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Programação Monetária para o quarto trimestre de 2002

A. A economia no terceiro trimestre de 2002

1. No segundo trimestre de 2002, o Produto Interno Bruto (PIB) a preços
de mercado, apresentou cresci-
mento de 0,61%, comparativamen-
te ao primeiro trimestre, quando
registrou elevação de 0,86%, con-
forme estatísticas divulgadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Com relação
aos setores que compõem o PIB, o
de serviços apresentou declínio de
0,3%, a agropecuária, estabilida-
de, e a indústria, expansão de 1,1%.
No acumulado no ano, o PIB a
preços de mercado, apresentou incremento de 0,02% até o segundo trimestre do ano.

2. A produção industrial, de acordo com estatísticas publicadas pelo IBGE,
dessazonalizadas pelo Departa-
mento Econômico do Banco Cen-
tral do Brasil (Depec), registrou
variação de 0,03% em julho de
2002, comparativamente ao mês
anterior. No referido mês, os
setores de bens de capital e de
bens de consumo apresentaram
variações positivas de 0,81% e de
0,78%, respectivamente. O setor
de bens intermediários foi o único a
apresentar desempenho negativo
naquele mês, 0,18%. No acumulado em doze meses, finalizados em julho, a produção
industrial declinou 0,84%.
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3. O faturamento real do comércio varejista na Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) apresentou eleva-
ção mensal de 4,12% em agosto,
considerada a série dessazonalizada
pelo Depec, a partir de estatísticas
divulgadas pela Federação do
Comércio do Estado de São Paulo
(Fecomercio SP). Assinalem-se as
expansões em comércio
automotivo, 15,3%, materiais de
construção, 7,6%, e em bens de
consumo, 4%. O faturamento real
do comércio varejista na RMSP
apresentou crescimento de 0,6% e decréscimo de 2,8%, respectivamente, no acumulado no
ano e em doze meses, finalizados em agosto.

4. O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), vem apresentando eleva-
ção nos últimos meses, pressiona-
do pela depreciação cambial, que
afeta com mais intensidade os índi-
ces de preços no atacado, pelo
início da entressafra agrícola e pelo
aumento dos preços monitorados.
Até agosto, o IGP-DI acumula ele-
vação de 8,72%, e, em doze me-
ses, alta de 11,76%. O Índice de
Preços ao Consumidor (IPC), cal-
culado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentou elevação de
1,01% em agosto de 2002, pressionado pelo aumento dos preços dos produtos alimentícios
e pela elevação das tarifas de energia elétrica e de telefonia fixa. O índice acumula elevação
de 3,05% e de 5,04%, respectivamente, no ano e em doze meses, terminados em agosto. A
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pelo IBGE, passou de
0,21%, em maio, para 0,42%, em junho, pressionada pela elevação dos preços monitorados.
Em julho, atingiu 1,19%, influenciada, também, pelos preços dos alimentos. Em agosto, a
inflação de acordo com o IPCA alcançou 0,65%, refletindo o desaquecimento dos preços
monitorados, apesar da continuação da pressão dos preços dos alimentos. No ano, o índice
acumula elevação de 4,85%, e em doze meses, crescimento de 7,46%.
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5. A taxa de desemprego aberto, calculada pelo IBGE, apresentou compor-
tamento altista nos primeiros cinco
meses do ano, tendo atingido 7,7%
em maio. Em junho, a taxa de de-
semprego situou-se em 7,5%,
favorecida pela retração de 0,4%
na População Economicamente
Ativa (PEA) naquele mês, manten-
do-se nesse patamar no mês
subseqüente.

6. O resultado primário do Governo Federal foi superavitário em R$1,7
bilhão em julho. Nos sete primei-
ros meses de 2002, o superávit
acumulado atingiu R$22,2 bilhões,
equivalentes a 3,07% do PIB, com-
parativamente a R$20 bilhões, 3%
do PIB, em igual período de 2001.
A receita líquida total alcançou
R$146 bilhões, enquanto a despe-
sa total situou-se em R$123,8 bi-
lhões, no período. O Tesouro Na-
cional apresentou superávit primá-
rio de R$30,4 bilhões e a Previ-
dência Social, déficit de R$8,1 bilhões. As transferências a estados e municípios somaram
R$32,1 bilhões.

7. A dívida líquida do setor público alcançou R$819,4 bilhões, 61,9% do
PIB, em julho, comparativamente
a 57,9% do PIB em junho. A dívi-
da interna líquida situou-se em
R$620,6 bilhões, 46,9% do PIB,
dos quais 28,1% do PIB referentes
ao governo central, 15,5% do PIB,
aos governos estaduais, 2% do
PIB, aos governos municipais e
1,4% do PIB, às empresas esta-
tais. A dívida externa líquida do
setor público somou R$198,8 bi-
lhões, 15% do PIB.
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8. As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) acumuladas
em 12 meses, considerado o con-
ceito nominal, somaram R$47,2
bilhões em julho, equivalentes a
3,8% do PIB, ante 4,2% do PIB,
em junho. Registraram-se déficit
em todas as esferas, sendo de
R$19,2 bilhões no governo cen-
tral, de R$25,1 bilhões nos gover-
nos estaduais, de R$2,7 bilhões
nos municípios e de R$142 milhões
nas empresas estatais.

9. O déficit em transações correntes totalizou US$5,1 bilhões no segundo
trimestre de 2002, decréscimo de
23,9% comparativamente ao re-
sultado registrado no mesmo perío-
do de 2001. O déficit em transações
correntes situou-se em US$550
milhões em julho de 2002, o me-
lhor resultado desde janeiro de
1997. O saldo em transações cor-
rentes acumulado em 12 meses,
até julho de 2002, foi deficitário
em US$16,7 bilhões, equivalentes
a 3,19% do PIB, confirmando a
trajetória de redução do indicador a partir de agosto de 2001. Desde agosto de 1996, este
foi o menor resultado, em valor nominal, para o indicador.
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10. A balança comercial apresentou superávit de US$1,6 bilhão no segundo
trimestre de 2002, em decorrência
de exportações de US$13,2 bi-
lhões e de importações de US$11,6
bilhões, comparativamente a supe-
rávit de US$609 milhões no mes-
mo período de 2001. Nos meses
de julho e agosto deste ano, o
saldo da balança comercial foi
superavitário em US$2,8 bilhões,
superando em US$2 bilhões o re-
sultado de igual período do ano
anterior, reflexo da expansão de
12% nas exportações, simultaneamente à retração de 7,6% nas importações, no período.
Assim, as exportações aumentaram de US$10,7 bilhões para US$12 bilhões, enquanto as
importações declinaram de US$10 bilhões para US$9,2 bilhões. Tratando-se apenas do mês
de agosto, o saldo comercial, US$1,6 bilhão, foi o maior, para o mês, desde 1990.

11. O ingresso líquido de investimentos estrangeiros diretos (IED), no segun-
do trimestre, totalizou US$4,9 bi-
lhões, decréscimo de 4,7% relati-
vamente ao registrado no mesmo
período de 2001, e correspondeu
a 97% do déficit em transações
correntes. O fluxo de IED em julho
somou US$929 milhões, mais que
suficiente para financiar o déficit
em transações correntes do perío-
do.
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12. As reservas internacionais no conceito liquidez internacional totalizaram
US$39,1 bilhões em julho de 2002,
aumento de US$3,5 bilhões em
relação ao total assinalado no mes-
mo mês de 2001.

B. Política monetária no segundo trimestre de 2002

13. Os saldos médios da base monetária restrita e do M1 e os saldos em final
de período da base monetária ampliada e do M4, situaram-se, todos, nos intervalos
estabelecidos pela Programação Monetária para o segundo trimestre do ano.

14. A média dos saldos diários da base monetária restrita alcançou R$50,6
bilhões em junho, evoluindo 2,7% no mês e 15,1% em doze meses. O papel-moeda emitido
atingiu R$33,7 bilhões, com crescimento de 3,6% no mês e de 19,2% em doze meses. As
reservas bancárias totalizaram R$16,9 bilhões, registrando expansão de 0,9% e 7,7%, nos
mesmos períodos.
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M44/
720,7-846,0 13,0 769,6 11,0

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
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15. A base monetária ampliada alcançou R$715,4 bilhões em junho, com
expansão de 3,9% em relação ao mês anterior. Nos doze meses encerrados em junho, o
crescimento de 20,5% da base ampliada decorreu da expansão de 20,8% no saldo em final
de período da base restrita, que situou-se em R$50,7 bilhões; de 20,5% nos saldos de títulos
públicos federais, que totalizaram R$646,4 bilhões; e de 18,7% nos depósitos compulsórios,
que somaram R$18,2 bilhões.

16. O saldo médio do meio de pagamento restrito (M1) atingiu R$78,4 bilhões
em junho, com crescimento de 6,4%
no mês e de 16,8% em doze me-
ses. O papel-moeda em poder do
público alcançou R$28,2 bilhões,
com expansão de 3,7% no mês e
de 15,5% em doze meses, enquan-
to os depósitos à vista totalizaram
R$50,1 bilhões, crescendo 7,9%
no mês e 17,6%, em doze meses.

17. Os meios de pagamento no conceito mais amplo (M4) totalizaram R$769,6
bilhões em junho, registrando expansão de 0,6% no mês. Em doze meses, a taxa de
crescimento do M4 alcançou 11%.

18. No segundo trimestre de 2002, as operações com títulos públicos fede-
rais, inclusive as realizadas pelo Banco Central para o ajuste de liquidez, foram expansionistas
em R$10,8 bilhões. No mercado primário, verificaram-se resgates líquidos de R$26,9
bilhões, sendo R$22,8 bilhões em títulos do Banco Central e R$4,1 bilhões em títulos do
Tesouro Nacional. As operações com títulos da dívida pública no mercado secundário
contraíram a liquidez em R$16,1 bilhões.

19. No segundo trimestre do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco
Central do Brasil (Copom) manteve a meta para a taxa básica de juros em 18,5% a.a., com
definição de viés de redução na reunião de 19 de junho, tendo em vista a perspectiva
favorável para a inflação e a confiança de que os fundamentos da economia brasileira
deveriam trazer o mercado financeiro à situação de normalidade, dissipando as pressões
sobre os preços dos ativos e sobre a taxa de câmbio.
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C. Política monetária no bimestre julho-agosto de 2002

20. O saldo médio da base monetária restrita somou R$56,3 bilhões em
agosto, com expansão de 3,8% no mês e de 25% em doze meses. As reservas bancárias e
o papel-moeda emitido perfizeram R$19,5 bilhões e R$36,7 bilhões, com expansão mensal
de 4,2% e de 3,6%, nessa ordem. Em doze meses, houve crescimento de 20,8% e 27,4%,
respectivamente.

21. A base monetária ampliada atingiu R$726,5 bilhões em agosto, apresen-
tando contração de 2,9% no mês e crescimento de 14% em doze meses.

22. O saldo médio do M1 atingiu R$84,5 bilhões em agosto, com crescimento
de 3% no mês e de 24,6% nos últimos doze meses. Os depósitos à vista situaram-se em
R$53,9 bilhões em agosto, elevando-se 2,4% no mês e 25,3% em doze meses, e o  papel-
moeda em poder do público totalizou R$30,6 bilhões, evoluindo 4,1% e 23,5%, respecti-
vamente, nos mesmos períodos.

23. O M4 atingiu R$771,9 bilhões em agosto, apresentando expansão mensal
de 0,2%. Em doze meses, a variação atingiu 5,6%.

24. As operações com títulos públicos federais no bimestre julho-agosto,
incluídas as de ajuste de liquidez realizadas pelo Banco Central, resultaram em expansão
monetária de R$32,2 bilhões. No mercado primário, verificou-se resgate líquido de R$20,2
bilhões em títulos do Banco Central e colocação líquida de R$14,3 bilhões em títulos do
Tesouro Nacional. No mercado secundário, as operações com títulos públicos federais
exerceram impacto expansionista de R$26,2 bilhões.

4XDGUR������5HVXOWDGRV�SUHYLVWRV�SHOD�SURJUDPDomR�PRQHWiULD�SDUD�R�WHUFHLUR
�������������������WULPHVWUH�GH������H�RFRUULGRV�QR�SHUtRGR�MXOKR�DJRVWR��
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HP����PHVHV�

M13/
72,4-85,0 15,1 84,5 24,6

Base restrita3/
49,1-57,7 18,3 56,3 25,0

Base ampliada4/
659,3-774,0 10,9 726,5 14,0

M44/
746,8-876,6 8,7 771,9 5,6

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.
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25. A meta para a taxa básica de juros foi reduzida para 18% a.a. na reunião
do Copom de 17 de julho. Essa meta foi ratificada na reunião seguinte, em 21 de agosto, com
a introdução do viés de redução, de vez que o aumento das incertezas em relação à
concretização das hipóteses do cenário básico não comprometia, na visão do Comitê, a
consecução da meta de inflação para 2003. Ademais, a conclusão do acordo com o FMI,
a diminuição do deságio na colocação de títulos públicos, a volta à normalidade na indústria
de fundos e a melhora nas condições de liquidez das linhas de comércio exterior para o Brasil
apontavam para a reversão das expectativas negativas no mercado financeiro.

D. Perspectivas para o quarto trimestre de 2002

26. A aproximação das eleições e a deterioração da conjuntura internacional
refletiram-se em nervosismo no mercado cambial, com desdobramentos desfavoráveis sobre
as expectativas internas, cujos indicadores situaram-se em patamar equivalente ao de
momentos que precederam as crises russa, asiática e de energia. Por conseguinte, agrava-
ram-se as condições de crédito, evidenciando o maior rigor na sua concessão, com o
encurtamento de prazos e a interrupção da trajetória declinante das taxas de juros. Nesse
sentido, as operações de crédito, no trimestre junho-agosto, mantiveram a trajetória de
crescimento moderado assinalada ao longo do ano, sendo que a expansão observada nos
estoques de crédito resultou, em boa parte, dos efeitos da depreciação cambial nas
operações contratadas em moeda estrangeira.

5HXQLmR $SOLFDomR�GR�YLpV�GH�EDL[D 0HWD�SDUD�D�WD[D�6HOLF����D�D��
��

GR�&RSRP

17.1.2001 - 15,25

14.2.2001 - 15,25

21.3.2001 - 15,75

18.4.2001 - 16,25

23.5.2001 - 16,75

20.6.2001 - 18,25

18.7.2001 - 19,00

22.8.2001 - 19,00

19.9.2001 - 19,00

17.10.2001 - 19,00

21.11.2001 - 19,00

19.12.2001 - 19,00

23.1.2002 - 19,00

20.2.2002 - 18,75

20.3.2002 - 18,50

17.4.2002 - 18,50

22.5.2002 - 18,50

19.6.2002 - 18,50

17.7.2002 - 18,00

21.8.2002 - 18,00

�� Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.
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27. Quanto aos componentes da demanda, registrou-se expansão significativa
das vendas de bens de menor valor unitário, movimento associado, fundamentalmente, à
liberação de recursos do FGTS, e que tem dado sustentação à atividade varejista. Por outro
lado, declinaram as vendas de bens de consumo com maior valor unitário, refletida no
desempenho das vendas de bens de consumo duráveis, em especial no comércio automotivo.
Ressalva-se que essa retração foi atenuada, em parte, no segundo trimestre, em virtude da
Copa do Mundo. No que se refere ao investimento, componente mais volátil da demanda,
observou-se reversão da trajetória da atividade na construção civil, que vinha se recuperan-
do nos primeiros meses do ano, e redução, bem caracterizada, do patamar de produção de
bens de capital. Os investimentos de longo prazo seguem beneficiados pelo contínuo
crescimento dos desembolsos do BNDES para projetos de infra-estrutura.

28. Assinale-se que os fluxos relativos a gastos com investimentos e com bens
de consumo duráveis foram afetados de forma significativa pela deterioração de expecativas
entre abril e agosto. A expressiva recuperação de confiança do consumidor em setembro
deverá favorecer o desempenho das vendas no último trimestre do ano.

29. Pela ótica da produção, os indicadores da indústria acompanharam a
evolução da demanda, tendo-se assinalado resultados positivos, nos segmentos de bens de
consumo não-duráveis e semi-duráveis e bens intermediários. A desaceleração do nível de
atividade também repercutiu sobre o nível de emprego industrial, que após expandir até abril,
voltou a cair, e sobre os níveis de estoque da indústria que assinalaram, ao fim do segundo
trimestre, expressivo aumento, sobretudo para bens finais.

30. O resultado do PIB para o segundo semestre, além de ratificar o
arrefecimento do nível da atividade, evidenciou a influência da indústria sobre o setor de
serviços, principalmente, sobre os segmentos transportes, comércio e setor financeiro.
Ressalte-se, entretanto, que o processo de recuperação observado desde o final de 2001
não foi interrompido, registrando-se crescimento em ritmo menor do que o assinalado no
primeiro trimestre, sustentado, fundamentalmente, pelo desempenho do setor primário, e
pelo consumo de bens com menor valor unitário.

31. O cenário para o nível de atividade nos próximos meses deve considerar
como fatores restritivos a permanência das incertezas decorrentes do pleito eleitoral e da
conjuntura internacional. Contudo, alguns aspectos favoráveis à retomada consistente do
nível da atividade devem ser salientados, como a atuação da Autoridade Monetária no
mercado de câmbio, o acordo com o FMI, a obtenção de recursos junto a outros organismos
internacionais e os esforços para a restauração de linhas de crédito externa, que, além de
restringir o crescimento dos custos de produção relacionados à taxa de câmbio, devem
influenciar favoravelmente as expectativas internas e, consequentemente, o nível de demanda.
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32. Adicionalmente, registre-se os efeitos da liberação de recursos do FGTS
sobre o consumo e o nível de inadimplência, já percebidos em julho e agosto, e que deverão
tornar-se mais intensos nos meses subseqüentes, e a continuidade do crescimento do nível
de emprego, com reflexos sobre a evolução da massa salarial. Os efeitos desses aspectos
favoráveis à recuperação do nível da atividade, sobretudo na indústria de transformação,
serão atenuados, no entanto, pelo patamar elevado dos níveis de estoques, o que irá requerer
ajustes por parte das empresas.

33. Dos fatores determinantes da inflação no período de junho a agosto
apenas os reajustes dos preços monitorados deverão deixar de pressionar os índices nos
próximos meses, ainda assim considerando-se a perspectiva de que não se verifiquem
reajustes de derivados de petróleo até que se defina e consolide o novo patamar da taxa de
câmbio. Os outros fatores, efeitos da depreciação cambial e impactos decorrentes do início
da entressafra agrícola, certamente se farão presentes nos próximos resultados. Contudo,
delineia-se arrefecimento das taxas mensais relativamente às observadas em julho e agosto.

34. Por fim, deve-se destacar que os índices tendem a mostrar, nos próximos
meses, variações menores do que as observadas atualmente. Essa perspectiva baseia-se no
esgotamento dos efeitos dos aumentos dos preços monitorados, devendo as taxas de
inflação mensal, a partir de setembro, explicitar, fundamentalmente, as variações dos preços
livres.

35. A política fiscal persiste contribuindo decisivamente para a manutenção da
estabilidade macroeconômica. Nesse sentido, o aumento da meta de superávit primário de
3,75% do PIB para 3,88% do PIB, representando cerca de R$1,7 bilhão, poderá beneficiar
a percepção do risco-país, com reflexo positivo sobre a evolução das taxas de juros internas
e sobre a retomada do crescimento sustentável. Vale ressaltar que o ajuste das contas
públicas tem ocorrido nas três esferas de governo, reforçado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal e pela renegociação de dívidas, o que deve garantir a continuidade do cumprimento
das metas fiscais.

36. No que diz respeito à dívida líquida do setor público, a elevação ocorrida
ao longo de 2002 reflete, exclusivamente, a depreciação real do câmbio. Assim, a contração
da relação dívida/PIB deverá ocorrer tão logo a taxa de câmbio retroceda, haja vista a
manutenção da política fiscal gerando significativos superávits primários.

37. A balança comercial vem apresentando superávits crescentes, benefician-
do o resultado das transações correntes. Apesar da queda nas exportações, principalmente
em decorrência da forte retração da economia argentina e também da desaceleração da
economia mundial, as importações contraíram em maior proporção, como resposta à
depreciação do real, que induz à substituição de importações, e à desaceleração do nível de
atividade.
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38. Apesar de situarem-se em patamar inferior ao do ano passado, os
ingressos de investimentos estrangeiros diretos constituem-se em importante fonte de
financiamento para o balanço de pagamentos e têm sido suficientes para cobrir o déficit em
transações correntes. As demais fontes de financiamento, como as emissão de papéis e os
empréstimos de curto e longo prazos, estão reduzidas e foram substituídas, temporariamente,
por empréstimos de regularização tomados junto a organismos multilaterais.

39. Assinale-se que um novo conflito no Oriente Médio poderá alterar
radicalmente o cenário para a economia mundial, a começar por nova escalada nos preços
internacionais do petróleo. Dessa forma, a volatilidade no mercado de petróleo deverá ser
intensa nos próximos meses, afetando negativamente a economia mundial no restante do ano.

E. Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o quarto trimestre

de 2002

40. A programação dos agregados monetários para o quarto trimestre de
2002 é consistente com o atual regime de política monetária, baseado em metas para a
inflação, bem como com o comportamento esperado para a renda nacional, as taxas de juros,
as operações de crédito e demais indicadores pertinentes.

5��ELOK}HV

'LVFULPLQDomR

5� 9DU����HP

ELOK}HV ���PHVHV��

M13/
93,5-126,5 39,4

Base restrita3/
65-87,9 44,6

Base ampliada4/
669,8-906,1 21,8

M44/
698,8-945,4 8,7

���Refere-se ao último mês do período.

���Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.

4XDGUR����3URJUDPDomR�PRQHWiULD�SDUD�������

$QR
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41. As projeções para os meios de pagamento(M1), decompostas em papel-
moeda em poder do público e de-
pósitos à vista, foram efetuadas
com base em modelos
econométricos de correção de er-
ros para a demanda por seus com-
ponentes, com cenários compatí-
veis com as metas para a inflação,
inclusive com o desvio dentro de
seu intervalo para o ano, a fim de
acomodar o realinhamento de pre-
ços em curso. Considerou-se tam-
bém o crescimento esperado do
produto, a trajetória esperada para a taxa Selic, os prováveis impactos das operações de
crédito e componentes de tendência e de sazonalidade característicos daqueles agregados.
Em decorrência, a variação em 12 meses da média dos saldos diários dos meios de
pagamento foi estimada em 39,4% em dezembro de 2002.

42. O comportamento projetado para os meios de pagamento para o último
trimestre de 2002 está associado,
basicamente, ao crescimento sa-
zonal de recursos oriundos das ope-
rações de crédito, assim como da-
queles provenientes da correção
do FGTS, ao amparo da Lei Com-
plementar 110, de 29.6.2001. Em
relação aos créditos complemen-
tares do FGTS, projeta-se ingres-
so de cerca de R$4 bilhões entre
outubro e dezembro do corrente
ano.
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43. A partir do comportamento estimado para a demanda por papel-moeda
e por depósitos à vista, que deter-
minam a demanda por meio
circulante e por reservas bancárias
para uma dada sistemática de re-
colhimentos compulsórios sobre
recursos à vista, projeta-se cresci-
mento em 12 meses para o saldo
médio da base monetária de 44,6%
em dezembro de 2002. Conside-
rou-se, ainda, para esta estimativa,
os efeitos da Circular 3.134, de
10.7.2002, que determinou a in-
clusão, a partir de 7 de agosto do corrente ano, dos valores referentes a contribuições
previdenciárias e dos tributos federais para efeito de definição dos valores sujeitos ao
recolhimento compulsório e ao encaixe obrigatório sobre os recursos à vista.

44. As projeções da base monetária ampliada, que consiste de uma medida da
dívida monetária e mobiliária fede-
ral de alta liquidez, foram efetuadas
por meio de simulação que pressu-
põe a neutralização dos fatores
condicionantes de impacto mone-
tário indesejado na base monetária
restrita. Nesse sentido, adotou-se
cenários para os resultados primá-
rios do governo central, operações
do setor externo e ajustes
patrimoniais envolvendo emissões
de títulos federais, assim como es-
timativas de taxas de juros e de câmbio para projetar a capitalização da dívida mobiliária
federal. Os resultados das simulações indicam variação em 12 meses de 21,8% em dezembro
de 2002.
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45. Para os meios de pagamento ampliados, as projeções de seu conceito mais
abrangente consideram cenário
para a capitalização de seus com-
ponentes e para os fatores
condicionantes de seu crescimento
primário correspondentes às ope-
rações de crédito do sistema finan-
ceiro, aos financiamentos com títu-
los federais junto ao setor não fi-
nanceiro e às entradas líquidas de
poupança financeira externa. Em
decorrência, o crescimento em 12
meses esperado para o M4
corresponde a 8,7% em dezembro de 2002.

46. A proporção entre o M4 e o PIB não deverá apresentar expansão
significativa no quarto trimestre de
2002, consistente com o compor-
tamento esperado para as respec-
tivas variáveis.

47. A evolução dos agregados monetários é resumida no quadro a seguir,
onde são apresentados os valores ocorridos no bimestre julho/agosto de 2002, bem como
os valores previstos para o quarto trimestre de 2002.
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4XDGUR����(YROXomR�GRV�DJUHJDGRV�PRQHWiULRV��

'LVFULPLQDomR ���� ����

$QR $QR
��

5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV
��

9DU����HP

���PHVHV ���PHVHV ���PHVHV

M14/
78,9 12,2 84,5 24,6 110,0 39,4

Base restrita4/
52,8 14,1 56,3 25,0 76,4 44,6

Base ampliada5/
646,7 20,0 726,5 14,0 788,0 21,8

M45/
756,2 16,0 771,9 5,6 822,1 8,7

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

-XOKR�$JRVWR
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0XOWLSOLFDGRU�PRQHWiULR
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4XDGUR����0XOWLSOLFDGRU�PRQHWiULR��

'LVFULPLQDomR ����

0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU���

HP��� HP��� HP���

PHVHV PHVHV PHVHV

M1 / Base restrita3/
1,494 -1,7 1,502 -0,3 1,440 -3,6

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,351 -0,8 0,362 -3,6 0,348 -1,0

     Papel-moeda / M13/
0,388 2,4 0,362 -1,0 0,429 10,5

M4 / Base ampliada4/
1,169 -3,5 1,062 -7,3 1,042 -10,8

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

$QR
��

-XOKR�$JRVWR$QR

����

48. A evolução dos diversos multiplicadores, implícita na programação mone-
tária, é resumida no quadro a seguir:

49. O multiplicador da base monetária restrita deverá apresentar queda no
quarto trimestre de 2002, em ra-
zão das alterações na definição
dos valores sujeitos ao recolhi-
mento compulsório e ao encaixe
obrigatório sobre os recursos à
vista, determinados pela Circular
3.134.

50. No que se refere ao multiplicador da base monetária ampliada, projeta-se
moderada redução, principalmen-
te em decorrência de emissões es-
peciais programadas para o ano.
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Resumo das projeções

4XDGUR������5HVXOWDGRV�SUHYLVWRV�SHOD�SURJUDPDomR�PRQHWiULD�H�
�������������������RFRUULGRV�QR�VHJXQGR�WULPHVWUH�GH�������

'LVFULPLQDomR 3UHYLVWR

5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO� 5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO�

HP����PHVHV��
HP����PHVHV�

M13/
66,8-78,5 8,3 78,4 16,8

Base restrita3/
45,4-53,3 12,2 50,6 15,1

Base ampliada4/
640,6-752,0 17,3 715,4 20,5

M44/
720,7-846,0 13,0 769,6 11,0

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.

2FRUULGR

4XDGUR������5HVXOWDGRV�SUHYLVWRV�SHOD�SURJUDPDomR�PRQHWiULD�SDUD�R�WHUFHLUR
�������������������WULPHVWUH�GH������H�RFRUULGRV�QR�SHUtRGR�MXOKR�DJRVWR��

'LVFULPLQDomR

5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO� 5��ELOK}HV 9DULDomR�SHUFHQWXDO�

HP����PHVHV��
HP����PHVHV�

M13/
72,4-85,0 15,1 84,5 24,6

Base restrita3/
49,1-57,7 18,3 56,3 25,0

Base ampliada4/
659,3-774,0 10,9 726,5 14,0

M44/
746,8-876,6 8,7 771,9 5,6

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.

���Saldos em fim de período.

3UHYLVWR 2FRUULGR

5��ELOK}HV

'LVFULPLQDomR

5� 9DU����HP

ELOK}HV ���PHVHV��

M13/
93,5-126,5 39,4

Base restrita3/
65-87,9 44,6

Base ampliada4/
669,8-906,1 21,8

M44/
698,8-945,4 8,7

���Refere-se ao último mês do período.

���Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.

���Média dos saldos nos dias úteis do mês.

���Saldos em fim de período.

4XDGUR����3URJUDPDomR�PRQHWiULD�SDUD�������

$QR
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4XDGUR����0XOWLSOLFDGRU�PRQHWiULR��

'LVFULPLQDomR ����

0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU��� 0XOWLSOLFDGRU 9DU���

HP��� HP��� HP���

PHVHV PHVHV PHVHV

M1 / Base restrita3/
1,494 -1,7 1,502 -0,3 1,440 -3,6

     Res.bancárias / dep.vista3/
0,351 -0,8 0,362 -3,6 0,348 -1,0

     Papel-moeda / M13/
0,388 2,4 0,362 -1,0 0,429 10,5

M4 / Base ampliada4/
1,169 -3,5 1,062 -7,3 1,042 -10,8

�� Refere-se ao  último mês do período.

�� Projeção.

��  Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

$QR
��

-XOKR�$JRVWR$QR

����

4XDGUR����(YROXomR�GRV�DJUHJDGRV�PRQHWiULRV��

'LVFULPLQDomR ���� ����

$QR $QR
��

5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV 9DU����HP 5��ELOK}HV
��

9DU����HP

���PHVHV ���PHVHV ���PHVHV

M14/
78,9 12,2 84,5 24,6 110,0 39,4

Base restrita4/
52,8 14,1 56,3 25,0 76,4 44,6

Base ampliada5/
646,7 20,0 726,5 14,0 788,0 21,8

M45/
756,2 16,0 771,9 5,6 822,1 8,7

�� Refere-se ao último mês do período.

�� Projeção.

���Ponto médio das previsões.

�� Média dos saldos nos dias úteis do mês.

�� Saldos em fim de período.

-XOKR�$JRVWR


