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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Aos poucos as turbulências no mercado financeiro europeu e seus impactos nas
atividades econômicas mundiais vão se refletindo no Brasil.
Tais repercussões não foram ainda mais significativas devido a dinâmica criada no
mercado interno que tem, de certa forma, mantido as atividades econômicas do país em
níveis razoáveis de crescimento. Porém, alguns indicadores de produção física já refletem
perda de dinamismo em diversos segmentos, que já apresentaram taxas negativas de
crescimento no último mês.
Como tentativa de minimizar os efeitos dos impactos da crise o governo vem
tomando algumas decisões de incentivos ao consumo através de taxas de juros menores
e ainda uma certa flexibilidade ou facilidade nos mecanismos de créditos para alguns
segmentos específicos da economia brasileira.
Porém, a tarefa mais difícil para o governo será a de tentar impedir a queda nos
níveis de produção do país, tornando-a compatível ao nível de consumo, procurando
manter a taxa de inflação sobre controle.
No cenário externo o país ainda consegue saldos positivos na balança comercial,
porém com perdas significativas de recursos financeiros remetidos ao exterior através dos
ganhos de empresas internacionais aqui instaladas.
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1 - Prévias sinalizam queda no PIB brasileiro
Prof. Flávio Riani

Dados divulgados pelo Banco Central indicam que o Produto Interno Brasileiro
(PIB) deverá diminuir 0,32% no terceiro trimestre de 2011 em relação ao trimestre
anterior. A se confirmar tal resultado, o PIB acumulado do ano até o terceiro trimestre terá
crescido 3,19%.
Tal situação se configurará na primeira queda no PIB desde o primeiro trimestre de
2009, sendo uma das poucas variações negativas ocorridas nos últimos anos.
Como será mostrado nos itens posteriores, tal resultado é conseqüência das
turbulências ocorridas no mercado internacional a partir de agosto de 2011 por ocasião
das dificuldades surgidas no refinanciamento da dívida pública americana.
Apesar da política do governo brasileiro de baixar as taxas de juros e ainda de
facilidades de crédito, o que se percebe é que o setor industrial brasileiro efetivamente já
se recente da crise no comércio internacional. Tal situação indica com clareza que o
crescimento do PIB brasileiro em 2011 será menor do que o previsto para o ano,
alcançando algo próximo de 3% a 3,5%.
Gráfico 1 -Brasil - Taxas de crescimento real do PIB
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2– Inflação recua mas ainda é preocupante
Prof. Flávio Riani

A taxa de inflação de outubro medida pelo IPCA atingiu 0,43% inferior, portanto aos
0,53% observada no mês anterior.
A desaceleração dos preços de vários produtos na categoria de Alimentos e Bebidas e do
grupo Transportes contribuiu de forma importante para que a inflação registrasse aumento
menos intenso no mês de outubro.
Gráfico 2 -Brasil - Taxa mensal IPCA
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Os componentes do grupo de Alimentos e bebidas, cujo impacto na inflação de
setembro foi de 0,15 p.p, pressionou a inflação de outubro em 0,13 p.p, passando de
0,64% para 0,56% no período. O grupo Transporte também se destacou no mês, ao
apresentar recuo de 0,78% para 0,48% em outubro deste ano.
No mês,no setor de alimentação ocorreram diversas variações de itens como leite
(de 2,47% para 0,05%), frango inteiro (de 2,94% para -0,05%) e feijão carioca (de 6,14%
para -1,88%), quanto aos transportes as passagens aéreas (de 23,40% para 14,26%),
combustíveis (de 0,69% para 0,10%), conserto de automóvel (de 1,23% para 0,60%),
tarifas de ônibus interestaduais (de 0,01% para -0,20%), automóveis novos (0,18% para 0,09%) e veículos usados (de 0,51% para -0,15%), foram as mais relevantes. No ano, a
inflação medida pelo IPCA acumula alta de 5,43% e, em 12 meses, acréscimo de 6,97%.
Gráfico 3 Brasil - Inflação acumulada 12 meses IPCA
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3 – Nível de Atividade: Desaceleração atinge Produção Industrial
Prof. Ricardo F. Rabelo

A evolução da economia brasileira no 3º. Trimestre do ano dá sinais de um
aprofundamento do processo de desaceleração do crescimento já apontado nas Cartas
de Análise Conjuntural nos. 1 e 2. A divulgação recente dos dados acerca da produção
industrial do mês de setembro de 2011, completa as informações sobre o desempenho do
setor no 3º. Trimestre, e nos permite estabelecer parâmetros sobre o comportamento do
conjunto da economia, já que a indústria tem tido uma influência muito significativa na
desaceleração do crescimento em curso.
Dados da

Pesquisa Industrial Mensal Produção Física

divulgada pelo IBGE em

novembro mostram que a produção industrial apresentou queda de 2% em setembro

relativamente ao mês de agosto de 2011, o que é uma indicação importante de que a
indústria enfrenta sérios problemas para manter sua performance ainda de crescimento
em relação a 2010. Isto porque este indicador , também apresentou queda, embora
reduzida, de 0,1% em agosto e teve um também reduzido crescimento de 0,3% em julho.
Quando buscamos comparar estes resultados com igual período de 2010, vemos
que a produção total da indústria decresceu 1,6% em setembro deste ano, recuo só
menor que o do mês de abril (-1,7%), e ainda apresenta crescimento de 1,1% no índice
acumulado dos nove meses do ano. Considerando o terceiro trimestre de 2011, o setor
industrial vai ter o mesmo nível de produção de igual período do ano passado (0,0%). Isto
parece mostrar que há uma estagnação da produção, mas na verdade , tendo em vista
que houve uma queda de 0,8% em relação ao registrado no 2º. Trimestre, o que se
constata

é efetivamente uma trajetória progressivamente descendente , já que o

acumulado em doze meses, demonstrou um recuo de 0,7 % de setembro (1,6%) em
relação a agosto (2,3%)
Um dado que também demonstra que a perda de dinamismo do setor é mais
profundo são os recuos da produção dos bens de consumo duráveis e o de bens de
capital. O primeiro mostra significativa queda de 9,0% em relação ao mês imediatamente
anterior, enquanto que o setor de bens de capital acusou um recuo de 5,5%.
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Esta perda de dinamismo da Indústria certamente terá afetado os números do IBC
– Br, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que antecipa os resultados do
PIB calculado pelo IBGE e cujos resultados só deverão ser divulgados em dezembro..
Embora o índice tenha apresentado uma leve alta de 0,02 % em setembro, na
comparação do 3º. Trimestre com o 2º apresentou uma queda de 0,32%, a primeira em
bases trimestrais registrada pelo indicador desde o primeiro trimestre de 2009, quando a

economia vivia o pior momento da crise financeira internacional. Como já analisamos nas
Cartas, no segundo trimestre de 2011, o IBC – Br já apontava uma tendência de
desaceleração da economia, mas não apresentou variação negativa indicando um
crescimento de 0,50% na comparação com os três primeiros meses do ano.
O processo de redução da atividade econômica não chegou ainda a afetar outras
variáveis importantes da economia. Em setembro, a Pesquisa Mensal de Emprego do
IBGE apontou uma estabilidade nos níveis de emprego (população ocupada) em relação
a agosto e um crescimento de 1,4% em relação ao mesmo mês de 2010. Já rendimento
médio real habitual dos trabalhadores apresentou queda de 1,8% em comparação com
agosto, tendo ficado estável em relação a setembro de 2010.
Outro indicador que apresentou variação positiva em setembro foi o Comércio
Varejista. De acordo com os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE, ele
apresentou um crescimento em relação a agosto de 0,6% em relação ao volume de
vendas e de 1,1% na receita nominal de vendas, sendo que volume de vendas havia
caído -0,4% no mês anterior.
Estes dados, aparentemente contraditórios, mostram na verdade um mesmo
processo. Enquanto, de um lado, nota-se uma crescente de desaceleração da economia,
cujo núcleo principal é a produção industrial, mas já atingindo outros setores, de outro se
mantém fatores dinâmicos, cujo reflexo principal está na manutenção de um alto nível de
consumo das famílias, abrangendo um número maior de pessoas que em outros
momentos. Nesse contexto, a redução de 1,8% do rendimento médio dos trabalhadores é
um alerta para a possibilidade de um aprofundamento da queda de atividade econômica,
pois pode significar um arrefecimento também dessas varáveis ainda dinâmicas. Tudo
isso, diante do quadro nebuloso do setor externo que, como será visto a seguir, o Brasil já
começa a enfrentar uma relativa redução da demanda externa, em particular da União
Européia, pode configurar uma perspectiva pessimista para o nível de atividade da
economia em 2012.

4 – Setor Externo – Primeiros reflexos da Crise Internacional
Prof. Ricardo F. Rabelo

O movimento geral das relações econômicas externas da economia brasileira ainda é
positivo, com a continuidade dos expressivos saldos na Balança Comercial e com a
manutenção de um significativo, mas ainda financiável déficit de transações correntes.
Este contexto global positivo foi certamente um dos fatores que contribuiu para a

mudança na avaliação da agência de classificação de risco Stand & Poors de BBB- para
BBB da economia brasileira. A questão é saber se esse quadro vai se manter, mesmo
com a provável recessão na economia européia e outros efeitos recessivos na economia
mundial da crise do euro.
Nesse sentido, os dados mais recentes relativos à Balança Comercial Brasileira
mostram resultados que apontam para possíveis repercussões da crise externa. O
superávit comercial aumentou 74% nos dez primeiros meses do ano e atingiu o valor de
US$ 25,390 bilhões, mas houve uma desaceleração do crescimento deste saldo em
outubro.O saldo positivo cresceu US$ 2,355 bilhões no mês, um valor 23,4% menor do
que o registrado em setembro, mas superior em 28,9% ao alcançado no mesmo período
do ano passado. As exportações acumularam nestes dez meses US$ 212,139 bilhões, o
que significa uma alta de 29,3%, e as importações atingiram US$ 186,749 bilhões, o que
representa uma elevação de 24,9%, de acordo com informações do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em outubro, a tendência de queda no
comercio externo se aprofundou devido à crise internacional. A corrente de comércio, que
soma importações e exportações, chegou ao seu menor valor em seis meses, caindo de
43, 496 US$ bilhões em setembro, para 41,925 bilhões US$ bilhões.
Com relação ao fluxo de capitais, a situação do setor externo é também
preocupante, embora, devido ao crescimento do saldo comercial, tenha diminuído as
apreensões quanto às dificuldades de financiamento externo.
De acordo com os últimos dados disponíveis, divulgados pelo Banco Central, o
balanço de pagamentos registrou superávit de US$ 808 milhões em setembro. As
transações correntes apresentaram déficit de US$ 2,2 bilhões no mês e de US$ 48
bilhões nos últimos 12 meses, equivalentes a 2,05% do PIB. A conta financeira registrou
ingressos líquidos de US$ 2,9 bilhões. Destacaram-se os ingressos líquidos de
investimentos estrangeiros diretos, US$ 6,3 bilhões, e de empréstimos de longo prazo,
US$ 2 bilhões, bem como as amortizações líquidas de empréstimos de curto prazo, US$
2,4 bilhões. São resultados que afastam qualquer maior problema com relação à nossa
vulnerabilidade externa, o que só ocorre quando o déficit de transações correntes atinge
de 3 a 3,5% do PIB.
O fator de desequilíbrio de nossas relações financeiras externas continua sendo a
conta de rendas, com as remessas líquidas de renda para o exterior somando US$ 2,4
bilhões em setembro de 2011, 20,7% acima do resultado de setembro de 2010. As
remessas líquidas de renda de investimento direto, incluindo lucros e dividendos,

atingiram US$ 1,7 bilhão, elevação de 23,8%. As remessas líquidas de renda de
investimentos em carteira totalizaram US$ 491 milhões, crescimento de 6,3% em relação
ao mesmo mês do ano anterior. Houve elevação de 39,4% nas remessas líquidas de
renda de outros investimentos, que totalizaram US$ 338 milhões. As remessas líquidas de
lucros edividendas atingiram US$ 2 bilhões no mês, crescimento de 20,5% ante mesmo
período de 2010.
Este quadro vem se repetindo desde o início de 2008, quando a situação de
superávit em transações correntes, vivida pela economia brasileira no período 2003-2007,
foi revertida para déficit. As grandes empresas transnacionais com filiais no Brasil têm
garantido certo equilíbrio em suas contas globais com o manancial de recursos
transferidos em volume crescente do país para os países onde ficam suas matrizes. Este
desequilíbrio tem sido compensado pelo grande volume de investimento direto recebido
pela economia brasileira neste último período. De acordo com os dados do Banco Central,
os investimentos estrangeiros diretos somaram ingressos líquidos de US$ 6,3 bilhões no
mês de setembro, ante US$ 5,6 bilhões em agosto, e acumularam US$ 50,5 bilhões no
ano, até setembro. No mês, os ingressos líquidos para aumento da participação no capital
de empresas no País atingiram US$ 5,4 bilhões. A esta quantia adicionam-se os
desembolsos líquidos de empréstimos intercompanhia, que em setembro somaram US$
959 milhões, e que são classificados inadequadamente como investimento direto pelo
Banco Central. No período janeiro-setembro o aumento de participação no capital de
empresas no país totalizou U$ 40, 2 bilhões e o empréstimo intercompanhias somou
US$ 10,2 bilhões
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Outro possível efeito da crise internacional pode ser indicado pelo comportamento
dos investimentos estrangeiros em carteira, que totalizaram saídas líquidas de US$ 933
milhões em setembro, ante ingressos líquidos de US$77 milhões em agosto.

Esse

quadro fica ainda mais claro quando se verifica que no período janeiro-setembro de 2011
entraram U$ 23, 6 bilhões no país de investimentos em carteira, contra US$ 42, 5 bilhões
no mesmo período de 2010, uma expressiva queda de 55%.
O quadro geral do setor externo brasileiro é, portanto, ainda muito positivo. Mas
ele se sustenta com base em variáveis que podem

se alterar com um possível

aprofundamento da crise européia, como uma queda de preços e volume exportados, de
um lado e de uma queda nos investimentos externos, principalmente os baseados em
ativos voláteis “em carteira”. Isso explica a grande preocupação do governo brasileiro em
aumentar nossa competitividade externa, ao mesmo tempo em que procura obstaculizar
importações predatórias para o nosso parque industrial.

