
 

Síntese de Projeções 

Cenário 
(*) 

Tx Selic 
(%) 

Prob. 

(%) 

Pessimista 10.00 3,46 

10.25 7,13 

10.50 63,78 

10.75 11,31 

11.00 13,43 

Neutro 10.00 1,30 

10.25 3,56 

10.50 54,78 

10.75 14,76 

11.00 23,14 

Otimista 10.00 11,91 

10.25 15,29 

10.50 62,84 

10.75 5,28 

11.00 4,16 

(*) Os cenários são definidos 
pelo desvio-padrão da 
previsão da Produção 
Industrial para Janeiro.  

 

Para mais informações, visite 
a página do Nepom:  
http://nepom.wordpress.com 
 

  
Economia Internacional: As maiores economias do mundo não vêm apresentando 
grande crescimento econômico. Algumas consequências da crise de 2008 ainda 
afetam estes países, prejudicando o cenário econômico mundial. É importante 
destacar, como exceção, a economia norte-americana que tem elevado o otimismo de 
investidores internacionais, por apresentar uma trajetória de crescimento. O anúncio 
do FED de redução do estímulo monetário na economia, elevou as expectativas para 
um aumento futuro da taxa de juros nos EUA. 

Setor Externo: Ainda que os resultados do Brasil em transações correntes tenham 
sido piores neste fim de ano, em relação ao ano passado, a perspectiva é de 
diminuição do déficit para o primeiro semestre, dado a estimativa de aumento em 
5,8% das exportações e de apenas 2,5% nas importações no ano de 2014. Além disso, 
os investimentos estrangeiros diretos (IED) devem aumentar em 2014 pela 
depreciação do real ao longo de 2013,contribuindo positivamente para o balanço de 
pagamento. Mesmo com o fato de o real ter-se valorizado nesta segunda-feira 
(24/02/2014), permanecendo em 2,33, a taxa de câmbio ainda é alta se comparada ao 
início do ano.  

Mercado de trabalho: O mercado de trabalho se encontra fortemente aquecido. Nos 
últimos meses da pesquisa as taxas de desemprego foram recordes desde o início da 
série do IBGE, em 2002. Isso revela uma necessidade de investimento em aumento de 
produtividade para alavancar o crescimento econômico. 

Atividade econômica: No último ano apesar do crescimento esperado de 2,24%, o 
PIB ficou abaixo das expectativas de mercado. Além disso, as expectativas para o 
próximo ano não são das mais otimistas, e o crescimento esperado do PIB está 
próximo de 1,9%, segundo alguns analistas de mercado. 

Setor Público: A meta de superávit primário não tem sido cumprida, conforme os 
dados acumulados em 12 meses, principalmente pelo aumento significativo das 
despesas. O esforço do setor público não foi suficiente para cobrir os gastos com juros 
que incidem sobre a dívida, os quais atingiram valor de 5,18% do PIB. Em relação à 
dívida pública, esta subiu 5,71% em 2013, para R$ 2,12 trilhões, atingindo novo 
recorde. 

Crédito: A quantidade de crédito disponível no mercado em relação ao PIB chegou a 
56,5% em dezembro de 2013, com variação de 5,02% em relação ao mesmo período 
do ano passado. O crédito direcionado teve um aumento de 13,66% em relação ao 
mesmo período do ano passado, já os empréstimos via operações de crédito livre, 
13,92%. Na decomposição da série histórica de concessões de crédito com recursos 
direcionados o setor imobiliário obteve estabilidade após os altos índices de 2009 e os 
altos repasses do BNDES às empresas de Eike Batista entre os anos de 2012 e 2013. A 
taxa média de juros do mercado tem respondido às variações da Selic. A inadimplência 
da carteira de crédito para pessoa física caiu, 26% em relação a maio de 2012, já a de 
pessoa jurídica tem se mantido estável. 

Inflação: O IPCA de janeiro foi de 0,55% e registrou o menor indicador para o mês de 
janeiro desde 2009. Os principais itens responsáveis pela queda da primeira taxa do 
ano foram o grupo de transporte e vestuário. No entanto, o cenário inflacionário é 
persistente, principalmente, pelo grupo de alimentos e serviços que obtiveram 
maiores variações do mês. O mercado reduziu as expectativas de inflação para o mês, 
após queda do IPCA, todavia tenciona crescimento do índice para os próximos meses.  

Conclusão Geral: A economia no ano de 2013 ficou abaixo das expectativas, 
influenciada principalmente pelo mau desemprenho da indústria  no último trimestre 
do ano. Para esse ano de 2014 as previsões não são as mais otimistas. A confiança está 
baixa no setor financeiro, os empresários industriais não se mostram muito animados 
e as taxas de crescimento no setor de serviços estão em queda. 

Expediente: o texto deste boletim é de inteira responsabilidade dos membros do 
Nepom. Composição atual: Arthur C. Abreu, José Morais, Larissa Paiva, Maria Rennó, 
Martim F. de Andrada, Thomaz Lino Amorim. 25/02/2014 
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