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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Desde meados do ano passado a economia brasileira vem sofrendo consequências
negativas devido a fatores internos e externos.
No que se refere aos fatores externos a queda nas atividades econômicas de países
importantes na nossa pauta de exportações, associada à diminuição nos preços das principais
commodities que o país remete ao resto de mundo, mais especificamente a China e Argentina,
têm trazido dificuldades no mercado interno na medida em que setores relevantes da economia
brasileira tiveram elevadas quedas na produção e nos preços, como o caso dos minérios, com
impactos imediatos na geração de emprego, renda, consumo,etc.
No âmbito interno a posição tomada pela oposição e pelo Congresso Nacional desde a
eleição da Presidente Dilma Rousseff de não aprovar projetos do governo e aprovar outras
questões que dificultaram ainda mais o gerenciamento das contas públicas, tornando o ambiente
político e econômico mais difícil, e imputando ao governo federal uma culpabilidade que não é só
dele.
Apesar da crise atual, alguns indicadores positivos começam a se manifestar, cono o bom
desempenho do setor externo, que analisamos na última Carta. No mês de Fevereiro e na prévia
para o mês de Março, o IPCA apresentou relevante queda, mostrando que a economia pode
começar a reverter o quadro de desempenho negativo dos período recente.Ao contrário do que
ocorre quando a inflação cresce, a grande mídia tem ignorado os indicadores positivos e
exagerado na divulgação dos resultados negativos.

2 – Congresso Imobiliza ações do Governo
Prof. Flávio Riani

Desde a posse da Presidenta Dilma Rousseff o Congresso Nacional, capitaneado pelo PSDB,
inconformado com a perda eleitoral, adotou o comportamento de dificultar e inviabilizar a
governabilidade da administração vencedora. Ao avaliar o comportamento do segundo governo
Dilma Russeff não se pode deixar de considerar as inúmeras tentativas feitas pelo governo de
tomar medidas que amenizassem o desempenho econômico desfavorável que se descortinava
para o país. Em momento algum o Congresso Nacional dedicou parte de seu tempo para discutir
as diversas alternativas de ajustes propostas pelo governo e, se fosse o caso de discordância em
relação a elas, que apresentasse alternativas para que os ajustes efetivamente fossem feitos. Mas
ao contrário, aprovou medidas que caminham justamente no sentido oposto.
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Assim, a partir de um determinado momento, principalmente após a operação Lava Jato, a
preocupação de grande parte dos Congressistas foi a de tentar evitar que tal operação os
atingisse e, como forma de protegerem-se, desviaram o foco das discussões na busca do
enfraquecimento do governo federal, vendo nesse ato a possibilidade de sua “absolvição”.
Dentre os fatores que hoje explicam a atual situação econômica do país
inegavelmente esse comportamento é o mais relevante.
Apesar desse ambiente de quanto melhor pior, o governo apresentou algumas
outras propostas de ajustes, visando encontrar um caminho com perspectivas de inversão
da situação econômica, sobretudo a fiscal.
Influenciado pela queda da arrecadação tributária o governo teve que promover
um bloqueio adicional de R$ 21,2 bilhões nas despesas programadas no orçamento deste
ano. Ao todo, já foram efetuados cortes nos segmentos de custeio administrativo e de
investimento no montante equivalente a R$ 44,6 bilhões.
Porém, diante da pressão para que o governo mude sua política econômica o novo
Ministro da Fazenda apresentou um conjunto de quatro propostas que, apesar das
dificuldades financeiras, aumentariam ainda mais os gastos governamentais. A
argumentação básica para tais medidas é a de que é preciso preservar despesas que
podem recuperar emprego e renda. Tais despesas seriam compostas pela preservação dos
investimentos, da saúde e da educação.
As alternativas apresentadas pelo Ministro da Fazenda são compostas por:
2.1 – Liberdade para não cortar Gastos
Tal medida seria tomada com o objetivo de autorizar ao Governo a
descumprir a meta fiscal para preservar despesas consideradas como “essenciais”.
Tal regra só valeria para os casos em que a economia do país variasse a
taxas de até 1% ou menos. Para isso seria criado o Regime Especial de Contingenciamento
(REC) e seriam preservados os gastos com investimentos em fase final de execução e
prioritários, os gastos essenciais para a prestação de serviços públicos como segurança,
saúde e educação, e os gastos necessários para o funcionamento dos órgãos públicos.
2.2 – Alívio das Dívidas dos Estados e dos Municípios
O processo de renegociação das dívidas estaduais e municipais ocorrido em
1998, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, feito opcionalmente pelos Estados e
Municípios que a ele aderiram, impôs aos governos sub-nacionais uma sistemática de
pagamento diferente da de correção do estoque da dívida. Copiando o esquema adotado
no país pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) à época em que a divida externa
brasileira era elevada e fazia parte da maior parcela da dívida pública brasileira, o acordo
da dívida impôs uma série de condições e metas a serem cumpridas pelos governos
negociadores e devedores da dívida. Nessa negociação, enquanto o pagamento dos
encargos da dívida com o governo federal foi estipulado por um percentual das receitas

liquidas dos estados e municípios devedores, a correção do estoque da dívida passaria a
ser feito pelo IGP-DI mais juros.
O resultado prático dessa negociação foi o de que o problema das dívidas públicas
estaduais e municipais não foi solucionado. Apesar dos valores pagos pelas unidades
devedoras terem sido muito superiores aos valores que pagavam antes da renegociação
não foram suficientes para superar as correções dos estoques da dívida, resultado numa
elevação cada vez maior nesse estoque.
Apenas a título de exemplo, Minas Gerais negociou um estoque de R$ 14 bilhões
em 1998 e deve hoje quase R$ 90 bilhões, depois de ter pago mais de R$ 30 bilhões de
juros no período.
Em função desse histórico, o problema das dívidas estaduais e municipais ainda
permanece e o governo, na tentativa de amenizar a pressão política no congresso e nas
finanças estaduais, também afetadas pela queda de arrecadação,
propôs um
alongamento da dívida de estados e municípios por mais 20 anos e as com o BNDES em 10
anos. Além disso, foi também proposta uma redução de 40% na prestação (encargos) a
serem pagas nos próximos 24 meses. Em contrapartida os governos estaduais teriam que
apresentar um programa de ajustes de despesas.
2.3 – Limite para o gasto público
O governo apresentou a proposta de que haja um limite para o gasto com pessoal
no âmbito federal para futuros governos, incluindo a possibilidade de promover planos de
demissão voluntária de servidores públicos, bem como a extinção de cargos
comissionados. Além disso, foi mantida a regra de que os reajustes dos valores do salário
mínimo sejam limitados ao índice inflacionário.
Tal proposta estabelece também que o Congresso deverá fixar o limite dos gastos
com pessoal por ocasião da elaboração da lei orçamentária.
2.4 – Depósitos Remunerados no Banco Central
Essa proposta dá ao Governo Central instrumentos adicionais para que ele possa
regular a quantidade de dinheiro que circula na economia.
Tal proposta permitirá que o Banco Central retire dinheiro da economia quando
houver excesso de recursos no sistema financeiro, através do chamado depósito
voluntário remunerado.
Essa seria uma alternativa adicional à utilização de títulos públicos usada pelo
Banco Central com essa finalidade. A expectativa é a de que essa medida adicional ajude
na redução da dívida pública bruta.
A exemplo de outras inciativas tomadas pelo governo Dilma Rousseff no seu
segundo mandato, essa é mais uma alternativa apresentada pelo governo na busca de
ajustes de suas contas.
Acontece, porém, que tais medidas necessitam da aprovação do Congresso
Nacional.A julgar o comportamento que ele tem tido nesses dois últimos anos, associado
ao movimento atual para o impeachment da Presidenta, dificilmente essa proposta será
aprovada dificultando ainda mais o acerto nas contas do governo e na economia em geral.

Ressalte-se, ainda o risco de uma efetiva ruptura no governo através impeachment
cujas alternativas apresentadas pelo grupo que quer se apoderar do poder sem o voto,
são completamente diferentes das políticas sócias do atual governo.
No documento-programa “Uma ponte para o futuro”, elaborado pelo PMDB as
alternativas de ajustes propostas têm a renda e os programas sociais como principais
variáveis.
Dentre as medidas propostas incluem a desvinculação dos reajustes salariais reais,
fim da vinculação previdenciária ao salário mínimo (mantendo os privilégios do legislativo
e do judiciário), fim das vinculações constitucionais estabelecidas em relação à saúde e
educação, etc, adotando-se um programa com viés liberal, desfazendo parte dos parcos
avanços sociais alcançados nesses últimos 15 anos, voltando o agravamento da
desigualdade social no Brasil, tão ironicamente combatida por grande parte da classe
política e das camadas mais ricas de nossa sociedade.
Resta saber se é isso que efetivamente aqueles que estão hoje defendendo o
rompimento do atual governo estão querendo para o país.
3- A inflação de Fevereiro: começou a queda
Prof. Ricardo F. Rabelo
De acordo com o IBGE o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do
mês de fevereiro teve um resultado positivo, pois cresceu apenas 0,90%, bem menor que
a variação de 1,27% de janeiro: foram 0,37 % a menos. Em fevereiro de 2015 o IPCA
situou-se em 1,22%. Curiosamente, o resultado não mereceu qualquer destaque da mídia,
sempre ciosa em repercutir amplamente os resultados negativos e de esconder os
positivos. Se considerarmos os dois primeiros meses do ano, o índice ficou em 2,18%,
resultado igualmente inferior aos 2,48% ocorridos em igual período de 2015. No
acumulado dos últimos doze meses, a variação foi de 10,36%, significativamente menor
do que os 10,71% registrados em 2015.
O item que mais contribuiu para a queda foi o da energia elétrica , que
apresentou redução de 2,16%, determinando uma queda de 0,15% no grupo Habitação.
O fator que provocou a queda foi a redução no valor da bandeira tarifária vermelha, que
passou de R$ 4,50 para R$ 3,00 por cada 100 quilowatts - hora consumidos, a partir de 1º
de fevereiro. Essa boa influência no índice deve continuar, pois em março passou a
vigorar a bandeira amarela , cujo valor corresponde a R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora
(kWh) de energia elétrica consumida. E no mês de abril a implantação da bandeira verde
significa a extinção de qualquer cobrança adicional.
Houve também a contribuição dos preços dos alimentos, que aumentaram 1,06%,
apresentando uma trajetória de alta mas com menor vigor que em janeiro, quando
chegaram a 2,28%. Os grandes responsáveis por esse resultado foram a cenoura (23,79%)
e farinha de mandioca (11,40%). Por outro lado, ocorreram quedas de preço no tomate (12,63%) e na batata-inglesa (-5,70%).

Os causadores da elevação ainda expressiva dos preços foram as passagens de
ônibus urbano, que tiveram uma alta de 2,61%, e o grupo Educação , que registrou alta
de 5,90% em função dos aumentos registrados no início do ano letivo, em particular nos
preços das mensalidades dos cursos regulares, que subiram 7,43%, tornando-se o item de
maior contribuição no mês, com 0,21 % .
Gráfico 1
Variação do IPCA Janeiro/Fevereiro de 2016
5,9

6

5

Percentual(%)

4

3
2,28

2
1,27

1

Janeiro
Fevereiro

1,77

0,9

1,06

1,19

1,01
0,81

0,45

0

-0,15

0,62

0,94
0,81

0,77

0,24

0,66
0,31

0,22

Edu

Comunica

-0,24

-1

Geral

Alim e Beb

Hab

Res

Vest
Transp
Grupos

Saúde

Desp. Pes.

Fonte:IBGE
Essa desaceleração do IPCA no mês de fevereiro, quando o índice de 0,90%
divulgado pelo IBGE ficou menor que as projeções dos analistas financeiros, significa,
efetivamente, um bom resultado em termos econômicos . Depois do susto com o
desempenho da inflação acima das expectativas de mercado, em janeiro, a variação anual
dos preços caiu para 10,36% no segundo mês do ano. Ainda é um patamar muito alto,
longe da meta do Banco Central de conter o índice em 6,5% neste ano. Mas é uma mostra
efetiva de que a inflação poderá mostrar um comportamento capaz de animar os
consumidores e permitir ao governo começar a reduzir os juros e com isso voltar a
reanimar a economia.
3-2 IPCA-15: A queda continua
A divulgação recente dos resultados do IPCA-15 mostra que a trajetória da inflação
é efetivamente de queda. O índice de Março subiu 0,43% novamente bem abaixo do
menor valor calculado pelos analistas do mercado financeiro. Esta queda resultou da

redução mais forte dos alimentos, mas também refletiu um comportamento menos
dinâmico dos preços livres, em especial dos serviços.
Gráfico 2
Variação do IPCA-15 Março de 2016
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O dado divulgado pelo IBGE, que levou a revisões nas projeções de curto prazo,
mostra uma tendência à desinflação mais significativa do que a anteriormente prevista. A
prévia da inflação de março desacelerou quase um ponto (0,99 ponto percentual) em
relação fevereiro, provocada principalmente pela menor alta em alimentação e bebidas,
onde foi importante a influência de alimentos in natura. Ela ficou também 0,81 ponto
porcentual abaixo da taxa registrada em março de 2015 (1,24%). A inflação de março de
2016 foi a menor variação mensal registrada para meses de março desde 2012, quando foi
de 0,25%. No ano, o índice já acumulou 2,79% e nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula
a taxa de 9,95%, ficando 1,91 ponto porcentual acima do índice anualizado em março de
2015, quando atingiu 8,04%. Por outro lado repetiu-se o já ocorrido no IPCA de fevereiro:
aumentos menores em serviços, deflação da energia elétrica (2,87%) e, em sentido
contrário, alta de itens influenciados pela desvalorização do real. Mas este último fator
pode perder o ritmo rapidamente tendo em vista o comportamento mais recente do
câmbio, de valorização do real.
No IPCA-15 de março , dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete
apresentaram redução comparando-se com o mês anterior: Alimentação e bebidas (de
1,92% para 0,77%), Despesas pessoais (de 0,93% para 0,70%), Saúde e cuidados

pessoais (de 1,04% para 0,70%), Transportes (de 1,65% para 0,45%), Educação (de 5,91%
para 0,67%), Habitação (de 0,40% para -0,52%), e Comunicação (de 0,91% para -0,51%).
Também aumentaram os Artigos de residência (de 0,86% para 0,88%), com a taxa
mais expressiva entre os grupos, e Vestuário, variando de 0,14% para 0,44%. Os alimentos
registram forte redução na taxa de variação, passando dos 1,92% de fevereiro para 0,77%
em março. Muitos itens mostraram queda de preços como o tomate (-19,21%) e a batatainglesa (-4,61%). Entretanto, os preços de parte dos produtos mantiveram alta, como a
cenoura (24,08%), as frutas (6,11%) e a farinha de mandioca (5,94%).
Novamente temos a energia elétrica como o item que, com redução de 2,87%,
impactou para baixo com resultado mais forte: -0,11 p.p. O principal impacto individual
foi nos combustíveis (0,07 ponto porcentual), onde a alta foi 1,23%. O preço do litro da
gasolina subiu 0,82%, ao mesmo tempo em que o litro do etanol ficou 3,20% maior. No
item ônibus urbanos, a alteração de 0,76% resultou da pressão exercida por Goiânia, onde
o aumento de 8,19% deve-se ao reajuste de 12,10% ocorrido em 6 de fevereiro; em
Curitiba, cuja variação de 7,95% é atribuída ao reajuste de 12,00% em vigor desde o dia 1º
de fevereiro, exceto nos dias de domingo, com reajuste de 66,67%; e em Recife, com
variação de 1,56%, refletindo parcela final do reajuste de 14,28% de 19 de janeiro. Estas
variações mostram o caráter arbitrário dos reajustes concedidos localmente, sujeitos a
pressões fortes dos empresários da área, e sem nenhuma relação com os custos do
transporte. somente um índice fixado nacionalmente pode eliminar estas disparidades
artificiais.
Há um fenômeno novo no que diz respeito ao local da realização das refeições. Em
termos médios, nos últimos três meses, os preços em restaurantes, lanchonetes, padarias
etc. aumentaram 0,7% ao mês, bem menos que a variação do custo da alimentação no
domicílio que foi de 1,85% ao mês. Ao longo da série histórica, a relação entre esses dois
grupos foi muito diferente. Em 2015 o grupo alimentação no domicílio aumentou 1,24%
em média no primeiro trimestre e, fora de casa, 1%. A redução da demanda para
alimentação fora de casa, em resposta a preços abusivos anteriormente cobrados é que
está limitando os reajustes em restaurantes e lanchonetes.
Nos itens Educação (7%
em 2015 e 6,8% no acumulado do primeiro trimestre de cada ano) e Serviços pessoais
(2,5% para 2,2% na mesma comparação) também apresentaram amplitude menor de
variação neste ano em relação aos primeiros três meses do ano passado, mas serviços de
saúde (2,6% para 2,9%) e o grupo consertos e manutenção em domicílios (2,4% para 3,2%)
mostram uma inflação mais expressiva no início de ano. O bom desempenho da inflação
de serviços e de preços monitorados no primeiro trimestre, confirmados pelo IPCA-15 de
março, juntamente com a tendência recente de queda do dólar no mercado devem
possibilitar para novos cálculos reduzindo as projeções para o IPCA do ano. Os bons
resultados devem continuar...

