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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em geral as estatísticas sobre a economia brasileira nesse início de ano não têm sido
animadoras tanto para a sociedade quanto para o governo.
Duas estatísticas têm preocupado o governo e gerado especulações das mais diversas
sobre seu desempenho em 2014: a inflação, que em fevereiro atingiu 0,69% já acumulando no ano
em 1,24%, e o baixíssimo resultado primário que em janeiro de 2014 foi 41% menor do que o
alcançado no mesmo período em 2013.
O resultado do PIB de 2013 surpreendeu positivamente, com crescimento de 0,7% no
último trimestre, e de 2,3% no acumulado do ano em relação a 2012. Uma grande característica
deste e de outros indicadores relativos ao nível de atividade é a grande volatilidade, tornando
complexa a análise de tendências tanto em termos da oferta quanto da demanda.
2 – EDUCAÇÃO É O DESTAQUE NA ELEVAÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2014
Prof. Flávio Riani

Os gastos com educação cresceram significativamente em fevereiro, variando 5,97% em
relação a janeiro. Tal fato não é novidade uma vez que é resultado do já tradicional aumento
incorporado nas mensalidades escolares no início do ano. O que assusta é sua magnitude. As
variações ocorridas nos itens que compõem a metodologia de apuração da inflação estão
mostradas no gráfico 1.
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Além da educação, três outros segmentos também contribuíram para a elevação
da inflação de forma mais intensa: saúde e cuidados pessoais, habitação e artigos de
residência.
Ressaltem-se, entretanto, dois pontos relevantes: o primeiro refere-se ao
diferencial no índice de aumento da educação comparativamente aos outros
mencionados e, o segundo, apenas dois outros segmentos apresentaram quedas em
relação a janeiro que foram o vestuário e os transportes.
Do ponto de vista regional, três regiões metropolitanas apresentaram índices de
inflação superiores ao IPCA, com destaque para o Rio de Janeiro cuja taxa superou o
índice médio em mais de 55%.
Gráfico 2 - Brasil - IPCA por Regiões
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Tomando-se por referência o IPCA de fevereiro de 2014 percebe-se, através do
gráfico 3, que ele superou os valores apurados tanto em janeiro de 2014 quanto a
fevereiro do ano anterior.
Gráfico 3 -Taxa Mensal de Inflação IPCA % Brasil
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Tal fato contribuiu para elevar os valores da inflação acumulados nos últimos doze meses,
até fevereiro de 2014, quando se observa que o valor de 5,68% , destacado no gráfico 4,
superou o do mesmo período do ano anterior.
Ressalte-se, porém, que em termos do acumulado no ano, janeiro a fevereiro, os
índices de 2014 foram inferiores aos do mesmo período do ano anterior.
Gráfico 4 - Taxa de Inflação Acumulada IPCA Brasil
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A trajetória mensal do IPCA está destacada no gráfico 5 que descreve os valores
apurados de abril de 2001 a fevereiro de 2014.
As informações mostram certa similaridade nas trajetórias de agosto a fevereiro de
2014 com a observada no mesmo período do ano anterior. A alteração mais significativa
ocorreu em fevereiro de 2014 cujo valor superou o de janeiro, fato esse diferente do que
ocorreu em 2013.

Gráfico 5 - IPCA MENSAL - Brasil Fev. 2014
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Finalmente, os dados constantes no gráfico 6 apresentam os valores do IPCA acumulados
nos últimos doze meses desde abril de 2011.
Gráfico 6 - Brasil - IPCA Acumulado 12 meses
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A trajetória da taxa acumulada da inflação (medida pelo IPCA) apresentada no
gráfico 6 mostra o distanciamento entre a inflação observada e a meta básica
determinada pelo governo. Os valores acumulados observadas nos últimos 12 meses são
todos superiores à meta, 4,5%. Porém, observa-se trajetória decrescente no valor
acumulado entre junho de 2013 a dezembro de 2014, com ligeira elevação em fevereiro.
Tal desvio, conforme mencionado, foi consequência da elevação no índice do IPCA de
fevereiro em relação a janeiro.
3 – AJUSTES DE FINAL DE ANO RESULTAM EM MENOR SUPERAVIT PRIMÁRIO NO INÍCIO
DE 2014
Prof. Flávio Riani
O artifício utilizado pelo governo postergando pagamentos que deveriam ter sido
efetivados em dezembro foi útil para obter o superávit primário próximo ao esperado pelo
tesouro em 2013, gerando, porém, desajustes nos valores de janeiro e provavelmente
para 2014.
Em função dos pagamentos dos atrasados de 2013, as despesas federais com
pessoal, programas sociais, manutenção e custeio e investimentos básicos tiveram alta de
19,5%, gerando um total de despesas em janeiro de R$ 90,1 bilhões.
Por outro lado, como destacado no gráfico 7, as receitas brutas não tiveram tal
comportamento e cresceram 6,6%. Pior do que isso foi o desempenho das receitas
líquidas, que são as efetivamente disponíveis ao governo, que cresceram apenas 1,4%. No
rol das postergações havia também algumas transferências a serem feitas pelo governo

federal a estados e municípios que cresceram 41,2% em janeiro, agregando-se a outros
fatores explicativos da receita líquida mais baixa.
Gráfico 7 - Resultado Fiscal
Brasil - Tesouro - Jan.2014 - R$ bilhões
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O resultado de tais desempenhos foi a geração de um superávit primário
significativamente inferior ao esperado e ao alcançado no mesmo mês no ano anterior. O
resultado de R$ 13 bilhões corresponde efetivamente a apenas 59% do valor nominal
obtido em janeiro de 2013.
Gráfico 8 - Brasil - Superavit Primário
Janeiro - R$ bilhões
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Considerando-se o resultado primário agregado, com a inclusão de estados e
municípios, o valor alcançado em janeiro de 2014 foi também menor. Enquanto em
janeiro de 2013 o resultado primário foi de R$ 30,3 bilhões, nesse ano ele alcançou apenas
R$ 19,9 bilhões. Este resultado permite apurar que estados e municípios tiveram maior
contribuição na geração do superávit uma vez que com eles o valor final correspondeu a
65,7% do esperado.
4 - Nível de Atividade: Avanços e recuos na retomada do crescimento do PIB
Prof. Ricardo F. Rabelo
A conjuntura econômica de um país é altamente influenciada pelo desempenho do
seu nível de atividade. No período recente, os indicadores mais importantes relativos ao
nível de atividade da economia brasileira mostraram uma tendência à desaceleração do
crescimento e uma grande volatilidade, isto é, há uma grande oscilação de valores em um
período muito curto de tempo, o que mostra uma grande instabilidade do setor produtivo
da economia. Um destes indicadores é a produção industrial que, como analisamos no
número anterior desta Carta, mostrou uma grande variação nas taxas de crescimento, ora
positivas, ora negativas ou nulas, terminando por apresentar, para o ano de 2013, um
crescimento de 1,3%.
O indicador mais importante para a mensuração do nível de atividade econômica
de um país é certamente o Produto Interno Bruto (PIB). Os dados divulgados
recentemente pelo IBGE, referentes ao valor do PIB do Brasil de 2013, vem revelar um
comportamento similar ao da produção industrial, de volatilidade ao longo dos quatro
trimestres do ano.
Gráfico 9

Evolução do PIB - Brasil - 2013
3,5
3,0
2,5

2013.I

2,0

2013.II

1,5
1,0

2013.III

0,5

2013.IV

0,0
-0,5
-1,0

Fonte: IBGE

Tx trim

Tx acum
/ano

Trim.Trim
ant.

Estes indicadores, no entanto, parecem revelar uma inversão da tendência de
desaceleração, que se manifestou desde 2010, e mostram uma evolução no sentido do
crescimento, mas ainda com taxas bem menos expressivas que a do período anterior.
No último trimestre de 2013, o PIB apresentou variação positiva de 0,7% na
comparação com o terceiro trimestre do ano. Comparando-se com o mesmo período de
2012, houve aumento do PIB de 1,9% no último trimestre do ano. Dessa forma, o PIB
apresentou em 2013 um crescimento de 2,3% em relação a 2012.
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A questão relevante aqui é saber qual é o fator dinâmico hoje, da economia
brasileira, mas de novo encontramos o fator volatilidade. Analisando o PIB pela ótica da
oferta, o setor responsável pelo resultado final positivo não foi a indústria, mas sim a
agropecuária, que teve uma performance notável ao crescer 7% - a maior taxa de
crescimento da série histórica, iniciada em 1996. Por sua vez, a indústria encerrou o ano
com expansão de 1,3% e teve a menor participação no PIB desde 2000.
A contribuição do setor industrial para a produção de riquezas caiu de 26% em
2012 para 24,9% em 2013. Por outro lado, o setor de serviços viu crescer sua influência,
saindo de 68,7% em 2012 para 69,4% para 2013, a maior participação obtida pela
atividade no PIB desde 2000.
Quando se observa os dados do PIB pela ótica da demanda, novamente nos
deparamos com grande oscilação no comportamento da economia. Ao contrário dos anos
de 2011 e 2012 em que apresentou queda, os investimentos tiveram o papel mais
relevante no crescimento do PIB de 2013. A formação bruta de capital fixo teve
crescimento de 6,3% em 2013, decorrente do aumento da produção interna de máquinas

e equipamentos. Esta foi a taxa de maior variação positiva desde 2010, quando o
crescimento foi de 21,3%.
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Um elemento que tem sido importante para o crescimento da economia é o
consumo das famílias. Este é caso, talvez, de menor volatilidade, pelo menos no que diz
respeito a taxas negativas se alternando com positivas. Em 2013 o consumo das famílias
teve crescimento de 2,3%, o 10º ano consecutivo de expansão. O crescimento, no
entanto, foi a menor desde 2003. Na comparação anual, o consumo das famílias
desacelerou. O crescimento que havia sido de 3,1% em 2012, foi de 2,3% em 2013. Por
outro lado, a relevância deste elemento para o PIB do País ficou maior, representando
62,5% no ano passado, ante 60% em 2012. Comparando estes indicadores, destaca-se o
desempenho dos investimentos no período de 2003 a 2012, quando a Formação Bruta de
Capital Fixo cresceu 5,7% ao ano, em média, ante uma alta de 3,6% do PIB. Já o consumo
das famílias se expandiu a um ritmo médio de 4,3% ao ano no período.
Há outro indicador importante para o cálculo do PIB, o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br), que faz uma estimativa mensal da evolução do nível
de atividade econômica do país. Após registrar uma queda do PIB de 1,40% de dezembro
sobre novembro de 2013, o índice mostrou crescimento de 1,26% em janeiro de 2014
sobre o mês anterior, acima do esperado e indicando que a economia brasileira iniciou
2014 em recuperação, mas ainda insuficiente para compensar a retração vista em
dezembro.
Em relação ao ano de 2013, o índice aponta para um crescimento de 2,52% da
economia brasileira em 2013. Mas se consideramos os dados em base mensal e trimestral,
há constatação de uma recessão técnica. Isso porque no quarto trimestre, houve recuo
de 0,17% em relação aos três meses anteriores, depois da queda de 0,21% na comparação
do terceiro com o segundo trimestre. Esse quadro recessivo não se confirmou no registro
do PIB, mas a oscilação de desempenho também se manifestou na análise trimestral.

Como já analisamos nesta Carta, após o crescimento acima do esperado no 2º.
Trimestre, de 1,8% em relação ao 1º. , no 3o. trimestre frustrando as expectativas do
mercado e dos analistas, uma queda de 0,5% em relação ao 2º. Trimestre. De acordo com
o IBGE o PIB do 3º. Trimestre cresceu negativamente em 0,5% comparando-se com o 2º.
Trimestre, mas cresceu 2,2% considerando o acumulado do 4º. Trimestre de 2012 ao 3º.
Trimestre de 2013.
Por outro lado, se considerarmos o PIB acumulado no ano até 3º. Trimestre,
teremos um crescimento de 2,4% comparando-se com mesmo período do ano anterior. O
crescimento de 0.7% do quarto trimestre, como vimos, também surpreendeu mercado e
analistas, pois o próprio Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) previu
uma queda e um quadro de recessão técnica.
A evolução da economia brasileira reflete problemas estruturais internos e a
permanência de um quadro de crise na economia mundial, agora sob a ameaça de novo
conflito opondo EUA e Europa à Rússia. Portanto, apesar desse baixo desempenho do PIB
internamente, na lista das 13 principais economias internacionais que já divulgaram seus
resultados de 2013, o Brasil teve o terceiro maior crescimento – atrás apenas de China
(7,7%) e Coreia do Sul (2,8%). Os governos da Rússia e da Índia ainda não divulgaram seus
dados referentes ao último ano, mas projeções oficiais apontam alta de 5% para a
economia indiana e de 1,8% para a russa. O desempenho do PIB brasileiro em 2013 é
superior ao de outros emergentes, como a África do Sul (1,9%) e grandes potências, como
os Estados Unidos (1,9%) e a Alemanha (0,4%). Na América Latina, em relação aos países
com economia de porte semelhante à do Brasil, o México cresceu apenas 1,1% e prevê-se
um crescimento, ainda não divulgado, entre 2 e 3% na Argentina.

