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APRESENTAÇÃO
Esta primeira Carta de Conjuntura representa a retomada da discussão e
divulgação do desempenho econômico conjuntural no âmbito do Departamento de
Economia na PUC.
A expectativa é a de que com ele tal processo se reinicie e incentive a participação
dos alunos e dos professores do curso de Ciências Econômicas.
Esta “Carta” faz parte do projeto de Análise Conjuntural, que inclui também a
elaboração de boletins trimestrais (dois já estão disponibilizados na página do ICEG) e a
realização de seminários.
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os resultados recentes da economia brasileira sinalizam para algumas dificuldades
futuras que exigirá do governo uma atuação dinâmica no uso de seus instrumentos de
política, sobretudo os fiscais e os monetários.
No que se refere à inflação as recentes taxas alcançadas em maio e junho são
frutos das políticas monetárias recentes e apresentaram trajetórias de queda. Apesar
disso, o acumulado dos últimos 12 meses sinaliza uma taxa superior à estabelecida como
meta pelo governo. Tal fato, associado aos reajustes salariais previstos para este final de
ano, deixam dúvidas sobre a evolução da inflação neste período.
Em relação ao nível de atividade, a economia mostra uma tendência à
desaceleração do crescimento do produto, embora ainda persista a influência de fatores
dinâmicos como o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo.
No mercado externo existem incertezas quanto ao desempenho do comércio
internacional, principalmente naqueles países com os quais o Brasil tem relação
econômica mais direta, sobretudo a China, um dos nossos principais demandantes.
Existem também preocupações com a evolução dos do Câmbio e seus efeitos sobre
determinados segmentos industriais brasileiro.
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I – INFLAÇÃO: Reduz taxa mensal, mas acumulada ainda supera meta do governo
Prof. Flávio Riani

A mensuração oficial da inflação no Brasil é feita através do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Em julho ele foi de 0,16%,praticamente a mesma apresentado
no mês anterior 0,15%
Este resultado demonstra diminuição na evolução de crescimento da inflação no país é foi
o menor valor observado desde setembro de 2010 quando a taxa foi de 0,45%.
O gráfico 1 mostra a evolução das taxas mensais do IPCA nos últimos 12 meses.
Os índices mostram trajetória crescente até o início do ano quando a taxa de
inflação alcançou 0,83% em janeiro.
O índice de 0,16% observado em julho é resultante de um conjunto de fatores.
Porém alguns pontos merecem ser destacados.
Inicialmente deve-se mencionar as medidas recentes tomadas pelo governo na
tentativa de manter a taxa de inflação sobre controle. A elevação da taxa da SELIC e
outras restrições impostas aos créditos tiverem impactos diretos sobre a capacidade de
compra do consumidor, desaquecendo, portanto, a demanda interna.
Por outro lado, observou-se também deflação em alguns itens de grande influência
na composição do IPCA como alimentação, bebidas e comunicação. Pressionaram no
índice médio a elevação de preços nos vestuários, educação, transporte (principalmente
combustíveis), saúde, cuidados pessoais e despesas pessoais em geral.
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No que se refere a evolução das taxas do IPCA acumulado existem ainda preocupações
do governo quanto ao seu controle. Apesar da queda detectada em julho, o IPCA
acumulado nos últimos 12 meses, até julho, é o maior observado nos últimos anos. O
gráfico 2 destaca a evolução do IPCA acumulado em 12 meses também desde julho de
2010.
Os valores apresentados registram a trajetória crescente, cuja taxa acumulada em
julho é a maior observada desde junho de 2005 quando ela alcançou 7,27%.
O patamar de 6,71% observado até junho supera a margem de 6,5% estabelecida
como meta pelo governo.
Quanto a isto dois pontos merecem destaques um positivo e outro preocupante.
O positivo está revelado pela trajetória mensal decrescente da inflação, em grande
parte decorrentes da medidas restritivas de crédito estabelecidas pelo governo.
O ponto preocupante relaciona-as às diversas negociações salariais que ocorrerão
nos meses seguintes. Estas negociações poderão reverter a trajetória mensal
distanciando a taxa ainda mais da meta governamental.
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II – GOVERNO NÃO ALTERA LÓGICA DA DÍVIDA
Prof. Flávio Riani

Os resultados primários do governo mostram que a política do governo em gerar
superávits para pagamento de parte dos juros permanece inalterada na nova
administração.

O resultados do Governo Central mostram que em julho o resultado primário
alcançou R$ 10,5 bilhões, muito superiores aos R$ 4,5 bilhões obtidos em maio.
Tal resultado foi fruto de uma arrecadação federal de R$ 69,7 bilhões ante uma
despesa (exceto dívidas) equivalente a R$ 59,2 bilhões. Em ambos os casos os
valores observados em julho superaram os de maio, sendo que o acréscimo na receita foi
muito superior ao das despesas: respectivamente 17,7% e 7,2%
No acumulado de janeiro a junho, o Governo Central arrecadou R$ 393,5 bilhões ante
uma despesa equivalente a R$ 337,9 bilhões. Tais valores resultaram num superávit
primário acumulado de R$ 55,5 bilhões, mais do que o dobro do alcançado no mesmo
período do ano anterior, quando o resultado obtido apontou um superávit acumulado de
R$ 24,9 bilhões.
Em termos do setor publico consolidado, computando-se o resultado primário dos três
níveis de governo, o superávit primário acumulado de janeiro a junho de 2011 alcançou
R$ 78,1 bilhões, sendo R$ 22,6 bilhões gerados nos níveis sub-nacionais.
Estes resultados mostram a armadilha da dívida pública no Brasil que atinge patamares
cada vez mais elevados sem perspectivas de solução. A Dívida Pública do Governo
alcançou R$ 2,2 TRILHÕES, mantendo-se num patamar equivalente a 56% do PIB.
Apesar de todo “controle” feito pelo governo, o resultado primário que tem sido
gerado não é suficiente para pagar sequer os juros da dívida. O montante de R$ 78,1
bilhões de superávit primário acumulado este ano até junho, não foi suficiente para pagar
R$ 119,7 bilhões

de

juros devidos. Assim R$ 41 bilhões foram refinanciados e

incorporados ao estoque da dívida.
Com este processo, o governo não consegue amortizar nenhuma parte da dívida,
cujo estoque final está sendo sempre acréscimo das amortizações e com a parcela dos
juros não pagas.
Por fim, vale destacar que enquanto o governo gerencia suas contas na direção da
obtenção dos resultados primários seus investimentos continuam abaixo do necessário.
Até junho deste ano, o volume de recursos financeiros investidos pelo governo está no
mesmo patamar do mesmo período de 2010 quando foram investidos pouco mais de R$
20 bilhões, ou seja, um montante equivalente a 30% do total destinado ao pagamento dos
juros.
III - Nível de Atividade: Economia desacelera crescimento
Prof. Ricardo F. Rabelo

A evolução da conjuntura econômica brasileira em 2011, no que diz respeito ao
nível de atividade econômica, tem evidenciado um

processo de desaceleração do

crescimento em relação ao ano de 2010. Embora ainda atuem fatores dinâmicos que
contribuem para manter a atividade econômica em expansão, o ritmo deste crescimento
tem mostrado redução em relação a 2010, ano marcado pelo processo de recuperação
em relação à crise dos anos anteriores.
Os dados disponíveis com relação à variável mais relevante para esta análise, o
PIB, se referem ao 1º trimestre de 2011 e já denotam uma queda no crescimento. De
acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
o Produto Interno Bruto registrou crescimento de 1,3% na passagem entre o quarto
trimestre de 2010 e o primeiro trimestre de 2011, na série livre de influências sazonais.
Em igual período de 2010 a taxa foi de 2,2%, na comparação trimestre / trimestre
imediatamente anterior. Se tomarmos por base de comparação o mesmo trimestre do
ano anterior a queda é ainda mais significativa, pois no 1º. Trimestre de 2010 obteve-se
um crescimento de 9,3% enquanto no 1º trimestre de 2011, esta taxa foi de 4,2%.
Considerando, que o PIB relativo ao 1º. Trimestre de 2011 ainda tenha
apresentado um crescimento significativo, Índice de Atividade Econômica do Banco
Central, calculado mensalmente, aponta para uma desaceleração em marcha. Este Índice
subiu 0,44% entre março e abril na série livre de influências sazonais, atingindo 143,52
pontos. No mês anterior, havia avançado 0,5%, para 142,89 pontos. Já em maio, o índice
apresentou elevação de apenas 0,17% em relação a abril.

Ainda com relação aos dados do PIB, a Despesa de Consumo das Famílias, após
apresentar crescimento de 1,1%, 1,7% e 2,3%, nos últimos três trimestres de 2010,
aumentou apenas de 0,6% no primeiro trimestre de 2011. O indicador que apresentou

bom desempenho no período foi a Formação Bruta de Capital Fixo, que voltou a acelerar
e registrou expansão de 1,2% no 1º. Trimestre contra 0,4% no trimestre anterior. Por
outro lado, houve queda tanto nas Exportações de Bens e Serviços (3,2%) como nas
Importações de Bens e Serviços (1,6%). . Houve contribuição positiva da Despesa de
Consumo da Administração Pública, mas com um crescimento de apenas 0,8% em
relação ao trimestre anterior.
Se mudarmos o foco para a ótica da produção, e usando o critério da comparação
do 1º. trimestre de 2011 com o mesmo período em 2010, vemos que o desempenho do
Setor de Serviços foi de 4,0%, sendo que o aumento de volume do Valor Adicionado da
Indústria desacelerou, passando de 4,3% no quarto trimestre de 2010 para 3,5% no
primeiro trimestre de 2011. A Agropecuária, por sua vez, apresentou elevação de 3,1% na
comparação com o primeiro trimestre de 2010.
Como fator propiciador da desaceleração da atividade econômica, aparecem, com
grande evidência, as medidas recentes de política econômica. No final de 2010, o Banco
Central adotou uma serie de medidas de contenção do crédito, chamadas de medidas
macropudenciais. Outro conjunto de medidas com claro viés contracionista é
representado pelo novo impulso dado pelo governo à elevação do superávit primário,
como mostramos anteriormente. Finalmente, joga um papel determinante nesse processo
de desaceleração do crescimento, a política monetária adotada pelo Banco Central de
desde janeiro de 2011, que resultou em expressivo aumento da taxa básica nominal de
juros da economia, cujos resultados esperados são sabidamente uma queda tanto no
consumo como no investimento privado. Apesar de o Banco Central ter promovido um
alongamento do horizonte de convergência do nível de preços para o centro da meta de
inflação, postergando este objetivo para 2012, o impacto de uma alta persistente e
significativa na taxa básica de juros, que ainda não se faz totalmente presente nos dados
referentes ao 1º. Trimestre, muito provavelmente ainda mostrará sua influência no
processo de desaceleração do crescimento da economia.
IV – Setor Externo: expansão esconde problemas estruturais
Prof. Ricardo F. Rabelo

No acumulado janeiro-julho de 2011, as exportações apresentaram valor recorde de
US$ 140,555 bilhões. Sobre igual período de 2010, as exportações registraram
crescimento de 31,5%. As importações somaram recorde de US$ 124,454 bilhões, com
aumento de 27,5% sobre o mesmo período anterior. O superávit comercial no acumulado

somou US$ 16,101 bilhões, valor 74,4% superior ao registrado em equivalente período
anterior (US$ 9,230 bilhões).
Este resultado fortemente positivo esconde, no entanto, um desempenho não muito
satisfatório em outros aspectos do setor externo da economia. Em primeiro lugar há uma
forte concentração na pauta de exportação dos produtos básicos, enquanto prevalecem
na pauta de importações os produtos manufaturados e de alta intensidade tecnológica.
Em segundo lugar, o aumento expressivo do valor exportado deve-se,
fundamentalmente, à elevação dos preços dos produtos exportados, mais que ao
“quantum”. Ressalte-se que a maior parte desse bom desempenho nos preços advém
também dos produtos básicos.
Finalmente, é possível perceber uma elevação dos termos de troca. De acordo com
informações do IPEA, entre maio de 2010 e de 2011, os termos de troca das exportações
elevaram-se 15,1%, compensando a valorização real da moeda doméstica no período
(8,2%). Entretanto essa elevação não é homogênea entre as classes de produtos. Na
mesma base de comparação, enquanto os produtos básicos obtiveram um ganho de
29,3% em seus termos de troca, os produtos manufaturados registraram modesto
aumento de 1,7%.. Assim, enquanto os exportadores de produtos básicos têm obtido
expressivos ganhos de rentabilidade, os de produtos manufaturados (e de alguns
semimanufaturados) vêm sofrendo perdas sucessivas em decorrência dos impactos
negativos da valorização cambial.

Fonte:MDIC

Por outro lado, os dados mostram que, na comparação dos resultados do saldo da
balança comercial, com o período pré-crise de 2008 não ocorreu ainda uma recuperação.
A evolução da balança comercial parece indicar que a situação favorável pode dar lugar a
um déficit, se os preços dos principais produtos de exportação brasileiros apresentarem
queda. Esta é a razão da preocupação com os rumos da economia chinesa, que tem
dados mostras que pode viver alguma redução de crescimento devido à persistente alta
da inflação naquele país, e a necessidade de adoção de política econômicas
contracionistas.

