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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
 Dados divulgados recentemente revelam que o nível geral de preços em 2012, medido pelo 
IPCA, tem apresentado taxas acumuladas nos últimos doze meses inferiores às do ano anterior. 
Eles mostram também que nos últimos meses os alimentos têm se apresentado como os 
principais propulsores da elevação de preços. 
 Dados divulgados pela Fecomércio de São Paulo mostram que, em função disso, na Região 
Metropolitana da capital paulista, a inflação tem se manifestado maior para os níveis de renda 
mais baixo, devido o peso relativo da alimentação nas suas pautas de consumo. 
 Em termos de oferta, levantamentos recentes sobre o PIB brasileiro e sobre o desempenho 
industrial mostram performances inferiores às projetados pelo governo brasileiro nas bases de seu 
orçamento fiscal para este ano. Por exemplo, no caso do PIB, a previsão era de um crescimento 
real de 5,5% e as expectativas são as de que ele não ultrapasse 1,8%. Por outro lado o setor 
industrial continua sinalizando desempenho negativo, apesar da modesta recuperação nos últimos 
dois meses. 
 No “front” externo, as importações continuam exercendo um importante papel na oferta 
de bens para complementar o fraco desempenho da oferta interna, contribuindo, diretamente, 
para evitar elevações nos preços em vários segmentos produtivos. 
 Em relação às políticas governamentais, o orçamento federal para 2013 mostra a 
permanência da prioridade para obtenção de resultados primários para pagamento de parte dos 
juros da dívida, continuando o processo de rolagem da dívida, com a manutenção de baixo níveis 
de investimentos revelados pelos últimos dados da FBCF ( Formação Bruta de Capital Fixo).  
 
2 –  ESTUDO REVELA INFLAÇÃO MAIOR PARA OS NÍVEIS DE RENDA MAIS BAIXOS. 

Prof. Flávio Riani 

 
 A exemplo do que ocorre com a carga tributária a inflação é também mais elevada para os 
níveis de renda mais baixos. 
 Trabalho desenvolvido pela Fecomércio paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, 
mostra que a inflação medida pelo IPCA revela taxas mais elevadas para os menores níveis de 
renda.  
 Conforme mostra a tabela 1 na Região Metropolitana de São Paulo o IPCA para os níveis de 
renda mais baixos são superiores aos de níveis de renda maiores. Enquanto para os níveis de 
renda superiores a R$ 12.207,24 o IPCA dos últimos 12 meses até agosto foi de 3,86%, para as 
classes de renda até R$ 976,58 ele alcançou 5,17%. Tal resultado é fruto do fato de que a 
alimentação tem um peso maior nos orçamentos dos níveis de renda mais baixos e é este o 
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segmento que tem aumentado mais no período. Nos últimos doze meses, a inflação dos alimentos 
na RMSP foi de 8,35%. Evidentemente como este item pesa mais nos orçamentos mais modestos, 
a inflação acaba tendo um impacto maior  do que nos orçamentos mais  elevados. Estes, por outro 
lado, têm no transporte o item de maior peso relativo. Como eles subiram apenas 1,59% nos 
últimos doze meses,  os efeitos  inflacionários relativos  são menores. 
 

Tabela 1 - Custo de Vida - RegiãoMetropolitana de São Paulo - Agosto/2012

Inflação Últimos 

Classes Renda R$ 1,00 Alimentos Transportes 12 meses 

A  + de 12.207 15,6 25,2 3,86

B 7.324 a 12 207 18,1 23,3 4,21

C 1.464 a 7.324 23,6 20,3 4,56

D 976 a 1.464 29,7 16,9 5,02

E Até 976 27,6 15,4 5,17

Fonte: Fecomércio-SP - Jornal Folha de S.Paulo, 21/9/2012

Peso Relativo

 
 O gráfico 1 destaca os valores dos IPCAs por faixa de renda na Região Metropolitana de São 
Paulo. 
 Com base nesse levantamento poder-se-ia extrapolar a hipótese de que no país o impacto 
da inflação tenha sido ainda maior nas classes de renda mais baixas pelo peso do grupo 
alimentação no orçamento familiar da maioria dos brasileiros. 
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3 - ORÇAMENTO FISCAL REVELA CONTINUIDADE NA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE SUPERAVITS 
PRIMÁRIO PARA PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA 

Prof. Flávio Riani 

 
  A exemplo do que vem ocorrendo nos últimos 18 anos, a política fiscal do governo tem tido 
como meta principal a geração de superávit primário para pagamento dos juros da dívida. 
 Tal política tem se mostrado inócuo na medida em que não resolve o problema da dívida 
tanto no que se refere ao seu estoque quanto ao fluxo de pagamento menor do que os juros 
devidos. Com isso, o país não consegue alcançar níveis de investimentos suficientes aumentando a 
carência na oferta de serviços públicos em geral e sistema básico de infraestrutura condizente 
com a necessidade de crescimento do país. 
 O orçamento fiscal previsto para 2013 tem como parâmetros: crescimento do PIB de 4,5%, 
IPCA de 4,5% , SELIC 9 % e IGP-DI de 4,5%. 
 Nos últimos anos os resultados desses parâmetros considerados  têm sido muito diferentes 
das projeções consideradas pelo governo no orçamento fiscal. 
 De qualquer forma, com base neles o orçamento fiscal mostra que 42% das despesas 
orçadas destinam-se ao pagamento de amortizações e encargos da dívida pública. 
 O comparativo previstos desses gastos com os demais pode ser visto através do gráfico 2. 
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 Os dados básicos do orçamento fiscal para 2013 estão apresentados na tabela 2. 
 

 
 
 As informações da tabela 2 mostram que de um total de R$ 2,1 trilhões, aproximadamente 
R$ 900 milhões referem-se aos compromissos da dívida pública. 
 
4 - A EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE: o PIB do 2o. trimestre 

Prof.  Ricardo Rabelo 

 O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou variação positiva de 0,4% na comparação do 

segundo trimestre de  2012 contra o primeiro  trimestre do ano,  levando-se em consideração a 

série com ajuste sazonal. Na comparação com  igual período de 2011, houve crescimento do PIB 

de 0,5%. No acumulado dos quatro trimestres terminados no segundo trimestre de 2012, o PIB 

registrou expansão de 1,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no 

resultado para o primeiro semestre de 2012, Gráfico 3, o PIB apresentou aumento de 0,6% em 

relação a igual período de 2011. 

 

Itens de Despesas % 2.140.000  

Juros e Encargos da Dívida 7,6 162.640      

Transf.Estados e Municípios 9,3 199.020      

Pessoal Enc.Sociais 9,7 207.580      

Desp.Descriminatória 11,7 250.380      

Ben.Prev.Ass.Social 19,7 421.580      

Demais Desp.Funcionais 4,6 98.440        

Demais Desp.Obrigatória 2,7 57.780        

Res.Contingência 0,3 6.420           

Amortização Dívida 34,4 736.160      

Total Despesa  Orçamentária 2.140.000

Fonte: Ministério do Planejamento

Tabela 2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2013
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Gráfico 3 

 
                                   Fonte: IBGE 
 
            Quando se considera  a ótica da oferta, gráfico 4,  o   destaque  positivo  foi  a Agropecuária,  

que  teve  crescimento  de  4,9%. No  Setor de Serviços houve aumento de 0,7%, enquanto que a 

Indústria registrou queda de 2,5%. Na Indústria houve  queda de 2,5% observada na Indústria de 

transformação, seguida por Extrativa mineral (-2,3%) e pela Construção civil (-0,7%).   

No que se refere aos Serviços, os  destaques foram  para o crescimento das atividades de 

Intermediação Financeira e Seguros (1,8%), Serviços de Informação (1,0%), Administração, Saúde e 

Educação pública (0,8%). 

Gráfico 4 
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 Pela  ótica  do  gasto,  gráfico 5, a  Despesa  de  Consumo  da  Administração Pública  e  a  

Despesa  de  Consumo  das  Famílias  cresceram, respectivamente, 1,1%  e 0,6% no  segundo  

trimestre de 2012.  Outro  importante componente da demanda  interna, a Formação Bruta de 

Capital Fixo, teve  queda de 0,7% 

Gráfico 5 

 

                         Fonte: IBGE 

 

 

5 – PRODUÇÃO INDUSTRIAL:  as perspectivas de retomada do crescimento. 

Prof.  Ricardo Rabelo 

 

Conforme analisamos no número anterior da Carta, nota-se uma mudança efetiva no 

comportamento da produção industrial, apontando para uma retomada do  crescimento. Em  

Julho houve o crescimento de  0,3%  frente  ao  mês  imediatamente  anterior (gráfico 6) e uma 

queda menor (3,7%) no acumulado dos 7 meses do ano, do que no acumulado do 1º. Semestre:, 

que foi de 3,8%.  
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Gráfico 6 

 

Considerando as categorias de uso, comparando-se com o mês imediatamente anterior, o 

resultado mais relevante se deu em bens de capital (1,0%), que apresentou o segundo acréscimo  

positivo consecutivo, totalizando nesse período expansão de 2,4%. Já com relação aos  bens de 

consumo duráveis (0,8%) e de bens intermediários (0,5%) registrou-se igualmente alterações 

positivas em julho de 2012, com duráveis acumulando 5,7% em dois meses seguidos de 

crescimento na produção, e o segundo superando a queda nos quatro meses anteriores que 

resultou em perda de 2,5%. Assim, no balanço da produção industrial, apenas o setor de bens de 

consumo não duráveis (-0,6%) mostrou recuo na produção em julho e anulou parcialmente o 

crescimento  revelado em junho (1,6%).  

Em agosto, as previsões apontam para um crescimento de  1%  em relação ao mês anterior, 

feitos os ajustes sazonais. Se isso se confirmar, há expectativas de um PIB anualizado crescendo a 

taxas de 4% já no terceiro trimestre. Alguns indicadores confirmam esta tendência, como o Índice 

de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que , entre julho e agosto, teve 

avanço dessazonalizado de 1,4% ., ao mesmo tempo que se registrou um aumento no nível de 
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utilização da capacidade instalada - que no mesmo período cresceu 0,3 ponto porcentual, para 

84% 

  Alguns outros indicadores indiretos como Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em 

inglês), do HSBC, gráfico 7,  que subiu de 48,7 pontos em julho para 49,3 pontos em agosto e a alta 

registrada de 1,4% do consumo de energia  no mês de julho em relação a julho de 2011. . 

Finalmente, temos um aumento na expedição de papelão ondulado, que subiu 9,6% em relação a 

julho e 6,5% sobre agosto de 2011.Tomando como base estes dados e  a elevação de 0,42% do  

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) entre junho e julho,  é possível prever 

uma elevação do PIB em 2012 de 1,8%, considerando ainda o IBC-Br de agosto com taxa de 

crescimento  de 0,9%  

Gráfico 7 
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