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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Dados consolidados de 2012 indicam que as condições de oferta de bens e serviços no país
não tem sido capazes de acompanhar a trajetória de crescimento da demanda ocorrida ao longo
dos últimos anos. Tal constatação poderá ser verificada nas análises seguintes que mostram um
quadro totalmente favorável à demanda por bens e serviços, revelados por diversos indicadores
como salário real, baixa taxa de desemprego, condições de crédito, isenções, etc, frente a um
quadro quase estático de crescimento revelado pela irrisória taxa de crescimento do PIB em 2012.
Os efeitos desses desajustes sobre a inflação só não têm sido maiores devido à elevação do
coeficiente de importações de bens que complementam a oferta interna no país.
A análise dos dados sobre o PIB de 2012 mostra que o investimento foi negativo, enquanto
houve crescimento do consumo das famílias e do Governo, confirmando desequilíbrio entre
oferta e demanda internos. Por outro lado, o setor externo revela-se deficitário nos dois primeiros
meses de 2013, refletindo os problemas internos, pois o recurso às importações para
complementar a oferta interna contribui para o desequilíbrio na Balança Comercial. Pelo lado das
exportações, sua expressiva queda mostra o grande impacto da crise européia e da desaceleração
da China, além dos problemas de retomada do crescimento nos EUA.
2 – O DESENCONTRO ENTRE AS CONDIÇÕES DE DEMANDA E OFERTA
Prof. Flávio Riani

Ao longo dos últimos anos a demanda por bens e serviços no Brasil teve um conjunto de
fatores que contribuíram para sua elevação.
Além do próprio processo de crescimento da população (cerca de 4 milhões adicionais
anualmente) uma série de outros fatores têm impulsionado a demanda através de geração de
emprego, elevação da renda, isenções,etc.
A tabela 1 destaca alguns indicadores básicos observados em 2012 que permitem avaliar
no período mais recente elementos favoráveis à demanda mais consistentes do que os da oferta,
gerando preocupações quanto ao comportamento da inflação.
Inicialmente a tabela 1 destaca a taxa média de desemprego de 5,1% observada no país em
2011 e 2012. Deve-se ressaltar que esta taxa em 2003 era equivalente a 11,2%, caindo, portanto,
para um patamar próximo a 5%. Tal fato tem grande relevância no que se refere à demanda na
medida que menos desemprego equivale a mais renda oriunda do trabalho assalariado e
consequentemente elevação na capacidade de compra.
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Ainda no âmbito dos efeitos do baixo desemprego, a tabela 1 destaca também
significativo volume da massa salarial, cujo valor aproximado da R$ 45 bilhões é quase
80% acima do volume observado em 2003. Associado a isto, destaca-se, também, a
elevação do rendimento médio mensal.
De março de 2002 a janeiro de 2013 o rendimento médio no Brasil aumentou em
13,3%, com destaque para a Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e Porto Alegre
cujos crescimentos alcançaram 30,7% e 26,5%, enquanto na de São Paulo ele foi 6,3%.

Tabela 1 - Economia Brasileira - Indicadores básicos
Itens

Taxas

Demanda
Desemprego
Massa salarial
Redimento Médio
Crédito
Selic
Câmbio (US$/R$)
Cesta básica
IPI (automóveis)

5,5% ( 2012/2011)
R$ 45 bilhões
13,3% real ( Jan-13/mar-02)
16,2% 2012/2011
7,25% jan 2013
2
redução
Redução

Oferta
F.B.C.Fixo
PIB
Coef.Importação

18,1% PIB
0,9% 2012/2011
23,5

Além das mudanças efetivas na capacidade de compra decorrentes de
movimentações no nível de emprego, as facilidades de crédito também foram
impulsionadoras do aumento na demanda. Entre 2011 e 2012 houve um aumento real de
16,2% no total de créditos realizados pelo sistema financeiro. As regiões Norte e CentroOeste foram as que apresentaram maiores crescimentos com 18% e 19%
respectivamente.
A manutenção da taxa Selic a 7,25% também incentivou as possibilidades de
consumo através de juros mais baixos, o câmbio favoreceu a compra de produtos
externos, os incentivos do IPI continuaram a facilitar a aquisição de automóveis e mais
recentemente a isenção de alguns tributos sobre a cesta básica poderá ser também mais
um incentivo nessa cadeia favorável ao consumo.
Porém, do lado da oferta as movimentações não têm sido capazes de propiciar ao
país um crescimento produtivo compatível com o crescimento da demanda.
A taxa de investimento 18,1% revelada pela divulgação do volume da Formação
Bruta de Capital Fixo do Governo em 2012 continua abaixo da necessária ao país, em
torno de 25% e não gera bens e condições de crescimento produtivo mais significativo.
A taxa de crescimento pífia do PIB brasileiro de 0,9% mostra também a inércia quanto à
geração de bens e serviços, principalmente os bens, resultado da produção industrial em
2012 inferior à de 2011.
Esse descompasso entre o crescimento na possibilidade de consumo e a restrição
da oferta interna de bens e serviços não tem gerado pressões inflacionárias ainda maiores
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devido ao crescimento das importações. O coeficiente de importação tem crescido
significativamente no Brasil nos últimos anos e, em 2012, chegou à taxa média de 23,1%,
sendo que em diversos setores ela supera 50% como os de material eletrônico,
equipamento hospitalar, máquina e equipamentos para comércio e indústria, etc.
2.1 – QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM FEVEREIRO AGRAVA CONDIÇÕES DE
OFERTA
As medidas de estímulos à produção industrial não tem sido eficazes na retomada
do crescimento desse setor no país.
Apesar desses estímulos, com o câmbio desfavorável às exportações a indústria
brasileira continua patinando á algum tempo.
A queda de 2,5% na produção industrial em fevereiro reverteu a expectativa de
crescimento manifestada no mês anterior quando ela atingiu um crescimento de 2,6%.
O setor automobilístico, apesar dos incentivos do IPI, teve queda de 9,1% e o
farmacêutico diminuiu 10,8%. Por outro lado, houve uma elevação no setor de máquinas
e equipamentos de 1,7% que serve de argumento de alguma positiva que o governo
poderá se apegar para acreditar na possibilidade de algum crescimento da produção
industrial para o ano. Resta saber a destinação a ser dada a esses equipamentos, se serão
destinados à reposição ou a novos investimentos.

2.2 - A DESACELERAÇÃO CHEGA AO PIB
Prof. Ricardo F. Rabelo

Demonstrando que o processo de desaceleração da economia abrange toda a
economia brasileira, o Produto Interno Bruto em 2012 teve um crescimento de apenas
0,9% em relação a 2011, abaixo das estimativas mais pessimistas dos analistas e
instituições de estudo da economia. Uma tendência de leve recuperação no quarto
trimestre foi o único indicador a trazer certo otimismo quanto ao desempenho da
economia em 2013. O PIB apresentou variação positiva de 0,6% na comparação do
quarto trimestre de 2012 contra o terceiro trimestre do ano. Comparando-se com igual
período de 2011, houve aumento do PIB de 1,4% no último trimestre do ano.
Analisando o PIB do ponto de vista da oferta o resultado das três atividades que
compõem o PIB apresentou queda na Agropecuária (-2,3%), e na Indústria (-0,8%) , com
crescimento de 1,7% no setor de Serviços. Neste quadro, a surpresa está na queda do
produto da agropecuária que apresentou redução da produção e várias culturas
importantes tais como: trigo (-23,3%), feijão (-19,3%), arroz (-15,4%), soja (-12,3%), cana
(-5,6%) e com exceção de milho (+27,0%) e café (+ 15,2%).
Já no setor industrial até mesmo a indústria extrativa mineral acumulou queda de
1,1% no ano. A Indústria de transformação, por sua vez, recuou 2,5% em relação ao ano
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anterior. O resultado da Indústria da transformação foi influenciado, pela redução em
volume, da demanda de máquinas e equipamentos; metalurgia; artigos de borracha e
plástico; produtos químicos, máquinas, aparelhos e material elétrico; e caminhões e
ônibus indicando o efeito da redução do investimento na economia. Houve também
crescimento das atividades de Eletricidade (que foi puxado pelo consumo residencial e
comercial de energia elétrica.) e gás, água, esgoto e limpeza urbana (3,6%) e da
Construção civil (1,4%) cujo dinamismo continua a se assentar na obras públicas do PAC e
do programa Minha Casa, Minha Vida.
Contrastando com a agropecuária e a indústria, o setor de serviços teve seu
crescimento de 1,7% atribuído aos diversos subsetores que o compõem.Os mais
expressivos foram os serviços de informação (2,9%) e administração, saúde e educação
pública, com crescimento de 2,8%. O comércio cresceu 1 % , enquanto transporte,
armazenagem e correio e Intermediação financeira e seguros apresentaram
crescimento de 0,5%. O principal fator do desempenho positivo do setor se deveu ao
crescimento da massa real de salários que, juntamente com a expansão do crédito ao
consumo resultou em crescimento das vendas no comércio varejista de bens em ritmo
superior ao da produção industrial.
Gráfico 1
PIB - Oferta - Taxa Acumulada ao Longo do Ano
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Analisando o PIB do ponto de vista da demanda vemos que a Despesa de Consumo
das Famílias cresceu 3,1% enquanto que a Despesa do Consumo da Administração
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Pública aumentou 3,2%. Também nesse caso o fator dinâmico principal foi a elevação de
6,7% da massa salarial dos trabalhadores em termos reais, além do acréscimo, em
termos nominais, de 14,0% do saldo de operações de crédito do sistema financeiro com
recursos livres para as pessoas físicas.
Por outro lado, a Formação Bruta de Capital Fixo, apresentou resultado negativo
de 4,0% em 2012, mostrando que há um recuo no Investimento . Entre outros motivos, a
expressiva retração da produção interna de máquinas e equipamentos foi um dos
fatores mais relevantes para o resultados finais.
3 - BALANÇA COMERCIAL APRESENTA DEFICIT EM 2013
Prof. Ricardo F. Rabelo

O setor externo brasileiro, no que se refere à exportação e importação de bens e
serviços apresenta, pela primeira vez em muitos anos, um bimestre janeiro /fevereiro de
déficit na Balança Comercial. Em janeiro registrou-se um déficit expressivo, de US$ 4,36
bilhões, superando em muito o valor também negativo do mesmo mês em 2012.
Já no mês de fevereiro, as exportações apresentaram o valor de US$ 15,549
bilhões, o que significa uma retração de 9% em relação a fevereiro de 2012, e
crescimento de 19,0% em relação a janeiro de 2013. Em contrapartida, as importações
somaram o valor de US$ 16,827 bilhões, o que significou um recorde para meses de
fevereiro, ultrapassando o resultado de mesmo período de 2012 que foi de US$ 16,322
bilhões. Sobre igual período anterior, as importações registraram crescimento de 8,8%, e
sobre janeiro de 2012, cresceram 2,8%, pela média diária. O resultado é que tivemos um
déficit no saldo da balança comercial de US$ 1,278 bilhão.
Outra informação importante se refere à composição da pauta de exportações
por valor agregado. Neste conceito, em fevereiro, os produtos manufaturados
alcançaram US$ 6,034 bilhões, os produtos básicos US$ 7,054 bilhões e os produtos
semimanufaturados US$ 2,127 bilhões. Comparando-se com o ano anterior, recuaram,
pela média diária, as exportações de semimanufaturados (-17,0%), manufaturados (14,4%) e básicos (-0,1%).
A queda nas vendas de produtos semimanufaturados foi influenciada, sobretudo,
pela retração nas exportações de: óleo de soja em bruto (-67,1%, para US$ 34,0 milhões;
semimanufaturados de ferro / aço (-47,9%, para US$ 247,2 milhões); ferro - ligas (-41,9%,
para US$ 147,9 milhões), entre outros.
No tocante às vendas de bens manufaturados, a queda se deu, principalmente,
pelos encolhimentos assinalados nas exportações de: óleos combustíveis (-74,4%, para
US$ 131,3 milhões); suco de laranja congelado (-54,2%, para US$ 61,1 milhões); máquinas
e aparelhos para terraplanagem (-38,4%, para US$ 121,8 milhões); partes de motores para
veículos (-25,1%, para US$ 123,0 milhões); máquinas e aparelhos para uso agrícola (23,1%, para US$ 60,6 milhões) e motores e geradores (-22,7%, para US$ 115,5 milhões).
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Relativamente aos produtos básicos, a queda nas vendas explicou-se,
notadamente, pelas retrações em: petróleo em bruto (-38,6%, para US$ 1,0 bilhão); fumo
em folhas (-33,1%, para US$ 142,5 milhões); café em grão (-31,9%, para US$ 362,4
milhões); soja em grão (-27,8%, para US$ 516,6 milhões) e minério de ferro (-2,8%, para
US$ 2,13 bilhões).

3.1 - Resultados da Balança Comercial no Bimestre Janeiro / Fevereiro
Embora o déficit de fevereiro tenha sido menor que o de Janeiro, o resultado
acumulado dos dois meses possibilita comparações que mostram a tendência geral do
período. Em termos de resultado acumulado no bimestre janeiro-fevereiro de 2013, as
exportações registraram valor de US$ 31,516 bilhões. Comparando-se com igual período
de 2012, as exportações registraram recuo de 5,5%, pela média diária, enquanto as
importações apresentaram recorde de US$ 36,830 bilhões, um crescimento de 11,8% em
relação ao mesmo período
Gráfico 2
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saldo

Dessa forma, constata-se que o saldo comercial apresentou déficit de US 5,314
bilhões, ao contrário dos dados registrados no 1º. Bimestre de 2012, apontando um
superávit de US$ 399 milhões. Em relação ao valor agregado, houve redução nas
exportações de todas os tipos de produtos. Registraram-se quedas de 7,6% para os
produtos manufaturados, 5,6% para os semimanufaturados e 3,3% para os produtos
básicos.
Esse encolhimento de nossas exportações está, em princípio, ligado à crise
internacional que tem afetado a demanda por importações em todo mundo, resultando
também em redução do preço. A análise do destino de nossas exportações pode detectar
esse efeito com maior precisão.
Tomando como base o período janeiro / fevereiro-2013/2012, tivemos queda de
5,5% nas vendas externas brasileiras, com reflexos nos principais blocos econômicos,
excetuando-se a Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia.
Ao contrário de períodos anteriores , a queda mais importante no bimestre
registrou-se nas vendas aos Estados Unidos, com decréscimo de 22,5%, passando de US$
4,6 bilhões no primeiro bimestre de 2012 para US$ 3,5 bilhões em idêntico intervalo de
2013. Esse é um resultado extremamente negativo para o Brasil, na medida em que o
mercado americano absorve parte significativa de nossas exportações de manufaturados.
Já com relação aos países da América Latina e Caribe (exceto Mercosul), notou-se
redução de 10,4% nas vendas destinadas à região, fazendo com que a participação dos
países desta região na pauta brasileira passasse de 9,8% para 9,3%. Em relação ao
Mercosul as exportações tiveram uma redução de 9,4%, caindo de US$ 4,5 bilhões para
US$ 4,0 bilhões, resultando numa redução da participação das exportações ao Mercosul
no total das vendas brasileiras, de 13,3% para 12,7%.
Com respeito à União Européia, anotou-se redução de 7,4% nas exportações ao
longo do período em análise, de US$ 7,1 bilhões para US$ 6,4 bilhões. Em vista disso, a
participação da região nas exportações brasileiras registrou ligeira queda, de 20,8% para
20,4%. Estes dados são surpreendentes pois se trata de uma região que sofre diretamente
o impacto dos ajustes fiscais exigidos pelos credores,amparados pelas autoridades
européias. Na verdade, houve uma compensação entre os países da região, com alguns
apresentando aumento de nossas exportações como o Reino Unido (US$ 717,8 milhões,
+20,1%) e França (US$ 540,7 milhões, +12,4%) enquanto os paises mais afetados pela crise
apresentaram expressiva queda como Portugal (US$ 111,0 milhões, -58,7%), Espanha (US$
464,0 milhões, -16,8%) e a própria Alemanha (US$ 874,6 milhões, -13,5%).
A única região a apresentar crescimento, mesmo assim de reduzida expressão é
a do mercado asiático, onde as exportações brasileiras registraram crescimento de 2,1%,
chegando a US$ 8,6 bilhões no primeiro bimestre de 2013. A redução das exportações na
China chegou a 1,9% , enquanto a Índia reduziu suas importações do Brasil em , -55,9%.
Em contrapartida, houve crescimento de nossas exportações em países como a Coréia do
Sul (+67,4%) e Indonésia (US$ 248,2 milhões, +52,1%); mostrando a força de nossa
produção e exportação de produtos para diferentes regiões.
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3.2 - Os fatores extracomerciais e as perspectivas para 2013
Os resultados da balança comercial brasileira deverão ser influenciados, até março,
por fatores extracomerciais. De acordo com informações do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) esses três primeiros meses deste ano
deverão contar com "ajustes” na importação de combustíveis e derivados de petróleo
feitos pela Petrobrás no valor de US$ 4,5 bilhões. Estas compras, na verdade, ocorreram
ainda no ano de 2012. Em janeiro, já foram contabilizados US$ 1,6 bilhão em importações
defasadas e pelo menos mais US$ 2,9 bilhões estarão sendo contabilizados em fevereiro e
março deste ano.
Apesar de que o saldo da Balança Comercial em 2012, ter sido o pior de dez anos,
registrando o total de US$ 19,43 bilhões, o saldo de 2013 deve ser ainda menor. O
principal fator é ainda a crise financeira internacional reforçada pela forte concorrência
pelos mercados que ainda apresentam crescimento econômico, como é o caso da
economia brasileira. Isso deve levar o valor do superávit da balança comercial para um
patamar ainda menor, segundo analistas do setor financeiro, algo em torno dos US$ 15
bilhões. Por outro lado o Banco Central, estima um superávit da balança comercial de
US$ 17 bilhões para 2013, com exportações de US$ 268 bilhões e importações de US$ 251
bilhões. Mais otimista, Confederação Nacional da Indústria (CNI) antevê um saldo
comercial positivo de menos reduzido, cerca de US$ 18,1 bilhões neste ano.
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