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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 Nessa primeira carta de 2014 será dado um enfoque sobre alguns dados básicos das contas 
governamentais e indicadores que permitam uma visão preliminar do desempenho alcançado pelo 
governo da presidenta Dilma Rousseff 
 Os dados destacados mostram um grande distanciamento entre as projeções iniciais do 
governo manifestadas por ocasião da elaboração do seu orçamento e os valores realmente 
efetivados. 
 A análise do desempenho da produção industrial revela um processo de recuperação, com 
crescimento da produção em 2013, contra uma queda em 2012. Há também uma grande 
volatilidade nesse desempenho, destacando-se um crescimento reduzido da produção na 
industrial daregião sudeste em relação a outras regiões do país. Nesse quadro, o pior desempenho 
é de Minas, enquanto o melhor desempenho fica para os Estados de Goiás e Rio Grande do Sul. 

2 –  Principais Indicadores Econômicos do governo Dilma 

Prof. Flávio Riani 

 Uma comparação entre as metas estabelecidas pelo governo Dilma com os valores 
efetivados está destacada na tabela 1 que apresenta informações de três variáveis econômicas 
fundamentais: Produto Interno Bruto ( PIB), Inflação e Resultado Primário. 

 

Tabela 1 - Principais Indicadores Econômicos   

 Balanço do Governo Dilma - % do PIB   

PIB Inflação Resultado Primário 

Anos Meta Efetivo Meta Efetivo Meta Efetivo 

2011 4,5 2,7 4,5 5,84 3,1 3,1 

2012 4,5 0,9 4,5 5,77 3,1 2,39 

2013 4,5 1,53 4,5 5,91 3,1 1,9 

Fonte: M.Fazenda e IBGE     

 
Inicialmente observa-se que os valores efetivos de crescimento do PIB foram bem distantes dos 
projetados pelo governo. 
 Enquanto as projeções de crescimento do PIB foram de 4,5%, os valores alcançados 
apresentaram taxas bem inferiores aos da projeção, com destaque maior para 2012. Através do 
gráfico 1, na próxima página, é possível uma visualização melhor desse distanciamento. 



 

 

 
Fonte: IBGE 

 
 
 No que se refere às taxas de inflação os índices alcançados ficaram muito acima da 
meta básica do governo que era de 4,5%.  
 Entretanto, deve-se ressaltar que, na realidade, o governo abandonou esta meta 
básica desde o momento em que observou o distanciamento dos índices alcançados ao 
longo dos meses. Em função disso ele mudou o foco da meta básica, contentando-se em 
obter taxas que se aproximassem ao teto da meta. 
 O gráfico 2 compara os percentuais do IPCA projetados pelo governo com os 
resultados alcançados entre 2011 e 2013. 
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Fonte: IBGE 

 
O resultado primário projetado pelo governo refere-se ao ajuste feito nas suas contas de 
modo que suas receitas superem seus gastos, exceto os com pagamento dos serviços da 
dívida (juros e amortizações). A idéia do ajuste é gerar excedente para pagar esses 
serviços. 



 

 

 Esse mecanismo precisa ser melhor discutido e compreendido em função da sua 
ineficiência ao tratar a questão da dívida e de trazer perdas significativas para a sociedade 
brasileira.  
 Do ponto de vista das informações, dois pontos tornam-se relevantes para serem 
mencionados: primeiro são os arranjos feitos pelo governo na sua contabilidade ( 
Contabilidade Critativa) na busca de melhores resultados primários; segundo é que apesar 
desse artifício o governo não tem sido capaz de gerar os superávits previstos conforme 
motram a tabela 1 e o gráfico 3. 
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                                         Fonte: Tesouro Nacional 

 
 
3 –  CONSIDERAÇÕES SOBRE O RESULTADO PRIMÁRIO DE 2013 

Prof. Flávio Riani 
 O resultado primário final é alcançado através dos dados consolidados obtidos pela 
União, Estados e Municípios. 
 Os ajustes fiscais da maioria dos Estados brasileiros é fruto das metas 
estabelecidas por ocasião das negociações das dívidas estaduais e de alguns municípios 
com o Governo Federal, celebrada em 1998. 
 

Assim o resultado primário consolidado é o somatório dos valores alcançados por 
essas três unidades de Governo. 
 A evolução dos resultados alcançados desde 1998 está descrita nos gráficos 4, em 
proporção do PIB. 
 Ela mostra uma evolução positiva nos resultados até 2006 quando ele alcançou 
3,79% do PIB. As partir de 2007 os resultados começam a ser menores com destaque para 
2013 quando atingiu o segundo menor patamar desde 2000, e muito abaixo da meta de 
3,1% estabelecida para o período. 
 



 

 

 
   Fonte: Tesouro Nacional 

 
Especificamente em relação a 2013, o gráfico 5 mostra a comparação entre as metas 
estabelecidas para o resultado primário e os valores alcançados pela União e pelos 
Estados e Municípios. 
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                                        Fonte: Tesouro Nacional 
 No total o governo gerou um resultado primário  R$ 64,9 bilhões abaixo da meta 
estabelecida. Valor esse incorporado ao estoque da dívida via renegociação. 
 Esse dado mostra a fragilidade da questão fiscal brasileira, uma vez que o superávit 
primário sequer é capaz de pagar os juros da dívida. Deve ser lembrado que além dos 
juros o governo deveria também pagar os valores das amortizações da dívida. 
 Diferentemente de períodos anteriores, os governos estaduais e municipais 
geraram superávits muito aquém da meta fixada. Os R$ 16 bilhões alcançados 
corresponderam a apenas 33% do valor devido. 
 Esse resultado é fruto da política do governo federal de liberar a obtenção de 
operações de crédito pelos estados com a finalidade de elevar seus investimentos. Na 
realidade, tal política só agrava a questão das dívidas estaduais que ao invés de 
elaborarem um programa eficiente de gastos acaba tendo a possibilidade de se endividar 
ainda mais.  
A conseqüência prática de tal política é a redução dos resultados primários e elevação dos 
estoques da dívida. 
 Os gráficos 6 e 7 destacam os resultados deficitários alcançados em 12  estados 
brasileiros mais o Distrito Federal em 2013. Os valores estão apresentados em percentual 
do PIB e em R$ milhões. 



 

 

 

 
 

 
 

4 - A trajetória recente da produção industrial 
 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
 A produção industrial  brasileira tem se mostrado um fenômeno de  grande 
volatilidade, dificultando  uma análise de tendências mais aprofundada, pois o ritmo de  
sua evolução não possui estabilidade, oscilando entre valores positivos e negativos seja na 
base comparação anual, trimestral ou mensal. 

 Em termos anuais a indústria brasileira apresenta uma expressiva recuperação em 
2013 na comparação com 2012.  Neste ano, registrou-se a primeira  queda de produção 
desde 2009 com recuo de  2,5%. Já em 2013, os dados divulgados pelo IBGE apontam para 
um crescimento de  1,2%  

Analisando este processo do ponto de vista das categorias de uso, depara-se com 
um indicador importante de avanço da produção indústria: o setor que mais avançou foi o 
de bens de capital, com um crescimento de 13,3% em 2013. 
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Fonte: IBGE 

O setor de bens intermediários não mostrou dinamismo, ficando praticamente 
estável com crescimento de   0%. O setor de bens de consumo apresentou  crescimento 
negativo, com queda de 0,2% em 2013.  O setor  de bens de consumo duráveis, ao crescer 
0,7%, também apontou expansão no fechamento de 2013, mas com ritmo abaixo da 
média nacional (1,2%). , enquanto o setor de  bens de consumo semi e não duráveis, 
mostrou redução de 0,5%, sendo registrado aqui  o único valor  negativo em 2013.  

Já o comportamento mensal, no final de 2013, demonstra uma tendência 
diferente. Contrariando as expectativas da agência Reuters,  de mediana da queda da 
produção industrial em dezembro de 1,5% em relação a novembro, o resultado medido 
pelo IBGE foi de  recuo de 3,5 %, o pior número desde a queda de  12,2% em dezembro de 
2008. Se a comparação for feita com dezembro de 2012, a queda foi de 2,3% contra as 
previsões do mercado de estabilidade. 

Também na análise de categorias de uso, os resultados mensais invertem os 
resultados acumulados no ano. O setor de bens de capital, que apresenta ótima 
performance em termos anuais,  em dezembro teve uma queda de 11,6% ante novembro.  
Também o setor de bens intermediários que registrou 0% de crescimento no ano passado,  



 

 

teve queda de  3,9% em dezembro. Finalmente, a queda mostrada dos bens de consumo 
em 2013 ( 0,2%) em 2013  se amplia consideravelmente para 2,5% no último mês de 2013. 
A queda mensal dos bens de consumo foi resultado de recuos tanto em duráveis quanto 
em semiduráveis e não duráveis, de 3,0% e 2,3%, respectivamente. 

Quando se faz a análise do ponto de vista do período trimestral, é ruim o 
desempenho do setor no quarto trimestre pois há um recuo na produção de 0,3%. neste 
período, interrompendo  dois trimestres consecutivos de   crescimento,   sendo  4,2% no 
período abril/ junho de 2013 e 0,9% no 3o. trimestre. 

Considerando-se as categorias de uso tem-se uma contradição. O  setor  de bens 
de capital,  cai  de um crescimento de 15,6% no terceiro trimestre de 2013 para 10,5% no 
quarto. Isto significa que foi  a maior redução de ritmo entre os dois trimestres. Por outro 
lado, o setor foi o único que registrou taxa positiva no último trimestre do ano.  
 Nessa base trimestral, o setor produtor de bens de consumo duráveis recua de  -
2,4% para -4,3% e de bens de consumo semi e não duráveis cai  de 0,2% para -1,6%.  
 Esse comportamento  do setor industrial mostra uma incapacidade para manter 
um crescimento sustentável , variando sistematicamente os resultados  de um período 
para o outro e impedindo que o setor se afirme como pólo dinâmico da economia. 
Ressalte-se , no entanto,  a recuperação do crescimento em relação a 2012 e um relativo 
bom desempenho do setor de bens de capital como aspectos positivos  da evolução 
recente do setor. 
 

4.1  O desempenho regional da indústria 

 Em termos regionais, ocorre também uma certa volatilidade dos resultados da 
indústria. Na comparação de 2013 com 2012, a produção industrial registrou crescimento 
em 11 dos 13 Estados  pesquisados pelo IBGE em 2013. Uma primeira surpresa se dá com 
o fato de que não foi a região sudeste a que demonstrou melhor performance. Nenhum 
dos Estados com melhores resultados pertence a esta região:  o Rio Grande do Sul, 
crescimento de 6,8% (Sul), Paraná, 5,6%(Sul) , Goiás, 5% ( Centro--Oeste)  e Bahia,  3 ,8%, 
(Nordeste). Os estados da região sudeste tiveram desempenho sofrível,  com de São Paulo  
crescendo apenas 0,7%,  Rio de Janeiro 0,1% e Minas Gerais  teve queda de  1,3%.  

Nosso estado desponta, aliás, como o de pior desempenho em todas  as bases de 
comparação. Tomando como base apenas os meses de dezembro e novembro, a maior 
alta foi observada em Goiás (8,2%) e a maior queda, em Minas Gerais (8,6%). Já na 
comparação de dezembro de 2013 com o mesmo período de 2012, houve queda em oito 
locais. O Estado do  Rio Grande do Sul desponta como o de melhor performance , com 
aumento de 11% e o destaque negativo  fica, novamente, com  Minas Gerais, que 
apresentou com recuo de 7,2% na produção. 
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 Fonte: IBGE 

 
Na base de comparação mensal, a explicação para a queda da produção em Minas 

está no mau desempenho  dos  setores  de  veículos  automotores  (-34,5%)  e extrativos  
(-19,2%),  devido à   menor  produção  de automóveis  e  de  minérios  de  ferro,  
respectivamente.  Além disso, há recuos nos setores  de  produtos  de  metal  (-21,0%)  e  
de  minerais .não-metálicos  (-5,2%),  tendo em vista   grande  parte  pela   queda  na  
produção, no primeiro setor, dos  itens  estruturas,  pontes  e  elementos  de  pontes,  
esquadrias,  cordas, cabos, tranças e artefatos semelhantes e parafusos (todos de ferro e 
aço), e de cimentos “Portland”, no segundo. 

 

 
 
 
 
 
 


