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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  
 A divulgação dos resultados referentes ao nível dos preços e da taxa de crescimento do PIB 
no terceiro trimestre confirmam as expectativas de que cenário conjuntural atual está sendo 
diferente das condições internas e externas que contribuíram para o elevado desempenho da 
economia brasileira no governo Lula. 
 A inflação de novembro continua a tendência de elevação observada a partir do início do 
2º. Semestre e revela níveis superiores à meta básica estipulada pelo governo de 4,5%. Ao 
contrário do que previa o Ministério da Fazenda, o PIB demonstrou em crescimento reduzido, 
como já era previsto pela maioria dos analistas, inclusive pelo Banco Central. 
 Essa redução na produção interna tem sido complementada pelas importações o que tem 
evitado taxas maiores de inflação, dada a continuidade de altos níveis de consumo das famílias. 
             Por outro lado, a balança comercial em Novembro voltou a apresentar déficit. Analisamos a 
evolução das exportações e importações e do saldo da balança comercial para explicar porque a 
economia brasileira está apresentando resultados negativos também no comércio exterior. 
 
 
2 –  INFLAÇÃO PELO IPCA CONTINUA TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO  

Prof. Flávio Riani 

 Diferentemente do que vinha ocorrendo nos meses anteriores, em novembro não foram os 
Alimentos e as Bebidas que contribuíram mais fortemente para a elevação da inflação. Enquanto 
esses itens aumentaram em 0,79% em novembro relativamente a outubro, diminuindo esta taxa 
em relação a 1,36% observada no mês anterior, os demais itens que compõem a apuração do IPCA 
aumentaram suas taxas de crescimento de 0,35% em outrubro para 0,54% em novembro. 
 Com a apuração das taxas de novembro-2012 o acumulado do ano alcançou 5,01%,  menor 
do que  5,97% verificado em 2011. Por outro lado, quando se observa o comportamento nos 
últimos 12 meses, até novembro, o acumulado de 2012 supera o de 2011, 5,53% ante 5,45%. 
 Tais resultados estão destacados na tabela 1 que mostra as taxas apuradas em novembro 
de 2012 e seus comparativos em termos acumulados e em relação a períodos diversos nesse ano e 
no anterior. 
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Tab.1 - Brasil - IPCA

Taxas

meses anos %

Outubro 2011 0,59

Novembro 2012 0,60

2011 0,52

Acumulado até 2012 5,01

Novembro 2011 5,97

Acum. 12 meses 2012 5,53

Novembro 2011 5,45

Fonte: IBGE

Períodos

 
 

 Deve-se ressaltar o fato de que todas as taxas apontadas na tabela 1 ultrapassam o 
centro da meta estabelecida pelo governo que é de 4,5% ao ano. 
 
2.1 – Expectativas inflacionárias para 2013 
  
 Certamente a Presidenta Dilma e o Ministério da Fazenda estarão mais cautelosos 
ao analisarem as estimativas econométricas do Banco Central quanto à evolução da 
produção nacional ao adotarem suas políticas para o próximo ano, principalmente a partir 
do momento que começam a serem questionadas algumas decisões do governo e o 
próprio comando desse ministério. Algumas das políticas adotadas em 2012 impactarão 
no próximo ano. Algumas favoráveis ao controle inflacionário e outras adversas. 
 
 Provavelmente haverá uma revisão nas políticas de incentivos de curto prazo 
adotadas pelo governo o que poderia pressionar pela elevação nos preços.  Existem ainda 
dúvidas quanto aos reajustes dos combustíveis e aos impactos gerados pela elevação do 
salário mínimo. Esse conjunto de fatores associado à baixa expectativa de produção 
poderá atuar no sentido da elevação dos preços dos bens e serviços.  Do lado favorável 
existe a expectativa da diminuição no custo da energia elétrica que poderia atuar no 
sentido inverso. Porém, tal impacto tende a ser pontual, apenas no mês da diminuição do 
preço da energia, não influenciando no fluxo esperado de elevação dos demais itens que 
compõem o IPCA. 
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3- BALANÇA COMERCIAL: CRISE ROMPE CICLO DE SALDOS POSITIVOS E CRESCENTES 
 

Prof. Ricardo Rabelo 

 
 O ano de 2012, embora ainda não tenhamos os resultados completos, rompeu 

com um ciclo de saldos positivos mensais da balança comercial brasileira que se iniciou 

em 2002. Continuamos a ter resultados expressivos em nossas exportações, mas com 

redução em valor sempre maior que as importações, determinando um saldo comercial 

que será, em 2012, um dos menores obtidos desde 2002. 

 O ano começou com um resultado negativo na balança comercial de enormes 

proporções: US$ 1,291 bilhão. A razão para este resultado foi a crise internacional, em 

especial da União Europeia, destino tradicional das commodities brasileiras, em que 

houve redução de 25% nas exportações. Se eliminarmos do cálculo do saldo esse “efeito-

euro”, as exportações brasileiras apresentam resultado positivo de crescimento de 9,3% 

na comparação com janeiro de 2011. Um percentual expressivo, 22% desta redução das 

exportações para países europeus, resultou na redução de exportações de minério de 

ferro que teve queda de 10% no preço e 20% no “quantum”  no mês,  na comparação com 

o mesmo período de 2011. 

No caso das importações, o crescimento da média diária na comparação com 

janeiro de 2012 foi apreciável, de 12,3%. No total, o Brasil comprou US$ 17,4 bilhões de 

outros países no mês de janeiro. Em relação a dezembro do ano passado, o recuo foi de 

4,8%. 

A partir de fevereiro, a balança comercial apresentou saldos positivos, com o mês 

apresentando o saldo de  US$ 1,715 bilhão,  43,6 % maior  que o saldo do mesmo mês em 

2011. Seguindo uma tendência de crescimento o saldo comercial do mês de março 

registrou superávit de US$ 2,019 bilhões, valor 29,9% superior ao registrado em março de 

2011, quando apresentou saldo de US$ 1,554 bilhão.  
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Gráfico 1 

 

Fonte : MDIC 
 

Em Novembro este movimento se inverteu, com a balança comercial voltando a 

apresentar saldo negativo. O saldo comercial do mês registrou déficit de US$ 186 milhões, 

valor inferior ao registrado em novembro de 2011, quando apresentou superávit de US$ 

571 milhões. A razão imediata para este resultado pode ser buscada no comportamento 

de importações e exportações. No mês, as exportações chegaram a  US$ 20,472 bilhões, 

segundo maior valor para meses de novembro. Sobre novembro de 2011, as exportações 

retrocederam 6,0%. Em comparação a outubro de 2012, assinalou-se crescimento de 

3,5%. 

As importações totalizaram igualmente segundo maior valor para meses de 

novembro, US$ 20,658 bilhões, e maior média diária no ano, US$ 1,033 bilhão. Sobre igual 

período do ano anterior, as importações registraram retração de 2,6%. Relativamente a 

outubro de 2012, apontou-se aumento de 13,0%. Assim, a redução maior das exportações 

em relação às importações foi responsável pelo déficit.  
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O resultado de novembro revela, no entanto, uma característica interessante  no 

que diz respeito  á composição das exportações em ternos de valor agregado do produto 

exportado.  

Gráfico 2 

 

Fonte: MDIC 

No mês, a exportação de produtos manufaturados (US$ 8,259 bilhões) registrou 

valor recorde para meses de novembro; enquanto os básicos e os semimanufaturados 

alcançaram valores de US$ 8,855 bilhões e US$ 2,915 bilhões, respectivamente. Sobre o 

ano anterior, cresceram pela média diária as exportações de manufaturados (+5,0%), 

enquanto decresceram as vendas de básicos (-12,0%) e semimanufaturados (-14,0%). Este 

resultado é surpreendente, pois pode indicar uma mudança na evolução das contas 

externas brasileiras nestes últimos anos, em que os produtos básicos, de baixo valor 

agregado, são largamente preponderantes na pauta de exportação. 

Se considerarmos os produtos industrializados (manufaturados e 

semimanufaturados), houve uma queda da participação dos básicos em relação a 

novembro de 2011, de 46,2% para 43,3% enquanto os industrializados subiram de 51,7%  

para 54,6%. 
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No acumulado janeiro-novembro de 2012, as exportações apresentaram valor de US$ 

222,832 bilhões. Sobre igual período de 2011, as exportações registraram retração de 5,6%, pela 

média diária. As importações somaram US$ 205,647 bilhões, com queda de 2,0% sobre o mesmo 

período anterior, pela média diária. O superávit comercial no acumulado totalizou US$ 17,185 

bilhões, valor 33,9% inferior ao registrado em equivalente período anterior (US$ 25,990 bilhões). 

Com relação ao valor agregado, o comportamento mostra novamente certa preponderância de 

produtos manufaturados em relação aos semimanufaturados e básicos. No acumulado janeiro-

novembro de 2012, registraram retração em relação à igual período de 2011, os produtos 

semimanufaturados (-9,7%, para US$ 30,302 bilhões), básicos (-7,8%, para US$ 104,177 bilhões) e 

os manufaturados (-1,4%, para US$ 83,366 bilhões). Assim, houve uma menor redução das 

exportações de manufaturados em relação às demais categorias analisadas. 

Se considerarmos os  mercados de destino, houve queda em  praticamente todos os blocos 

econômicos importantes: Europa Oriental (-19,7%), Mercosul (-14,4%) sendo que para a Argentina 

a queda foi de -21,2%, Oriente Médio (-7,6%), União Europeia (-7,6%), América Latina e Caribe, 

exceto Mercosul (-6,5%),  Ásia (-3,2%), sendo que para a China a queda  foi de 7,3%.  A exceção 

ficou por conta dos Estados Unidos (+5,7%) para onde exportamos principalmente petróleo e 

óleos combustíveis, siderúrgicos, maquinas e equipamentos, etanol, aparelhos eletroeletrônicos, 

aeronaves, etc. Os principais países de destino das exportações foram: 1º) China (US$ 38,0 

bilhões), 2º) Estados Unidos (US$ 24,9 bilhões), 3º) Argentina (US$ 16,7 bilhões), 4º) Países Baixos 

(US$ 13,8 bilhões) e 5º) Japão (US$ 7,0 bilhões). 

Já com relação às importações, no acumulado janeiro-novembro de 2012, houve retração 

das seguintes categorias de uso, na comparação com igual período de 2011: matérias-primas e 

intermediários (-3,1%), combustíveis e lubrificantes (-2,7%) e bens de consumo (-2,0%), enquanto 

cresceram as compras de bens de capital (+1,1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


