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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 As informações recentes sobre a trajetória da inflação e sobre os resultados das contas públicas 
trouxeram mais desconfiança e menos credibilidade ao governo no que se refere às suas metas básicas do 
controle dos preços e de seu resultado primário. 

 A inflação de março atingiu um dos maiores índices no período recente e , pela primeira vez, depois 
de alguns anos, em fevereiro,  o governo não conseguiu obter o resultado primário, destinado ao 
pagamento de parte dos juros da dívida, colocando dúvidas sobre o alcance de suas  metas. 

 Em 2013 tivemos um inédito deficit no Balanço de Pagamentos, resultado de uma queda 
significativa do saldo da Balança Comercial e de aprofundamento do déficit da Balança de Serviços e 
rendas. No primeiro trimestre de 2014 a Balança Comercial apresenta um deficit ainda maior , mostrando  
a ainda grande vulnerabilidade externa da economia brasileira. 

 
2 – INFLAÇÃO DE 0,92% EM MARÇO COLOCA EM XEQUE ALCANCE DA META ANUAL 

Prof. Flávio Riani 

 Em março, como destacado no gráfico 1,  a inflação mensal apurada pelo IPCA alcançou 0,92% , 

superando as de fevereiro e a do mesmo mês no ano anterior.  

  

                Fonte: IBGE 

  Em termos agregados o gráfico 2 mostra que tanto no ano quanto nos últimos 12 meses os valores 

apurados até março de 2014 superaram os observados no mesmo período do ano anterior. 



 

 

 

                       Fonte: IBGE 

 Considerando ainda os dados apurados em março de 2014 pode-se extrair três grandes 
preocupações em relação à inflação para 2014. A primeira delas refere-se à inflação acumulada 
nos últimos doze meses pelos diversos grupos que compõem o IPCA. 

 Conforme pode-se ver no gráfico 3, dos 7 grupos considerados para apuração das 
variações nos preços apenas três  ( comunicação, transportes e vestuário)  apresentaram variações 
acumuladas inferiores à inflação média acumulada no período. Os demais grupos, além de 
ultrapassarem a inflação média ( 6,15%), superaram também , até agora, o limite máximo da meta 
estabelecida ( 6,5%). 

                       

       O segundo ponto refere-se aos efeitos do controle dos preços administrados pelo governo. 

Sem eles a inflação média tem sido menor do que o dado efetivo. 

 

 



 

 

Dados acumulados até dezembro de 2013 indicam que enquanto a inflação mensurada 
pelo IPCA ( sem reajustes devido dos preços administrados) foi de 5,9%, com eles ela teria 
alcançado 7,3%, portanto, muito superior à meta máxima de 6,5% estabelecida pelo governo .                  

                                                             Gráfico 4  

 

Fonte: IBGE 

Por fim, e em função dos dados anteriores, a expectativa é a de que a inflação de 2014 supere a 
meta estabelecida pelo governo. 

 Estimativas  do BACEN ( Banco Central do Brasil) projetam inflação acumulada superior a 
meta nos períodos considerados entre julho e novembro de 2014. Por outro lado, pode-se esperar 
que ela ultrapasse, também, a meta anual em função das possíveis elevações nos gastos do 
governo em função das eleições e da descompressão dos preços, após a eleição,  dos  setores 
administrados pelo governo (combustíveis, energia elétrica e preços das passagens urbanas). 
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3 – EXPECTATIVAS PARA O SETOR PÚBLICO 

Prof. Flávio Riani 

 
As expectativas para os resultados das contas do governo também não são nada 

animadoras. 
 Dados divulgados pelo tesouro até fevereiro de 2014 mostram resultados inferiores aos 
observados no mesmo período do ano anterior 
 As informações constantes do gráfico 6 extraídas do Resultado Fiscal do Tesouro, 
Ministério da Fazenda,  mostram que além de caracterizarem resultados inferiores, pela primeira 
vez, depois de vários meses, o governo não conseguiu obter resultado primário. Em fevereiro as 
contas do governo federal resultaram num déficit de R$ 3,2 bilhões.  

Gráfico 6 

 

 Os resultados  apurados  em fevereiro, associados aos procedimentos “naturais em ano 

eleitoral” que é a elevação dos gastos públicos mais os gastos adicionais ainda em função dos 

ajustes necessários para a realização da Copa do Mundo, revelam grandes preocupações quanto a 

obtenção do resultado primário de 2,1% estimados pelo governo para 2014. Tais medidas trarão 

impactos negativos tanto para o resultado das contas publicas quanto para o controle da inflação. 

4-  Setor Externo: Problemas e Contradições 
Prof. Ricardo F. Rabelo 

A deterioração das contas externas brasileiras aprofundou-se ainda mais em 2013, com 
resultados que colocam a mostra a ainda grande vulnerabilidade externa da economia brasileira. É 
certo que há alguns fatores da conjuntura internacional que impulsionam a crise, mas são as 
características do setor externo brasileiro que agora colocam-se à mostra e dificultam mais 
fortemente a obtenção de bons resultados.. 



 

 

 

Em 2013 o Balanço de Pagamentos apresenta um inédito déficit que mostra que os 
grandes problemas do setor externo,  já detectados há alguns anos atrás, agora se revelam em 
toda sua extensão. O déficit chegou a US$5,9 bilhões, resultado de um desempenho negativo 
também das transações correntes  de US$ 81,4 bilhões, equivalentes a 3,66% do PIB, 
comparativamente a um déficit de US$54,2 bilhões, 2,41% do PIB, em 2012.  

 A conta serviços, por sua vez, registrou despesas líquidas de US$47,5 bilhões, com 
elevação de 15,8% na comparação com 2012. As despesas líquidas com aluguel de equipamentos 
atingiram US$19,1 bilhões no ano, acréscimo de 1,7% em relação a 2012.  

Outra conta com resultado negativo é a das viagens internacionais que apresentou no ano 
déficit de  US$18,6 bilhões. Este valor  constituiu o recorde da série, aumentando 19,5% em 
relação ao ano anterior, com receitas e despesas atingindo os níveis máximos de US$6,7 bilhões e 
US$25,3 bilhões, respectivamente. 
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              Fonte: MDIC 

 
Outro fator do déficit foram as remessas líquidas de renda para o exterior acumularam 

US$39,8 bilhões em 2013, crescimento de 12,2% na comparação com 2012. Os pagamentos 
líquidos de juros alcançaram US$14,2 bilhões, ante US$11,8 bilhões no ano anterior. As remessas 
totais líquidas de lucros e dividendos somaram US$26 bilhões, elevação de 8% na comparação 
com 2012. As transferências unilaterais somaram ingressos líquidos acumulando no ano US$3,4 
bilhões, aumento de 18,2% na comparação com 2012.   

A contrapartida destes resultados adversos são os investimentos estrangeiros diretos que 
registraram ingressos líquidos de US$64 bilhões, redução de 1,9% comparativamente ao resultado 
do ano anterior. 

Os investimentos estrangeiros em carteira apresentaram ingressos líquidos de US$34,7 
bilhões em 2013, comparativamente a US$16,5 bilhões, no ano anterior. Os investimentos 
estrangeiros em ações totalizaram ingressos líquidos de US$11,6 bilhões no ano. No mercado 



 

 

 

doméstico, os investimentos de não residentes em títulos de renda fixa apresentaram ingressos 
líquidos de US$25,4 bilhões no ano. 
 
5. Balança Comercial: Fundo do poço? 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 Em 2013, as exportações totalizaram o valor de US$ 242,2 bilhões. Em relação a  igual 
período de 2012, as exportações apresentaram retração de 1,0%, pela média diária.  As 
importações obtiveram recorde de US$ 239,6 bilhões, com crescimento de 6,5% relativamente a 
igual período anterior, pela média diária. 
 O resultado foi que o saldo da Balança comercial acumulou superávit de US$ 2,558 
bilhões, valor 86,8% inferior ao observado no mesmo período de 2012, de US$ 19,395 bilhões.  
 

Gráfico 8 

-50

0

50

100

150

200

250

%

Exportação Importação Saldo
Ítens

Balança Comercial Brasil 2012-2014(1o. trimestre)

2012

2013

2014

    
                        Fonte: MDIC         

                                         
 O superavit obtido, tão fortemente inferior a qualquer período anterior, necessita 

ser explicado. Ressalte-se que os problemas encontrados se localizam nas exportações, pois as 
importações estão respondendo ao dinamismo do consumo das famílias e mesmo de 
investimentos  que não encontra oferta interna para suprir essa demanda, comportamento que se 
repete ao longo do tempo há vários anos. Neste sentido, ao compararmos os anos de 2013 e 2012, 
tem-se crescimento de  6,5% nas importações brasileiras.  

No ano de 2013, registrou-se um aumento geral das importações com a liderança de  
combustíveis e lubrificantes (+13,8%), seguido de matérias-primas e intermediários (+5,8%), bens 
de capital (+5,4%) e bens de consumo (+3,2%). No que se refere a  bens de consumo, a expansão  
foi de 8,4% para bens não-duráveis e queda de 0,8% para bens duráveis.  



 

 

O problema, então, encontra-se no forte recuo do crescimento de nossas exportações, 
ao contrário do forte dinamismo de anos anteriores. Como já analisamos em outras cartas, houve 
uma distorção na nossa pauta de exportações  que está na origem dos problemas atuais: a 
concentração em commodities minerais e agrícolas, e a deficiência de produtos de valor agregado 
mais alto e de maior intensidade tecnológica.  

Assim, considerando o período janeiro-dezembro de 2013, tivemos um recuo  ao 
compararmos com igual período de 2012, as exportações dos produtos   Semimanufaturados (-
8,3%, para US$ 30,526 bilhões) e Básicos (-1,2%, para US$113,023 bilhões). Por outro lado,  os 
produtos manufaturados aumentaram 1,8%, para US$ 93,090 bilhões. Novamente mostra-se que 
a  forte participação de produtos de baixo valor agregado na nossa pauta é um dos fatores da má 
performance das exportações. 
 Outro aspecto importante, com forte relação com a conjuntura econômica mundial diz 
respeito ao comportamento dos preços dos produtos exportados pelo Brasil. O índice de preço das 
exportações brasileiras, calculado comparativamente nos períodos  janeiro / dezembro 
2013/2012, registrou retração de 3,2%.  

Considerando os preços, tiveram crescimento negativo as três categorias de produtos: 
semimanufaturados (-10,1%), manufaturados (-2,8%), e básicos (-1,4%).  Já  índice de quantum, 
que mede variações no volume de bens exportados, teve um comportamento positivo, na mesma 
base de comparação, mostrando   aumento de 3,1% .Em volume, as três categorias assinalaram 
aumentos: produtos manufaturados (+5,6%), semimanufaturados (+2,7%) e básicos (+1,1%). 
 
5.1  - Os Mercados para produtos brasileiros 

 Prof. Ricardo F. Rabelo 

 Mudando o foco da análise para os mercados consumidores dos produtos brasileiros, 
detectam-se algumas tendências importantes.  

Para os mercados mais importantes da economia global, registraram-se resultados 
negativos Nas exportações para os Estados Unidos, houve retração  de 8,1%, caindo de  US$ 26,8 
bilhões no ano de 2012 para US$ 24,9 bilhões em 2013. Já em relação à União Européia, registrou-
se redução de 3,5% nas exportações de US$ 49,1 bilhões para US$ 47,8 bilhões. Em função destes 
resultados,  a participação da região nas exportações brasileiras registrou queda, de 20,2% para 
19,7%.  

Também em mercados secundários, mas que vinham se revelando potencialmente 
promissores os resultados negativos se repetem.  A queda mais importante no período teve lugar 
nas vendas para África, que caíram 9,9% pela média diária, registrando US$ 11,1 bilhões. Esse 
desempenho se revela ainda mais negativo quando se verifica que a parcela do continente 
africano nas exportações brasileiras foi de 4,6% no acumulado de 2013.   

As exportações destinadas ao Oriente Médio retrocederam 5,7%, atingindo US$ 11,0 
bilhões. A participação dessa região nas exportações brasileiras passou de 4,8% para 4,5%. Para a 
Europa Oriental, verificou-se retração de 4,2% nas exportações, para US$ 4,2 bilhões. A Rússia 
constitui o principal mercado de destino na região, com vendas de US$ 3,0 bilhões (-5,3%), seguida 
por: Ucrânia (US$ 483 milhões, -22,6%); Geórgia (US$ 257 milhões, +21,9%) e Azerbaijão (US$ 151 
milhões, +339,9%). 
 

Os mercados que mostraram crescimento neste período foram o Mercosul e os asiáticos. 
As exportações para o Mercosul mostraram crescimento  de 5,2% pela média diária, alcançando 



 

 

 

US$ 29,5 bilhões, o que implicou ganho de participação das exportações ao Mercosul no total das 
vendas brasileiras, passando de 11,5% para 12,2%.  

Ainda que mostrando uma parceria com várias restrições , a Argentina, como mais 
importante parceiro do Brasil no bloco, e o terceiro maior comprador  do Brasil, aumentou sua 
participação para 8,1%, com exportações de US$ 19,6 bilhões em 2013. Com exceção do Paraguai, 
cujas importações do Brasil cresceram em 14,5%, atingindo US$ 3,0 bilhões, os demais mostram 
queda: Venezuela (-4,1%) e Uruguai (-5,2%) 

A grande resistência à queda das exportações brasileira partiu do mercado asiático, onde 
registraram crescimento de 2,3%, chegando a  US$ 77,7 bilhões em 2013. A China permanece 
sendo o  principal destino de nossas exportações  no bloco, tendo realizado  compras no valor de 
US$ 46,0 bilhões, o que significa um  aumento de 10,8% pela média diária.  

Também nos  países da América Latina e Caribe (exceto Mercosul), registrou-se aumento 
de 6,1% nas vendas para a região, atingindo US$ 24,2 bilhões, o que resultou em  ganho na 
participação do bloco na pauta brasileira, de 9,3% para 10,0%.  

 
5.2 - Saldo comercial em queda, mas  ainda positivo 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

Uma economia que já acumulou mais de US$ 40  bilhões de dólares em 2006, pode ter 
chegado ao fundo do poço em 2013, com um inexpressivo saldo na Balança  Comercial. Essa queda 
do saldo positivo é fruto das debilidades de nossa  pauta de exportações, combinada com a 
desaceleração da economia mundial e o já conhecido efeito da valorização do real, mas que a 
forte desvalorização no período não foi capaz de reverter o quadro. Há alguns fatores específicos 
que influenciaram tão significativa queda do saldo, mesmo em relação ao ano anterior.  

Um destes fatores foi o processo de manutenção de plataformas de petróleo no Brasil, 
que resultaram na queda da produção ao longo de 2013, e, também, no aumento da importação 
de combustíveis para atender à demanda da economia brasileira. A "conta petróleo", que engloba 
as transações comerciais deste produto, e de combustíveis e lubrificantes, resultou em um déficit 
comercial (importações maiores do que vendas externas) superior a US$ 20,27 bilhões em 2013 - 
contra um saldo negativo de US$ 5,59 bilhões no ano anterior. 

Também tem sido apontado como “vilão” da queda do saldo o atraso na contabilização da 
importação de combustíveis e derivados, resultante da Instrução normativa 1.282 da Receita 
Federal, que ampliou o o prazo de 20 para até 50 dias para registro das importações de 
combustíveis e derivados feitas pela Petrobras.  

Cerca de US$ 4,5 bilhões em importações de petróleo e derivados que aconteceram, de 
fato, em 2012 foram contabilizadas em 2013 pelo governo federal - impactando para baixo o 
resultado de 2013 na mesma proporção.  

A evolução do comercio exterior brasileiro teve ainda resultados negativos no 1º. 
Trimestre de 2014.  No acumulado janeiro-março de 2014, as exportações registraram  valor de 
US$ 49,588 bilhões. Sobre igual período de 2013, houve queda retração de 4,1%, pela média 
diária. As importações somaram US$ 55,660 bilhões, com queda de 2,2% sobre o mesmo período 
anterior, pela média diária.Já o saldo comercial acumulou déficit de US$ 6,072 bilhões.  A  previsão 
para o resultado de 2014, feita pelo Banco Central, foi reduzida de US$ 10 bilhões para US$ 8 
bilhões. O motivo da mudança é a redução da estimativa das exportações de  US$ 255 bilhões para 
US$ 253 bilhões. No que diz respeito a importações, foi mantida a projeção de US$ 245 bilhões. 

 
              


