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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Dados recentes e posição do governo mostram mudanças sutis e importantes, não
percebidas pela grande maioria da sociedade brasileira.
Conforme pode ser visto no gráfico 4 que compõe esta carta, o governo, na prática, mudou
sua meta inflacionária sem que a sociedade percebesse isso.
Inicialmente a meta inflacionária estabelecida pelo governo era de um IPCA de 4,5% ao
ano. Se percebermos no gráfico mencionado, há mais de dois anos que os índices inflacionários
têm superado este patamar, posicionando-se em torno de 5,24% e o governo tem se contentado
com tal nível, argumentando que está dentro da margem prevista e trabalha com a hipótese de
sua manutenção.
Outro aspecto importante refere-se pseuda força do governo em conter a taxa de juros.
Na realidade o governo tem reduzido a taxa básica de juros (Selic) não porque sua política
é mais rígida em relação a ela. O fato é que tem havido espaço para redução da Selic na medida
em que as taxas de juros no mercado internacional se apresentam em patamares ainda muito
menores do que ela. Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de juros anuais chegam ao
patamar máximo de 0,25%.
Em relação ao Brasil, no que se refere às ações do governo, percebe-se que seus efeitos
são muito distantes do que se divulga, haja visto que as taxas de juros bancárias, dos cartões de
crédito e dos juros da dívida pública continuam em patamares próximos às observadas nos últimos
anos, sem nenhuma mudança significativa que acompanhe as da redução da SELIC. Na realidade,
em relação ao sistema financeiro, o tratamento do governo continua o mesmo de anos atrás.
No campo das atividades econômicas, as pequenas mudanças no patamar da produção
industrial sinalizam para taxas de crescimento do PIB em torno de 1,8%. Tal situação começa a
impactar na geração de empregos, cujas oportunidades se mostraram menores em setembro
desse ano comparativamente ao mesmo mês e período em 2011.
Prof. Flávio Riani
2 – ALIMENTOS CONTINUAM AUMENTANDO E ELEVAM INFLAÇÃO EM SETEMBRO
A exemplo do que vem ocorrendo nos últimos meses, também em setembro, o item
Alimentação e Bebidas foi o que mais cresceu, pressionando a taxa média de inflação, elevando-a
a 0,57% , conforme apurada através do IPCA.
Conforme mostra o gráfico 1, o grupo Alimentos e Bebidas teve elevação de 1,26% em
setembro comparativamente aos preços observados em agosto. Tal taxa supera a do IPCA em
mais de 120%.
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Gráfico 1 - Brasil - IPCA por Grupos
Setembro 2012
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Dados do gráico 1 destacam ainda que o setor de Transportes apresentou deflação no
período e os grupos Comunicação e Educação apresentaram as menores taxas de crescimento em
setembro.
No que se refere aos índices regionais o gráfico 2 mostra grandes diferenças entre as taxas
nas diversas regiões metropolitanas nas quais o IPCA é calculado.
Os valores nele apresentados demonstram que enquanto nas regiões de Belém, Goiânia,
Rio de Janeiro e Recife os níveis superaram 0,70%, Curitiba apresentou a menor taxa no mês,
alcançando 0,29%
Gráfico 2 - Brasil - IPCA por regiões
Setembro 2012
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A trajetória da inflação mensal de abril de 2011 a setembro de 2012 está disposta no
gráfico 3.
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Ela mostra que em 2012 ocorreram grandes oscilações nos níveis de preços, cujas taxas
apresentaram trajetória crescente nos últimos três meses. Ressalte-se ainda o fato de que o
percentual de setembtro de 2012 é o terceiro maior no período que compõe o gráfico 3,
superando a do mesmo mês no ano passado.
Gráfico 3 - Brasil - Evolução mensal do IPCA
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Embora o governo não admita, uma interpretação que se pode fazer sobre a inflação e as
metas por ele estabelecidas é a de que ele trabalha efetivamente com a margem superior , ficando
de lado a meta principal que é o IPCA de 4,5%. Tal hipótese parece ser bastante plausível na
medida em que as políticas recentes do governo sinalizam para esta direção.
Tal situação pode ser visualizada através do gráfico 4 que apresenta as taxas de inflação
apuradas pelo IPCA acumuladas nos últimos 12 meses. Elas mostram que no período destacado no
referido gráfico as taxas acumuladas têm sido superiores a meta de 4,5%.
Gráfico 4 - Brasil - IPCA Acumulado 12 meses
Setembro 2012
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3 – REDUÇÕES NA TAXA BÁSICA DE JUROS NÃO CAUSAM OS EFEITOS QUE SE ESPERAVAM
O Governo vem hà algum tempo diminuindo a taxa básica de juros ( Selic) que na última
reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária) fixou-a em 7,25% , sendo a mais baixa nos
últimos anos.
Porém, ao contrário do que a sociedade imagina, os impactos dessas diminuições tem sido
bem abaixo do que se esperaria quando se analisa as taxas cobradas no sistema financeiro.
Quando se olha os juros pagos nos empréstimos bancários, nos cheques especiais e nos
financiamentos em geral as taxas têm tidos diminuições significativamente inferiores às da Selic.
Exemplo disso pode ser feito através do gráfico 5. Os dados que o compõe mostram que nem
mesmo o governo tem se beneficiado das reduções da Selic uma vez que o custo do financiamento
de suas dívidas teve quedas muito abaixo da SELIC. Entre agosto de 2011 até julho de 2012, um
ano, enquanto a taxa básica da Selic caiu de 12,5% para 8% ( queda de 36%) a taxa média dos
juros da dívida pública diminui de 16,7% para 15,9% ( menos que 5%).

Gráfico 5 - Brasil - Evolução Selic e Taxa Média
dos Juros da Dívida Pública
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4 - Nível de Atividade: Economia entra em processo de recuperação
Prof. Ricardo F. Rabelo
Ao contrário do que ocorreu no 1º. Semestre, a produção industrial passa por evidente
processo de recuperação a partir de junho. E em agosto esse processo teve continuidade com o
crescimento expressivo de 1,5% frente ao mês imediatamente anterior, na série isenta de fatores
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sazonais. Esse desempenho representa o terceiro resultado positivo consecutivo comparando
mês atual com mês anterior, tendo acumulado nesse período crescimento de 2,3%.
Outro aspecto importante é que esta expansão abrange a maior parte – 20 - dos 27 ramos
da indústria. O setor que apresentou melhor performance foi o de veículos automotores(3,3%),
tendo como centro dinâmico a produção de automóveis, que apresentou a terceira taxa positiva
consecutiva, acumulando nesse período expansão de 9,3%.
Outros setores que mostraram certo dinamismo foram o de alimentos (2,1%), fumo
(35,0%), influenciado em grande parte pelo prolongamento da safra, refino de petróleo e
produção de álcool (2,5%), outros produtos químicos (1,9%), farmacêutica (3,1%) e material
eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações (5,9%).
Gráfico 6
Indicadores da Produção Industrial por Categorias de Uso
Brasil - Agosto de 2012
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Outra informação relevante é de que, analisando as categorias de uso, tabela 1, ainda na
comparação com o mês imediatamente anterior, o setor que mais cresceu foi o de bens de
consumo duráveis (2,6%), seguido pelo de bens intermediários (2,0%) e de bens de consumo semi
e não duráveis (1,2%). O setor de bens intermediários aumentou o ritmo de crescimento em
relação aos 0,8% observados em julho último, sendo que os bens de consumo semi e não duráveis
superaram a variação negativa de 0,3% registrada no mês anterior. Por outro lado, um importante
setor da indústria – o produtor de bens de capital - registrou crescimento de 0,3% em agosto,
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dando continuidade à recuperação iniciada em junho, apresentando resultado acumulado nesse
período de 2,5%.
Tabela 1
Indicadores da Produção Industrial por Categorias de Uso
Brasil - Agosto de 2012
Variação (%)
Categorias de Uso
Agosto/ Julho*
Bens de Capital
Bens Intermediários
Bens de Consumo
Duráveis
Semiduráveis e não Duráveis
Indústria Geral
Fonte : IBGE

Agosto12/ Agosto11

0,3
2
1,2
2,6
1,2
1,5

-13
-0,5
-0,2
0,1
-0,3
-2

Acumulado
Janeiro- Agosto
-12,2
-2,1
-2,1
-7,3
-0,4
-3,4

O panorama geral do setor industrial mostra, em agosto, uma recuperação efetiva da
produção não só pela amplitude do crescimento em relação ao mês anterior mas também por
representar a continuidade de um processo iniciado em junho(0,3%) e com seqüência em julho
(0,5%). Ressalte-se que o total da indústria zera o recuo acumulado da produção no período
maio 12/fevereiro 12 que foi de -1,8%, mas ainda se situa 3,5% abaixo do nível recorde obtido em
maio do ano passado.Como mostra a Tabela acima, os dados atuais confrontados com o ano de
2011 ainda refletem uma queda acentuada da produção industrial

5 - As Medidas Anticíclicas do Governo: Primeiros Resultados
Prof. Ricardo F. Rabelo
O processo de recuperação do crescimento da produção industrial pode ser considerado o
primeiro resultado das medidas anti-cíclicas que vem sendo adotadas pelo Governo desde 2011.
Como já analisamos em outros números desta Carta, o desde outubro de 2010 a Indústria tem
seguido uma trajetória de queda da produção, atingindo níveis que começaram a colocar a
questão de um processo de desindustrialização em marcha, e além do “pacote anti-crise”
analisado no número 7 desta Carta, vale apena fazer uma síntese das medidas adotadas até agora.
Para enfrentar esses desafios, o governo vem adotando medidas de caráter conjuntural e
estrutural, visando criar perspectivas de retomada do crescimento para 2013 e 2014, já que o
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crescimento da economia em 2012 não deverá, como já analisamos anteriormente, ser mais do
que 1,8%.
O conjunto de medidas mais relevantes veio com o lançamento, em agosto de 2011, do
Plano. Brasil Maior, que determinou a desoneração da folha de pagamentos para, numa 1ª.
Etapa, 4 setores. Posteriormente, em abril deste ano, o governo anunciou a segunda etapa do
Plano Brasil Maior, com a extensão da desoneração da folha de pagamentos para mais 15 setores
e redução da alíquota anteriormente estabelecida sobre o faturamento. Na mesma oportunidade,
efetuou-se uma significativa ampliação de recursos para o BNDES, R$ 45 bilhões do Tesouro, e
redução das taxas cobradas pelo Banco nas linhas do FINAME e do Programa de Sustentação do
Investimento (PSI). Em setembro o Governo anunciou a ampliação da desoneração da folha para
mais 25 setores de atividade, da indústria e dos serviços, a partir de 2013. E reduziu de dez para
cinco anos a depreciação de bens de capital comprados até o final deste ano
Ao lado de medidas típicas de política industrial, o governo fez também grandes mudanças
na sua política macroeconômica, dentre as quais se destacam a política monetária e a política
fiscal. De agosto de 2011 a setembro de 2012 o Banco Central adotou a mais longa série de
reduções da taxa básica de juros, que passou de 12,5% ao ano para 7,25% ao ano em setembro de
2012, a menor taxa nominal e real dos anos. Estas reduções na taxa básica de juros – a SELIC – se
fizeram acompanhar pela redução dos spreads e das taxas cobradas ao consumidor, pelos bancos
oficiais. Com isso o governo iniciou um processo de adequação do mercado financeiro ao
processo de estímulos à recuperação econômica, com os bancos privados sendo obrigados a
reduzirem o enorme custo de intermediação brasileira, embora ainda de forma limitada. Outra
medida importante foi a atenuação das chamadas medidas macroprudenciais, adotadas em
dezembro de 2012, com o Banco Central liberou cerca de R$ 30 bilhões de depósitos compulsórios
dos grandes bancos, entre recursos oriundos de depósitos à vista e a prazo. Finalmente, destacase a redução da TJLP, cobrada pelo BNDES nos empréstimos para investimento, de 6% para 5,5%
ao ano.
No início de 2012 foi criado o Novo Regime Automotivo, que estabelece incentivos fiscais
(IPI) para as montadoras que priorizem a compra de peças e componentes brasileiros e que
invistam em P&D e eficiência energética. Outras medidas de estímulo ao setor automobilístico
foram a liberação de R$ 18 bilhões de depósitos compulsórios para financiar a venda de carros
novos e a redução do IPI até 31 de agosto, depois prorrogado para final de outubro.
Recentemente o Governo lançou o Programa de Investimentos em Logística, de concessões
em rodovias e ferrovias. As concessões devem durar 30 anos, mas espera-se que nos primeiros 5
anos haja a maior parte dos investimentos. O programa estradas deverão ser construídas e
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exploradas pela iniciativa privada, com financiamento do BNDES, sendo a remuneração
proporcionada pela cobrança de pedágio. No modelo das ferrovias a empresa vencedora executa
as obras, mantém e opera as vias, ficando com o Governo que detém e aluga a capacidade de
transporte de cargas. E, por fim, o Governo anunciou a redução da taxação sobre a energia elétrica
para consumidores residenciais e para a indústria, buscando uma sensível redução nos custos em
um setor estratégico da economia.
Com um conjunto de medidas conjunturais e estruturais, que resumimos aqui, o governo
adotou uma estratégia ampla de resistência ao processo de desaceleração da economia, e ,
particularmente, da indústria. Lembre-se também a série de medidas adotadas destinadas a
estabilizar o câmbio em torno de uma espécie de bandas informais, visando evitar a virtual perda
de competitividade da indústria. O objetivo de tais medidas é recuperar o crescimento em 2013 e
2014, através de estímulos ao consumo, mas também dos investimentos, tanto na indústria e nos
serviços, como nas áreas de infra-estrutura. A divulgação do novo Índice de Atividade Econômica
do Banco Central referente a Agosto, gráfico 7, também parece mostrar resultados positivos
destas medidas, já que o índice bateu em 0,98% após ter oscilado entre – 0,16 % e 0,49% no
primeiro semestre de 2012.
Gráfico 7
Evolução do IBC- Br Janeiro- Agosto de 2012
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