
 

Modelo Econométrico 
 

Modelo: De acordo com os 
dados, o Nepom utiliza um 
cenário em que as taxas de 
juros deverão aumentar. 

 

Síntese de Projeções 

Cenário Tx Selic Prob. 

Pessimista 10,25%  0,57% 

10.75% 27,70% 

11% 17,02% 

11,25% 42,47% 

11.5% 8,28% 

Neutro 10,25% 0,26% 

10.75% 19,60% 

11% 14,97% 

11.25% 46,60% 

11.5% 11,80% 

Otimista 10.25% 0,11% 

10.75% 13,14% 

11% 12,27% 

11.25% 47,92% 

11.5% 15,57% 

 

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

 

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

 
Economia Internacional: Cenário econômico mundial se mantem desaquecido. Com 
a recuperação gradual da economia norte-americana, o FED anunciou no dia 19 de 
Março, mais uma redução do Quantitative Easing, o que aumenta ainda mais a 
expectativa para um aumento da taxa de juros no país. Conflito entre Ucrânia e Rússia 
aumentam incerteza do mercado, já que a Rússia é um importante exportador 
energético de gás natural e petróleo. 

Setor Externo: Ainda que os resultados do Brasil em transações correntes tenham 
sido piores neste inicio de ano, a perspectiva é de que o Balanço de Pagamento tenha 
saldo superavitário ao longo do ano. Isto deve ocorrer pelo aumento do superávit na 
conta capital e financeira, vindo de uma expectativa de aumentos de investimentos 
diretos e da dívida externa. Mesmo com o fato de o real ter  valorizado nesta segunda 
feira (24/03/2014), permanecendo em 2,32 , a taxa de câmbio ainda é alta se 
comparada ao início de 2013. A expectativa é que o Banco Central continue intervindo 
com swaps cambiais e venda de reservas. 

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: O resultadodo IBC-BR de janeiro fechou 1,26% maior que 
dezembro do ano passado. Isso mostrou uma melhora da economia em relação ao ano 
passado acima das expectativas do mercado. A justificativa para isso foi o bom 
desemprenho da indústria e do comércio durante esse período. 

Setor Público: Devido ao não cumprimento da meta de superávit primário no ano 
passado, o governo anunciou que para 2014 esta seria de 1,9% do PIB. Em janeiro, o 
resultado primário foi reduzido pela metade em relação ao ano anterior, no mesmo 
período. O déficit nominal, em que são levados em conta os juros da dívida, teve o pior 
resultado desde novembro de 2009. Em relação à dívida pública federal, esta obteve 
queda de 3,6% em janeiro, para R$ 2,04 trilhões. 

Crédito: O mercado de crédito iniciou 2014 desaquecido, algo comum em inícios de 
ano. Destaque para a linha de crédito de recursos direcionados, que teve queda em 
suas concessões de 38.55% em comparação a dezembro de 2013. Apesar do efeito 
sazonal, a expectativa é que o mercado desaqueça em 2014, dado o encarecimento do 
crédito via aumento na taxa de juros, sendo essa a principal estratégia do BACEN para 
conter a inflação.  

Inflação: : O IPCA acumulado em doze meses em fevereiro foi de 5.68% e ficou acima 
dos 5,59% relativo a janeiro. Os principais itens responsáveis pela subida do índice 
em comparação ao mês anterior foram os grupos de educação e energia elétrica. O 
cenário inflacionário é persistente, principalmente, segundo o último relatório Focos 
divulgado dia 21 de Março que o mercado tenciona para os próximos meses o IPCA 
acumulado em 6,2%. 

 
 

 
 
Conclusão Geral: 
 

O ano de 2014 começou bem. A economia mostrou recuperação e a 
atividade econômica ficou acima das expectativas do mercado. Porém, 
as previsões de crescimento para o ano de 2014 ainda são menores do 
que em 2013. A confiança está baixa no setor financeiro, os empresários 
industriais não se mostram muito animados e as taxas de crescimento 
do setor de serviços estão em queda. O cenário inflacionário é 
persistente e  o mercado prevê que até o final do ano a Selic esteja em 
12%. 
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