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. Considerações Iniciais
Os dados básicos constantes desta carta demonstram os efeitos das políticas
governamentais tomadas no início de 2011, visandoconter o ritmo de crescimento das taxas
inflacionárias mensais apuradas nos meses iniciais do primeiro semestre do ano passado.
As medidas tomadas foram eficazes na busca da reversão das taxas inflacionárias mas, por
outro lado, agregadas a outros fatores acabaram também por contribuir para uma diminuição no
ritmo da produção esperada para 2011. Com isso, o PIB brasileiro que havia crescido 7,5% em
2010 teve sua taxa de crescimento diminuída para 2,7% em 2011.

1 – Trajetória da Inflação
Prof. Flávio Riani
As políticas de restrições ao crédito e a elevação das taxas de juros no início do ano
passado conseguiram de fato diminuir o ritmo da demanda. Com isso, aspressões inflacionárias
via demanda arrefeceram e a conseqüência foi a manutenção do patamar inflacionário mensal
mais baixo.
Gráfico 1 - Brasil - IPCA- mensal
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Pelo gráfico 1 percebe-se que a média inflacionária de 0,7% observada no primeiro
semestre de 2011 diminui para algo próximo a 0,5% no segundo semestre, praticamente mantida
nesse início de ano. Apesar disso, alguns sinais têm se manifestado, agora em março, de que
poderá ocorrer ligeira pressão sobre os preços decorrentes da expressiva diminuição das taxas de
juros na última reunião do COPOM e da desvalorização do real frente ao dólar que teria
provocado ligeira elevação de custos dos materiais importados componentes de insumos
industriais.
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2 – Evolução recente da produção física industrial
Prof. Flávio Riani
Desde o início de 2011 que as taxas de crescimento mensal da produção física vinham
apresentando aumentos decrescentes com predominância de quedas no segundo semestre
em praticamente todas as categorias de uso, principalmente os bens intermediários.

Tal comportamento resultou numa trajetória decrescente nas taxas apuradas acumuladas
nos últimos doze meses conforme destacado no gráfico 3, quando se consolida a produção
física por categoria de uso.

As trajetórias apresentadas em todas as categorias são similares e resultaram numa
diminuição no ritmo do crescimento da indústria geral como mostram os dados destacados no
último gráfico do conjunto acima. Essa trajetória fez com que a indústria se configurasse como
o setor que menos contribuiu para o baixo crescimento do PIB em 2011.

3 – Crescimento do PIB em 2011
Prof. Flávio Riani
O índice real de crescimento do PIB observado em 2011 já vinha se manifestando baixo
pela própria trajetória dos crescimentos trimestrais apresentados já desde final de 2009.
A situação de queda ficou mais evidente a partir do quarto trimestre de 2010.
No início de 2011 entrou em vigor uma série de medidas do governo no sentido de diminuir
o ritmo de crescimento de inflação, medidas essas que acabaram também por impactar no
desempenho produtivo do país.
Tais medidas, associadas às dificuldades de exportações, em função da valorização do
real frente ao dólar, contribuíram para que os PIBs trimestrais apresentassem taxas de
crescimento mais modestas, finalizando o ano com um crescimento bem abaixo dos 4,5%
projetados pelo governo no início de 2011, também já manifestado nas diretrizes do
orçamento federal para aquele ano.

Gráfico 4 - Brasil - Taxas de crescimento real do PIB
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Nos últimos anos tem havido certa euforia dos analistas econômicos brasileiros, e
principalmente dos administradores governamentais, já desde o governo Lula, em relação às
taxas de crescimento do PIB brasileiro.

Como exemplo do que vem acontecendo nos últimos anos, as taxas de crescimento do PIB do
Brasil têm sido abaixo das taxas observadas nos países emergentes e da maioria dos países
Latino-Americanos.
Conforme mostra o gráfico 5, mesmo em 2010 quando o Brasil apresentou um crescimento
do PIB de 7,5%, esta taxa ficou muito abaixo das observadas num grande número de países,
inclusive da América Latina, com destaque para a Argentina que desde 2003 vem
apresentando taxas de crescimento superiores às brasileiras.
Em 2011, conforme destaca o gráfico 6 a taxa de 2,7% de crescimento do Brasil foi inferior
a menor de todas as taxas dos países Sul Americanos.
Ressalte-se o fato de que a agricultura foi o segmento que deu maior contribuição ao
crescimento do PIB em 2011, uma vez que estas atividades cresceram 3,9% nesse período.

4 - A Crise da economia europeia e seu impacto no Brasil
Prof. Ricardo F. Rabelo

4.1 -Origem da crise
A crise atual da economia europeia se origina da iniciativa de seus governos, durante a
crise de 2008, a se empenhar em evitar a falência do sistema financeiro, com maciças
injeções de recursos para garantir sua liquidez. Isso fez com que aumentassem enormemente
a dívida soberana e o déficit público dos países da zona do euro, bem acima do acordado no
tratado de Maastrich, como se pode ver nos gráficos 7e 8:

Essa situação fiscal precária vai ser exacerbada nos países de economia mais frágil, como
a Grécia e Portugal, que chegam a uma situação de virtual insolvência financeira.

4.2 - A pior situação: economia grega
Prof. Ricardo F. Rabelo
O déficit grego é resultado de um desequilíbrio fiscal estrutural, agravado pela conjuntura
da crise internacional de 2008. Há anos a economia grega vem se caracterizando por uma grande
evasão fiscal e por um aumento expressivo dos gastos públicos, como por exemplo, em
armamento moderno e de alto custo, adquirido dos países de economia mais robusta da zona do
euro, sem que haja qualquer perspectiva de envolvimento do país em um eventual conflito bélico.
Esta situação de crescimento da dívida e aumento do déficit público foi ocultada da opinião
pública e mesmo das autoridades da zona do euro, e foi revelada em 2009, com a saída do
governo de Kostas Karamanlis, do partido Nova Democracia e a posse do novo primeiro-ministro
do Partido Socialista (Pasok), Giorgos Papandreu. O verdadeiro déficit público do país, de
gravíssimos 15,7% do PIB, era mais do que o dobro do informado pelo governo anterior..
Após vários aportes de recursos da União Européia, para tentar “salvar “ a economia
grega, conclui-se pela necessidade de reestruturação de sua dívida, exigindo-se do país, em
contrapartida, de um rigoroso plano de ajuste das contas públicas, cujo foco vai se colocar nos
salários dos funcionários públicos, mas também no corte de benefícios sociais tradicionais como a
previdência e de gastos do governo na área social, bem como privatizações e aumento de
impostos. A reestruturação da dívida grega foi efetivada, tendo como contrapartida a substituição
do governo anterior, que desejava submeter o plano de resgate a um referendo, por um governo
mais palatável aos olhos da União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário
Internacional (FMI) – que muitos chamam de troika, ressuscitando a velha palavra da extinta
União Soviética.
Embora não haja nos outros países em dificuldades a perspectiva de reestruturação da dívida
soberana, os chamados “planos de resgate” estão sendo aplicados de forma generalizada em
todos eles – Portugal, Espanha, Itália, Irlanda. O plano prevê aumentos de impostos, cortes
orçamentários, redução de benefícios previdenciários e privatizações, durante um período de

cinco anos. Para o setor público, o pacote do governo estabelece redução de ganhos de
servidores e tetos salariais. Estão incluídos, também, o aumento da idade para a aposentadoria,
em uma tentativa de economizar dinheiro no sistema de pensões, já sobrecarregado. O plano
grego foi inicialmente aprovado no parlamento por uma pequena maioria de votos. O primeiroministro grego George Papandreou tentou submetê-lo a referendo, mas foi obrigado pela “troika”a
renunciar e ser substituído pelo o economista Lucas Papademos que formou um governo
receptivo às imposições externas.

4.3 –Evolução recente da crise européia
Prof. Ricardo F. Rabelo
Em 2011 o PIB da zona euro subiu 1,4%, enquanto na União Européia o crescimento foi
de 1,5%. Em 2011 a queda do PIB português foi de 1,6%,inferior apenas aoGrécia, que
despencou em 6,8%. A Alemanha apresentou o maior crescimento. de 3%, acompanhada da
França, que cresceu 1,7% Este bom desempenho da economia alemã desaparece quando se
verifica que no último trimestre de 2011 ela teve crescimento negativo de 0,2% em relação ao
trimestre anterior A França apresentou reduzido crescimento de 0,2% na mesma base de
comparação. Já a economia européia recuou 0,3% nos últimos três meses de 2011, em
comparação com trimestre anterior. Na comparação anual: comparando com o quarto trimestre de

de 2010, o PIB avançou 0,7% nos países da zona euro e 0,9% no total dos Estados-membros da UE.

4.4 - Possíveis Efeitos da Crise Européia na Economia Brasileira
Prof. Ricardo F. Rabelo
A política financeira, tanto americana como européia, estabeleceu níveis baixos para a
taxa básica de juros da economia, seguida pelo processo de expansão da liquidez financeira
proporcionada pelos Bancos Centrais. Na medida em que o cenário econômico internacional
favorece os países emergentes em detrimento das economias desenvolvidastrata-se de usar do
poderio financeiro para inverter o jogo, como, por exemplo, fornecer fundos para a alavancagem
de montantes a serem usados especulativamente nos países emergentes e subdesenvolvidos.
Busca-se, também, a transferência da aplicação financeira em mercados desenvolvidos,
ainda atravancados, para mercados de economias mais atrativas, com juros mais elevados e
rentabilidades mais amplas.
Cria-se, artificialmente, uma forte instabilidade dos mercados devido aos8,8 trilhões de
dólares lançados aos bancos pelos Bancos Centrais europeu e americano, cujo objetivo é
desvalorizar as moedas fortes para propiciar uma transfusão de valor dos emergentes – que
possuem uma elevado grau de abertura financeira como Brasil – para os desenvolvidos.
A economia brasileira tem demonstrado um processo de enfraquecimento para
enfrentaressa verdadeira guerra cambial e financeira . É evidenteo processo de desaceleração
vivido em 2011 , quando o PIB aumentou apenas 2,7%, menos que a própria economia alemã.
Ressalte- se que a indústria recua como atividade propulsora da economia, tendo crescido
apenas1,6% , enquanto a agropecuária cresceu 3,9%, os serviços 2,7%. Embora continue a
haver um expressivo crescimento do consumo das famílias – 4,1% em 2011 – a taxa de
investimento, ao contrário do seu necessário crescimento, caiu de 19,5% do PIB para 19,3%

4.5 - Impacto no setor externo da economia
No âmbito do setor externo brasileiro, as exportações captadas pelo PIBtiveram
crescimento de 4,5%, e as importações se expandiram 9,7%. Dados dobalanço de pagamentos
reforçam este quadro de desequilíbrio do setor externo. Foiregistrado um superávit de US$ 58,6
bilhões em 2011, mas o resultado em conta corrente foi negativo em US$ 52,6 bilhões,
equivalentes a 2,12% do PIB, comparativamente a déficit de US$ 47,3 bilhões, 2,21% do PIB, em
2010. Esse resultado foi compensado pela entrada maciça de recursos externos, destacando-seos
ingressos líquidos de IED, que atingiram US$ 66,7 bilhões. Mas, em contrapartida, há um volume
igualmente significativo de exportação de recursos financeiros, já que a conta serviços registrou
saídas líquidas de US$ 37,9 bilhões, acréscimo de 23,2% na comparação com 2010. Jáas
remessas líquidas de renda para o exterior somaram US$ 47,3 bilhões em 2011, superando em
19,8% o montante registrado em 2010.
Embora em 2011 a balança comercial brasileira tenha apresentado um saldo positivo
acumulado em 29,790 bilhões de dólares, a situação está mudando rapidamente em 2012, em
grande parte sob o efeito do quadro recessivo que se desenha na Europa. Em janeiro a balança
comercial teve o primeiro déficit em dois anos e já registra o pior resultadodo mês de janeiro. As
importaçõessuperaram as exportações em US $ 1.,291 bilhão, contra um superávit de US$ 398
milhões em 2011.
De acordo com os números parciais de 2012, até o dia 18 de março, a balança comercial
brasileira acusou umsuperávit de US$ 1,15 bilhão, uma queda de 50,6% no resultado da balança
comercial, em relação ao mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo somou US$
2,33 bilhões.Em termos de dados acumulados anuais, as exportações registraram US$ 45,6
bilhões, com média diária de US$ 860 milhões, ao passo que as importações contabilizaram US$
44,45 bilhões (média de US$ 838 milhões por dia útil). Em comparação com o mesmo período de
2011, as exportações cresceram alta de 6,4% e as importações avançaram 9,7%. Ao contrário de
2011, quando os resultados da balança comercial ainda eram animadores, em 2012 haverá uma
grande piora neste quadro, podendo obtermos no máximo um superávit de US$ 19 bilhões, ou
seja, queda acentuada, de acordo com analistas de mercado . Já o Banco Central mantémboas
perspectivas e acredita em superávit da balança comercial na casa de US$ 23 bilhões. Mesmo
assim, esse número é inferior aos registrados em 2008 e 2009, quando o saldo comercial foi de
US$ 24,95 bilhões e US$ 25,27 bilhões, respectivamente.

