
 

Modelo Econométrico 
 

Modelo: Nos três cenários 
analisados pelo NEPOM, a 
taxa de juros SELIC não será 
alterada, ou seja, mantida em 
11%. 

Síntese de Projeções 

Cenário Tx Selic Prob. 

Pessimista 10,5%  9,64% 

10,75% 13,56% 

11% 64,17% 

11,25% 7,53% 

11,5% 4,66% 

Neutro 10,5% 3,99% 

10,75% 7,82% 

11% 63,92% 

11,25% 12,78% 

11,5% 10,77% 

Otimista 10,5% 1,37% 

10,75% 3,68% 

11% 54,49% 

11,25% 17,68% 

11,5% 20,62% 

 

(*) 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: As principais economias do mundo não 
apresentaram resultados muito expressivos no começo de 2014. Destaque 
para a economia do Japão, que mostrou alguns sinais de melhora em alguns 
indicadores econômicos, para a redução do depósito compulsório de bancos 
rurais concedido pelo governo chinês e pelo anúncio do presidente do ECB de 
que a política monetária na Zona do Euro poderá se afrouxar, afim de 
combater a baixa inflação que tem afetado a região. 

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 em carteira. Mesmo com o fato de o 
real ter  valorizado neste ultimo mês  (maio/2014), permanecendo em 2,22 , a 
expectativa é de que taxa de câmbio ainda caia um pouco devido a Copa do 
Mundo e devido a alta taxa de juros do Brasil. 

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: Nesse mês de março houve uma piora na economia. O 
IBC-BR do mês de março apresentou um recuo de 0,11%, puxado pelo mal 
desempenho da indústria (-0,5%). Quanto aos índices de confiança, tanto os 
empresários do setor de serviços como os da indústria estão mais pessimistas. 

Setor Público: O resultado primário foi de R$ 25,6 bilhões até março de 2014, 
tendo leve queda em relação a fevereiro no acumulado em 12 meses, o qual 
está abaixo da meta de 3,1% do PIB fixada pelo governo para este ano. O 
déficit nominal, em que são levados em conta os juros da dívida, somou R$ 
159 bilhões em 12 meses (3,22% do PIB). Em relação à dívida pública federal, 
esta obteve queda em relação a fevereiro, para R$ 2,08 trilhões. 

Crédito: O mercado de crédito continua desaquecido, com crescimento mais 
lento nas concessões. A expectativa continua baixa, devido ao elevado nível da 
Selic, que é usada como principal estratégia do Banco Central para conter a 
inflação. Quanto á taxa de inadimplência, a situação é boa, registrando o 
menores número da série (3%) desde 2011. 

Inflação: : O IPCA acumulado em doze meses em abril foi de 6,28% e ficou 
abaixo do teto da meta de inflação do Banco Central (6,5%). A inflação no mês 
foi de 0,67% frente a 0,92% no mês de março. Os itens que mais influenciaram 
esta queda da inflação foram o setor de transporte e alimentos. 

 

 
 

Conclusão Geral: 
A economia fechou o mês de março registrando piora, que segundo o IBC – BR foi de 0,11%. O principal vilão 
deste período foi novamente a indústria, que pode ter sido influenciada dentre outros fatores pelo câmbio, uma 
vez que houve uma apreciação do real no último mês. Quanto a inflação no acumulado de 12 meses, o índice 
ficou distante da meta, porém ainda está abaixo do teto. No setor de crédito, as concessões estão em ritmo mais 
lento, mas a taxa de juros média e a inadimplência se mantiveram estáveis. As expectativas não são muito boas 
para este ano e o crescimento esperado é de 1,63%, em relação ao ano passado. 
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