
  7.5%       33.96% 
 

Otimista 7%     16.40% 
  7.25%     13,24% 
  7.5%       52.73% 
 
 

(*) As probabilidades não 
somam 100% por 
incorporarem apenas as 
principais probabilidades 
acerca das decisões. 

 

Resumo da Apresentação 
 
Economia Internacional: O crescimento das economias maduras foi 

menor do que o previsto no início do ano em 2012, com média de 1.3% contra 
1.6% em 2011. Essas economias se encontram em um ambiente restritivo 
tanto na política monetária, pelo nível historicamente baixo de juros 
nominais, quanto na política fiscal, dado o alto nível de endividamento das 
economias. 

Setor Externo: Os resultados para o saldo comercial em 2012 apresentam 
retração em relação a 2011, principalmente pelo crescimento mais acelerado 
das importações em relação às exportações. Em relação a janeiro de 2012, as 
vendas externas tiveram queda de 1,1% e as importações avançaram 14,6%. 
Esse resultado foi amplificado pela contabilização tardia de dados de 
importação de combustíveis da Petrobrás em 2012, que aumentou o déficit 
no mês em U$1,6 bilhão. 

Atividade Econômica: Apesar do fraco desempenho da formação bruta de 
capital fixo durante os últimos trimestres, o consumo das famílias e do 
governo tem contribuído positivamente para o crescimento do PIB. O baixo 
nível de desemprego na economia contribui para o crescimento dos salários 
reais, o que impulsiona tanto o setor de crédito para pessoa física quanto à 
demanda das famílias, o que é demonstrado através dos dados do setor 
varejista. 

Setor Público: A política fiscal expansionista aplicada principalmente no 
segundo semestre de 2012 já impacta negativamente o resultado primário, 
dado o crescimento real das despesas muito superior ao crescimento da 
receita. O resultado primário acumulado em 12 meses finalizou o ano fiscal 
de 2012 abaixo da meta estabelecida, em 2,42% do PIB, que é de 3,1% do PIB. 

Crédito: A expansão do crédito em 2012 permaneceu em dois dígitos, mas 
demonstrou desaceleração frente a 2011 e 2010. O segmento de crédito 
direcionado tem aumentado sua participação relativa na economia, dado o 
maior volume de provisões dos bancos privados, a partir de um nível mais 
alto de inadimplência.  

Inflação: A inflação acumulada em 12 meses medida pelo IPCA alcançou 
6,15% em janeiro, 0,31 p.p. acima do registrado em dezembro. Para o ano de 
2012, o IPCA registou 5,84%, bem acima da meta de inflação determinada, 
que é de 4,5%. Os núcleos do IPCA seguem pressionados, de forma com que 
as evidências indicam que não sejam problemas específicos, como demonstra 
o indicador de dispersão do índice. 
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CONCLUSÃO GERAL 
O cenário externo ainda é desfavorável para o crescimento econômico brasileiro, tanto pelas condições mais 
restritivas de crédito por instituições financeiras estrangeiras quanto pela menor renda disponível das famílias no 
exterior. A resiliência do mercado doméstico, destacada no setor varejista, se deve ao baixo nível de desemprego, 
que sustenta crescimentos reais da renda das famílias em cerca de 2.4% no acumulado em 12 meses. 

Para maiores informações, acesse http://nepom.wordpress.com 


