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Considerações Iniciais
Os principais indicadores econômicos divulgados no início de dezembro tiraram do
governo a pseuda- tranquilidade que havia tanto na área econômica quanto ao desempenho
econômico brasileiro nesse ano e no próximo.
A idéia que o governo transmitia

à sociedade era a de que nós somos diferentes,

administramos melhor nossos “instrumentos macroeconômicos” e que a crise internacional se
consubstanciaria numa outra “ marolinha”.
Porém, os indicadores de crescimento da inflação e os índices de estagnação no PIB
brasileiro no terceiro trimestre, mostram que a situação é pouco mais complicada do que se
imagina.
É verdade que parte desse resultado é fruto do que vem ocorrendo no mercado
internacional e seus impactos nos setores nos quais temos fortes relações comerciais. Porém,
alguns dos problemas são frutos de decisões tomadas no início do ano de arrefecimento da
demanda interna que somente agora começam a gerar seus efeitos mais importantes tanto na
economia nacional quanto mineira.
Além disso, não se deve esquecer ainda dos resquícios do comportamento do governo que
no final do ano passado não fez nenhum esforço para conter os gastos do governo visando não
somente a obtenção de taxas significativas de crescimento para se tornar uma marca do governo,
mas também para eleição de sua sucessora.
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1 - INFLAÇÃO MENSAL VOLTA A SUBIR EM NOVEMBRO
Prof. Flávio Riani
A inflação de novembro volta a preocupar o governo na medida que atinge nível superior
ao esperado e supera a do mês de outubro. A taxa de 0,52% alcançada em novembro é a
segunda maior desde maio desse ano.Grande parte da pressão inflacionária no mês foi
decorrente das variações nos preços do grupo Alimentos e Bebidas. Este grupo contribuiu de
forma importante para que a inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), registrasse aumento mais significativo nesse mês.
Enquanto esse grupo impactou na inflação de outubro em 0,13 %, em novembro ele
pressionou a inflação em 0,25 p.p, representando 48% do IPCA do mês, ao passar de 0,56%
para 1,08% no período.
Vale destacar ainda o grupo Despesas Pessoais, ao apresentar aumento de 0,22% para
0,88% em novembro deste ano. No período, o grupo refletiu as variações de itens como
empregados domésticos (de 0,10% para 1,36%), manicure (de 0,88% para 1,98%),
cabeleireiro (de 0,54% para 1,19%) e costureira (de 0,41% para 1,64%).
Os demais grupos , na passagem de outubro para novembro, os que apresentaram aumentos
mais intensos no período foram Artigos de Residência (-0,20% para 0,05%) e Comunicação
(0,13% para 0,39%).
Por outro lado, os grupos Habitação (0,62% para 0,47%), Vestuário (0,74% para 0,58%),
Transportes (0,48% para 0,01%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,45% para 0,42%) e
Educação (0,07% para 0,02%) mostraram desaceleração no período. As taxas mensais da
inflação medidas pelo IPCA estão destacadas no gráfico 1 e as acumuladas nos últimos 12
meses no gráfico 2.

Gráfico 1 - Brasil - Taxa mensal IPCA
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Gráfico 2 - Brasil - IPCA- Acumulado 12 meses
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Em termos regionais , Fortaleza apresentou a taxa mais alta de novembro, ficando com
inflação de 0,74 %. Por outro lado, Curitiba teve o menor resultado do mês, de 0,30%,
enquanto que São Paulo e Rio de Janeiro registraram inflação de 0,52% e 0,46%,
respectivamente.
No que se refere a meta governamental a expectativa é a de que a inflação fique abaixo do
limite máximo projetado pelo governo. Isto porque embora no acumulado dos últimos 12
meses ela tenha atingido , em novembro, 6,64%., em dezembro ela teria que ser superior a
0,9% para superar o patamar estimado de 6,5%, uma vez que até novembro o índice
acumulado do ano alcançou 5,97%.
2 - ECONOMIA Brasileira: rumo à estagnação?
Prof. Ricardo F. Rabelo
Os dados divulgados pelo IBGE sobre o PIB no 3º trimestre mostram que a economia
brasileira continua apresentando crescimento,porém em ritmo desacelerado ao longo deste
ano Apesar disso, a situação não se configura em expectativas de crescimento negativo do
PIB neste último trimestre.
Alguns analistas têm se referido a este fato como um processo de estagnação da
economia, o que não é correto. Uma economia só pode ser considerada estagnada quando
apresenta um processo recessivo constante, o que não é o caso atual. Para que uma
economia seja considerada em recessão é preciso que apresente pelo menos dois trimestres
de crescimento negativo, ou seja, abaixo de zero.
E esse não é o caso: se tomarmos como ponto de partida o comportamento da
economia neste ano em comparação com 2010, em igual período, ou seja, no terceiro
trimestre, detecta-se um crescimento de 2,1%. Se considerarmos o crescimento acumulado
ao longo do ano em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento é ainda mais
significativo: 3,2%.
De qualquer forma, os dados mostram que essa inflexão no processo de crescimento é
preocupante e demanda mudanças e adaptações na política econômica do governo que, de
resto, já as vem tomando há algum tempo.
O principal aspecto dessa evolução recente da nossa economia é que vários
componentes do PIB já apresentaram um crescimento negativo. Do ponto de vista da oferta,
gráfico 3 ,analisando os vários setores em que se divide a economia, somente o setor
agropecuário apresentou crescimento positivo, de 3,2%. O setor industrial apresentou um forte
viés negativo, de 0,9% enquanto que o setor de serviços ficou com taxa negativa de 0,3% . É
preciso lembrar que este último é o setor que vinha apresentando taxas expressivas de
crescimento e sustentando o crescimento do PIB nos trimestres anteriores.
Gráfico 3 - Brasil - Taxa cresciment o do PIB
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Quando se analisa o setor industrial verifica-se que a performance mais negativa
ocorreu na industria de transformação, que emprega maior volume de mão de obra e cujo
comportamento tem influências significativas no conjunto da economia.
No conjunto a indústria de transformação apresentou
queda foi de 1,4% afetada
principalmente pela produção de automóveis, têxteis, artigos do vestuário, calçados e produtos
químicos em geral, com destaque para os farmacêuticos. Assim, os efeitos negativos
ocorreram tanto no setor de bens duráveis, como no de bens não duráveis.
Por outro lado, algumas outras atividades industriais apontaram variações positivas
em relação ao trimestre imediatamente anterior, como por exemplo Extrativa mineral (0,9%),
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (0,8%) e Construção civil (0,2%), que
impediram queda ainda maior no conjunto do setor.
No setor de serviços, as variações negativas mais expressivas ocorreram no
Comércio (-1,0%), enquanto o setor de Intermediação financeira e seguros apresentou
crescimento de 1,7%, certamente ainda não atingido pela queda da taxa Selic desde agosto.
Outro aspecto preocupante dos dados divulgados sobre o PIB diz respeito à ótica
da despesa, que mostra como os recursos gerados pelo PIB são gastos pelos diferentes
setores. Pelos dados percebe-se que todos os componentes da demanda interna
registraram queda no terceiro trimestre: Despesa de Consumo da Administração Pública (0,7%), Formação Bruta de Capital Fixo (-0,2%) e Despesa de Consumo das Famílias (0,1%).
Vale destacar a queda na Formação Bruta de Capital Fixo, que significa impactos
negativos sobre a atividade econômica futura, na medida em que o investimento é o principal
fator de crescimento em longo prazo da economia. Surpreendentemente, foi o setor externo,
com variação positiva de 1,8% das exportações e queda de 0,4% das importações o
responsável pela estabilidade da variação do PIB do 3º. Trimestre em relação ao trimestre
anterior, já que sua contribuição ao PIB nos outros trimestres foi negativa.
2.1 – Mercado de Trabalho
Quanto ao mercado de trabalho, os dados da Pesquisa Mensal de Emprego do
IBGE mostram que a taxa de desocupação de outubro de 2011 foi estimada em 5,8%
para o conjunto das seis regiões metropolitanas e não apontou mudança significativa em
relação ao mês de setembro. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego, o
emprego industrial mostrou variação negativa de 0,4% em outubro de 2011 frente a setembro.
Essa queda do emprego na indústria, juntamente com os indicadores do PIB, mostra que a
desaceleração ocorrida no 3º. Trimestre aponta para a possibilidade de um crescimento
menor que o previsto anteriormente pelo governo e pelos analistas.
2.2- Política Monetária
Em função deste quadro, e das possibilidades de aprofundamento da crise da zona
do euro, além da recuperação ainda muito precária da economia americana, a autoridade
monetária e o governo têm alterado significativamente o rumo da política econômica. A partir
de agosto, o Banco Central reduziu a taxa SELIC em 0,50 % , o que certamente terá um
impacto positivo na atividade econômica, mas somente a partir do 2º. Trimestre do próximo
ano. Além disso, foi revertida a maior parte das chamadas medidas macroprudenciais,
significando uma melhoria das condições de crédito para o consumo. E, finalmente, adotou-se
uma série de medidas de desoneração do IPI para a chamada “linha branca” de bens de
consumo durável, que também deve concorrer para o aumento de demanda nesse setor. Este
conjunto de medidas não foram suficientes para estancar o processo de desaceleração, o que
demonstra a divulgação do IBC - Br de outubro, que apresentou variação negativa de 0,32%.
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3 - PIB mineiro também recua e tem 5º recuo trimestral
Prof. Flávio Riani
Segundo dados divulgados pela Fundação João Pinheiro, a produção de Minas Gerais,
medida pelo PIB, também apresentou desaquecimento no terceiro trimestre de 2011.
Conforme se pode ver no gráfico 4 há uma marcante trajetória de desaquecimento na
economia mineira ao longo dos últimos trimestres quando comparados aos trimestres
anteriores. Depois de alcançar um patamar de 12,9% no primeiro trimestre de 2010, no último
trimestre apurado em 2011 o crescimento foi de apenas 0,3%.
Gráfico 4 - Minas GeraisTaxas Cresciment o do PIB
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No que se refere às atividades econômicas apenas o setor de serviços apresentou
crescimento no último trimestre alcançando o índice de 3,2%, com destaque para o comércio
que cresceu 7,2%.
Por outro lado, o setor de extrativa mineral, atividade básica na economia mineira,
apresentou queda de 2,9%.O desaquecimento das atividades ocorreu também na
agropecuária cujo desempenho foi negativo em 4,4%.
A indústria de transformação também teve desempenho negativo de -1%. Nessa,
atividades relevantes na economia estadual apresentaram quedas significativas, destacando
Máquinas e Equipamentos com -6,7%, Produtos Têxteis -17,% e Refino de petróleo e álcool
cuja queda atingiu -17%.
Gráfico 5- Minas Gerais
Taxas de Cresciment o do PIB por at ividade
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4 - Setor Externo – Desempenho da Balança Comercial
Prof. Ricardo F. Rabelo
No mês de novembro a balança comercial brasileira apresentou novo resultado positivo,
mostrando que, frente à queda da demanda interna é a demanda externa o fator dinâmico atual da
economia. As exportações alcançaram o valor, de US$ 21,773 bilhões, recorde para este mês,
representando crescimento de 23,1% em relação a 2010, menor em 1,7%, em relação a outubro
de 2011.
Já as importações somaram um total de US$ 21,191 bilhões, também recorde para
meses de novembro. Considerando o mesmo período de 2010, as importações mostraram
crescimento de 21,8%, e, ao contrário das exportações, aumentaram 7,1%.em relação com
outubro de 2011,
Como consequência desse desempenho, o saldo da balança comercial do mês apresentou um
superávit de US$ 582 milhões, valor 99,9% superior ao registrado em novembro de 2010 (US$
291 milhões

Evolução da Balança Comercial Brasileira
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Do ponto de vista do tipo de produto exportado, todos eles apresentaram valor recorde e
crescimento sobre o mês de novembro de 2010. Os produtos básicos tiveram o valor de US$
10,059 bilhões e cresceram 35,3%, Os semimanufaturados venderam US$ 3,390 bilhões e
tiveram crescimento de 14,1%%. Finalmente, os manufaturados atingiram o valor de US$ 7,867
bilhões, com 12,7% de aumento em relação a 2010..
Aprofundando esta análise, vemos que, como já apontamos anteriormente, há uma certa
fragilidade destes resultados tão positivos. Se considerarmos o valor acumulado no período
janeiro-novembro de 2011, os três grupos de produtos registraram crescimento em relação à igual
período de 2010: básicos (+38,7%, para US$ 111,963 bilhões), semimanufaturados (+29,8%, para
US$ 33,281 bilhões) e manufaturados (+16,8%, para US$ 83,790 bilhões).
De acordo com os dados da Funcex – Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior há uma grande diferença entre os índices de preço e de quantum das exportações
brasileiras. Considerando a comparação entre o mesmo período janeiro/novembro de 2011 em
relação a 2010, houve um crescimento de 24,4% e no que diz respeito aos preços apenas de
3,9%, em relação ao quantum . Analisando os três grupos de produtos, ocorreu um aumento
significativo de preços em todos eles: manufaturados (+14,4%), semimanufaturados (+21,9%) e
básicos (+33,7%). Já em volume, os três grupos de produtos apresentaram um crescimento
expressivamente menor: semimanufaturados (+7,0%), manufaturados (+2,2%) e básicos
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(+4,3%).Isto significa que, caso o agravamento da crise da zona do euro cause uma queda
generalizada de preços de alguns desses produtos, a performance positiva atual pode se
transformar em um desempenho muito menos expressivo.
Tomando como ponto de partida o período janeiro/novembro-2011/2010, tem-se um
aumento de 28,7% nas vendas externas brasileiras, e, pelo menos até este mês de novembro,
registrou-se um aumento em todos os blocos econômicos.
O resultado melhor, como já vem ocorrendo há algum tempo, foi nas exportações para a
Ásia, com expansão de 36,5%, saltando de US$ 51,3 bilhões em 2010 para US$ 70,3 bilhões em
igual período de 2011. Nosso principal importador, a China, foi fundamental para esse resultado,
com as nossas vendas crescendo 43,7%, passando de US$ 28,2 bilhões para US$ 40,7 bilhões.
No continente norte-americano, as exportações brasileiras aumentaram 35,6% e somaram US$
23,3 bilhões entre janeiro e novembro de 2011. Já na África, tivemos aumento de 31,5% e no
MERCOSUL, 26,8%.
A grande dúvida, para 2012 é quanto ao desempenho do mercado da Europa, pois a
crise da zona do euro já está provocando um crescimento baixo das principais economias do
continente e recessão nas mais atingidas pela crise como a Grécia, o que certamente implicará
em redução das compras externas. Isto é preocupante, pois no período em consideração
registrou-se nesta região um acréscimo de 25,3% nas exportações de US$ 38,5 bilhões para US$
48,5 bilhões.
Uma queda nas exportações, de 35,8%, já foi verificada nas vendas à Europa Oriental,
no mês de novembro de 2011, caindo de US$ 379,8 milhões para US$ 244,4 milhões. Essa
redução foi explicada principalmente pela queda nas vendas à Rússia (US$ 163,8 milhões, 52,4%). Registraram-se, por outro lado, aumentos significativos para Ucrânia (US$ 30,2 milhões,
+83,3%) e Geórgia (US$ 23,6 milhões, +320,0%). No período janeiro-novembro de 2011,
comparado ao mesmo período de 2010., obteve-se crescimento de 14,0% nas vendas para a
Europa Oriental, subindo de US$ 4,3 bilhões para US$ 4,9 bilhões, com participação da região de
2,1% na pauta de exportações brasileira.
Nas outras regiões o resultado acumulado também apresentou crescimento, de 31,5%
das exportações para a África, 19,9% para o Oriente Médio e de 16,8% para os países da
América Latina e Caribe (exceto Mercosul). Um fator que, se tiver continuidade, pode vir a
contribuir para uma expansão das exportações é o processo de desvalorização do real, que
poderia levar a um aumento da competitividade de nossos produtos e contrabalançar a queda da
demanda externa.
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