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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As últimas informações referentes aos principais indicadores das atividades
econômicas no país sinalizam desaquecimento. Tal situação está refletida na taxa de
crescimento do PIB neste primeiro semestre de 2011 abaixo da do ano anterior e das
expectativas de crescimento inicialmente para esteano.
Tal resultado é preocupante na medida em que reflete a incapacidade que a
economia brasileira tem tido de gerar bens e serviços para atender à dinâmica da
demanda, sobretudo a interna. Tal situação reflete na inflação que, apesar da elevação da
taxa básica de juros, manteve-se ainda em patamar superior ao projetado e esperado
pelo governo. Depois de cair para 0,16% em julho, em agosto elevou-se para 0,37%.Tal
resultado preocupa por ela ter ultrapassado as expectativas do governo, sobretudo após o
Banco Central ter baixado a SELIC em 0,5%, para 12% a.a. É verdade que a última
inflação apurada foi anterior a esta mudança, mas, de toda sorte, contraria decisões
anteriores das relações diretas entre elevações nas taxas de juros com aumentos nas
taxas de inflação.
No que se refere ao comércio internacional, continua ainda aquecida a demanda
pelas commodities brasileiras, contribuindo para um aumento significativo nas
exportações.
O fato é que há ainda muitas incertezas quanto ao desempenho da economia para
este final do ano relacionado tanto aos ajustes internos quanto ao nebuloso cenário
internacional.
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I – Desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) confirma desaceleração da atividade econômica

Prof. Ricardo F. Rabelo

Conforme analisamos na Carta Conjuntural no.1 , de agosto de 2011, a economia
brasileira prossegue em processo de desaceleração. Os dados relativos ao PIB do 2º.
Trimestre de 2011, divulgados em 02/09 mostram um crescimento de apenas 0,8% em
relação ao 1º. Trimestre. O IBGE revelou que os dados corretos sobre o crescimento do
1º. Trimestre de 2011 em relação ao último trimestre de 2010mostram que este foi de
1,2% e não 1,3% como fora divulgado. Analisando o PIB sob a ótica daProdução percebese que a economia começa a apresentar um aspecto preocupante, tendo em vista que o
setor que apresentou maior crescimento neste 2º. Trimestre foi o de serviços, com uma
taxa de 0,8%, enquanto que a indústria apresentou uma taxa de 0,2%, e a agropecuária
teve variação negativa de 0,1%.
Gráfico 1 - PIB- BRASIL
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A perda de dinamismo de nossa indústria já aponta tendências estruturais e não
apenas conjunturais. Se se considerardados comparativos com o mesmo período do ano
anterior, nota-se que o PIB cresceu 3,1%, com o destaque para o setor de serviços, com
alta de 3,4%. Na seqüência, aparece a indústria, com crescimento de 1,7%. A
agropecuária, por sua vez,não mostrou variação. Desagregando os dados para a
indústria, constata-se que a de transformação é a que apresenta maior queda de
atividade, tendo crescido 2,8% no trimestre anterior e apresentando 0% de crescimento
no 2º. Trimestre. Já a indústria extrativa cresceu 2,2% o setor de Eletricidade e gás, água,
esgoto e limpeza urbana 1,5%, ficando a construção civil com crescimento de apenas
0.5%.
Dados da Sondagem Industrial – CNI para São Paulo, relativos ao 2º. Trimestre de
2011 servem para esclarecer alguns aspectos da situação atual da indústria no país.
Enquanto o nível de atividade da indústria paulista apresenta queda nesses últimos três

meses de 2011, outro indicador importante, o de Utilização da Capacidade Instalada –
efetiva – usual situou-se abaixo dos 50 pontos.
Por outro lado, o indicador de evolução do nível de estoques apresentou
crescimento efetivo situando-se acima dos 50 pontos, diferentemente do que ocorreu no
segundo trimestre de 2010, quando o índice apresentou crescimento linear e ainda
situando-se abaixo dos 50 pontos. Finalmente, o indicador de condição financeira das
indústrias paulistas, que expressa a questão da lucratividade e acesso ao crédito,exibiu
piora neste 2º. Trimestre. Todos estes dados mostram um processo de recuo da atividade
industrial no país, além de uma queda meramente quantitativa da produção.
Dados divulgados pelo IBGE indicam que o emprego na indústria brasileira
registrou um recuo de 0,1% em julho, na comparação com o mês anterior. Em relação ao
mesmo período de 2010, o emprego industrial cresceu 0,4%, o menor resultado desde
fevereiro do ano passado (0,8%). No ano, o índice avançou 1,7% e, em 12 meses, 2,7%.
Ao analisar os dados do PIB sob a ótica da Demanda, nota-se que alguns fatores
dinâmicos importantes têm mantido

crescimento, ainda que em desaceleração. Em

primeiro lugar, tem-se a expansão de 1,7% da Formação Bruta de Capital Fixo no
segundo trimestre de 2011 que é o melhor sinalda possibilidade da continuidade do
crescimento no próximo período. Outro fator importante é o crescimento de 1,0% da
Despesa de Consumo das Famílias , maior que os 0,7% (revisto pelo IBGE) do primeiro
trimestre do ano. Assim como a Despesa de Consumo da Administração Pública, que
teve aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior, também o setor externo mostrouse dinâmico, com as Exportações de Bens e Serviços e as Importações de Bens e
Serviços apresentando expansão, de 2,3% e 6,1%, respectivamente, apesar da queda
ocorrida no 1º. Trimestre.
Os dados de Agosto comprovam o processo de desaceleração da economia
brasileira o que, em um contexto de crise dos principais centros econômicos mundiais,
implica num cenário preocupante para nossa economia.
Dessa forma, a decisão recente do COPOM de reduzir a taxa básica de juros
(SELIC) de 12,5% para 12% aparece como acertada, na medida em que contribui para
reduzir o impacto negativo do processo de desaceleração em curso. No entanto, os

efeitos dessa alteração na política monetária do COPOM só se farão sentir no próximo
ano, não afetando, portanto, os resultados para o ano de 2011.
II – Setor Externo

Prof. Ricardo F. Rabelo

A evolução do setor externo tem surpreendido analistas pela retomada do
crescimento do fluxo de comércio nos últimos meses. No mês de agosto, tivemos um
recorde histórico, com as exportações alcançando o valor de US$ 26,158 bilhões. Isso
significa um aumento de 30,1% em relação a agosto de 2010 e de 7,3% em relação a
julho de 2011.
As importações também apresentaram recordes, totalizando um valor de US$ 22,285
bilhões. Em relação ao mesmo período de 2010, as importações registraram crescimento
de 26,6%, e sobre julho de 2011, um aumento de 6,4%, pela média diária.
O resultado desse desempenho positivo é obtermos valores recordistas também em
indicadores do setor externo, pois a corrente de comércio registrou cifra recorde de US$
48,443 bilhões, representando 28,4%de aumento. Por outro lado, o saldo comercial do
mês registrou superávit de US$ 3,873 bilhões, valor 61,9% superior ao registrado em
agosto de 2010 (US$ 2,392 bilhões).
Finalmente, os dados referentes ao acumulado para período janeiro-agosto,
mostram também valores recordes. Neste período em 2011, as exportações registraram
um valor recorde de US$ 166,713 bilhões. Sobre igual período de 2010, as exportações
também apresentaram crescimento de 31,4% e totalizaram recorde de US$ 146,754
bilhões, com aumento de 27,4% sobre o mesmo período anterior (US$ 11,618 bilhões).

Gráfico 2 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA – FATOR AGREGADO
JANEIRO/AGOSTO – 2011/2010 - US$ MILHÕES FOB
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A explicação para este desempenho é a continuidade – e o sucesso – da trajetória
que vem adotando o setor externo brasileiro: a grande importância da exportação de
produtos básicos e semimanufaturados. Neste mês de agosto, as três categorias de
produtos registraram recorde para meses de agosto, a saber: básicos (US$ 12,768
bilhões), semimanufaturados (US$ 3,935 bilhões) e manufaturados (US$ 8,949 bilhões).
Sobre o ano anterior, cresceram as exportações de básicos (+33,0%), manufaturados
(+19,9%) e semimanufaturados (+52,0%).
No grupo dos manufaturados, destacaram-se, sobre agosto de 2010, os aumentos
dos seguintes produtos: aviões (+73,1%, para US$ 456 milhões), etanol (+72,0%, para
US$ 214 milhões), óxidos e hidróxidos de alumínio (+57,8%, para US$ 193 milhões),
compressores (+9,8%, para US$ 155 milhões).Entre os básicos, o principal item
exportado, na categoria e na pauta, foi minério de ferro (+19,6%, para US$ 4,5 bilhões).
O aumento dos preços dos produtos básicos são os principais fatores do
crescimento

das
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apresentaram elevação de preços, na comparação agosto-2011/2010, com destaque para
os seguintes: milho (+65,9%), suco de laranja (+48,9%), gasolina (+64,8%), café em grão
(+61,9%), petróleo (+56,0%), óleos combustíveis (+53,2%), açúcar refinado (+49,8%),
etanol (+45,8%), etc.
No mês, os produtos importados que mais aumentaram foram os combustíveis e
lubrificantes (+53,9%), matérias-primas e intermediários (+30,4%), bens de consumo
(+23,6%) e bens de capital (+7,5%). Isso mostra que, apesar de um expressivo
dinamismo, o setor externo brasileiro tem sofrido de uma distorção que não beneficia o
desenvolvimento do país, pois enquanto exportamos produtos baseados em trabalho e
recursos naturais, importamos bens com alto valor agregado e intensivos em
desenvolvimento tecnológico.

III– Inflação volta a subir em agosto

Prof. Flávio Riani

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pela
Fundação Getúlio Vargas é a referência de comportamento dos níveis de preços da
economia, para o governo.
Depois de ter caído em julho para 0.16%, ela voltou a subir em agosto alcançando
a taxa de 0,37%. Este resultado interrompe a evolução decrescente observada nos

últimos meses O gráfico 3 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 0,37% observado em agosto mostrou
que aelevação da taxa básica provoca efeitos contraditórios em termos de ajustes de
preços.
Se por um lado ela diminui a pressão da demanda individual por bens e serviços,
pelo outro ela afeta também a elevação da oferta desses bens na medida em que
encarece o dinheiro para tomadores de créditos para investimentos. Ou seja, se de um
lado ela freia a demanda do outro ela também segura a oferta o que pode, em alguns
casos não conseguir segurar a pressão sobre os preços. Tudo indica estar sendo este o
caso do Brasil no momento.

Gráfico 3 - Brasil - Taxa mensal da Inflação - IPCA
0,9
0,83

0,8

0,83

0,75

0,7

0,8
0,63

0,6
0,5

0,79

0,77

0,45

0,4

0,47
0,37

0,3
0,2

0,16

0,1
0

0,01

0,04

0,15

No que se refere à composição das variações dos preços as taxas mostram que
apenas os segmentos de Transportes (-0,11%) e o de Comunicações (-0,06%)
apresentaram quedas. Como se pode ver no gráfico 4 estas quedas não foram capazes
de impedir a elevação da inflação já que os demais itens da composição do IPCA
apresentaram altas significativas como, por exemplo, a alimentação e bebidas e vestuário,
com taxas de crescimento de 0,72% e 0,67% respectivamente.

Gráfico 4 - Composição do IPCA por Grupos - Agosto-2011
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Fonte: IBGE

No que se refere a evolução das taxas do IPCA acumulado existe ainda preocupações do
governo quanto ao seu controle. A elevação da taxa em agosto gerou acumulado nos
últimos 12 meses de 7,2%,registrando o maior observado desde junho de 2005. O gráfico
5 destaca a evolução do IPCA acumulado em 12 meses desde julho de 2010.
Gráfico 5- Brasil - Taxa de Inflação
IPCA - 12 meses
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O patamar de 7,2% observado até agosto supera a margem de 6,5% estabelecida
como meta pelo governo. Além disso, altera também a projeção da inflação para 2011,
cujas previsões também superam à projetada pelo governo
Em relação a este fato duas questões poderão ainda pressionar a elevação dos
preços: a primeira refere-se aos impactos na demanda decorrentes da diminuição da
SELIC. Ou seja, qual será o impacto na procura de bens e serviços com a baixa nas taxas
de juros ? O segundo ponto relevante relaciona-se às diversas negociações salariais que
ocorrerão nos meses seguintes que poderão, também, manter a trajetória mensal
crescente da inflação, distanciando-a ainda mais da meta governamental.

