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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O mês de junho será marcado na história recente do Brasil em razão das diversas
manifestações populares, que revelam uma percepção tardia da sociedade de que os avanços
sociais no pais, no período atual, foram menores do que efetivamente poderiam ter sido.
A manutenção da política de superávits primários para pagamento de juros da dívida e o
desprezo aos investimentos em infraestrutura econômica e social têm sido a tônica das ações do
governo nos últimos anos.
Do ponto de vista econômico, os resultados fizeram o governo perceber a necessidade de
mudar suas políticas monetária e fiscal sob o risco de perder o controle sobre a inflação. Apesar
disso, os dados mostram que a trajetória da inflação em 2013 tem sido similar à de 2012 e que
dados acumulados mostram a dificuldade de trazer de volta a inflação para a sua meta básica de
4,5%.
Os resultados do PIB do 1º. Trimestre foram abaixo do esperado, mas revelam uma
recuperação dos níveis de investimento que pode significar um processo de recuperação do
crescimento nos próximos meses. O fracasso das esperanças depositadas no investimento privado,
que é incapaz de sustentar sequer um mínimo de estrutura nos transportes urbanos, só
aparentemente públicos, se revela também na fragilidade da indústria, sempre se apoiando em
subsídios do Estado e incapaz de avançar na produtividade sem apelar para a compressão salarial,
colocando o atual crescimento da massa salarial como principal fator da inflação. Sabe-se que um
terço do IPCA é composto pelos mecanismos de indexação, principalmente no setor de serviços e
que mostra, diante da reação das manifestações populares, a perda da fácil base de
institucionalização que tem vivido até agora.
No setor externo, uma fraca recuperação das exportações mostra pela primeira vez um
superávit da Balança Comercial, embora no acumulado do ano ainda tenhamos um expressivo
déficit. As importações demonstram ser ainda importantes para fornecer parte dos bens
necessários para o investimento e, pelos resultados parciais, mostram uma redução da importação
de bens de consumos duráveis e um aumento do item de produtos alimentícios.
2 – Trajetórias iguais e Taxas diferentes de Inflação mensal em 2013 e 2012.

Prof. Flávio Riani
A trajetória da taxa mensal da inflação detectada nesse ano, até maio, mostra grandes
semelhanças com a do ano anterior, porém em patamar superior em 2013.
Conforme se pode observar no gráfico 1, existe grande similaridade no comportamento das
taxas mensais de inflação, de janeiro a maio, entre 2012 e 2013, com a diferença de que os
valores de 2013 são superiores aos de 2012.
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Gráfico 1 - IPCA mensal 2012 e 2013
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A evolução dos dados mostram valores decrescentes até março, com um pico de elevação
em abril, e nova queda em maio, com taxas praticamente idênticas nos dois anos
(diferença de 0,01%).
Por outro lado, quando se analisa a taxa acumulada nos últimos 12 meses, existem
grandes diferenças entre as trajetórias e entre os valores apurados na inflação acumulada.
Pelo gráfico 2 percebe-se o patamar mais elevado de inflação acumulada em 2013
do que em 2012. Além disso, enquanto em 2012 a trajetória foi decrescente nos primeiros
5 meses do ano, em 2013 o patamar tem se mantido no teto da meta de inflação
etsabelecida pelo governo.
Gráfico 2 - IPCA Acumulado 12 meses
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mai

No que se refere à taxa da inflação apurada em maio de 2013, percebe-se que o
segmento de alimentação deu uma pequena trégua nos impulsos de crescimento. Por
exemplo, enquanto em abril ele cresceu 0,96% em relação a março, ficando inclusive
acima da inflação média de 0,55%, em maio, comparativamente a abril, o crescimento
caiu para 0,31%, ficando num patamar inferior à taxa média de 0,37%.
Do ponto de vista regional, conforme destaca o gráfico 3, 6 re giões metropolitanas
apresentaram taxas superiores á média inflacionária em maio.

Gráfico 3 - Brasil - IPCA por Regiões
Maio-2013
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3 – Cesta Básica cai em 12 capitais
Prof. Flávio Riani
Segundo levantamentos feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a cesta básica ficou mais barata em 12 das 18 capitais
brasileiras.
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As maiores quedas foram apuradas em Manaus (-4,91%), Salvador (-3,76%) e Belo
Horizonte (-3,0%). Por outro lado as maiores altas foram registradas em Campo Grande
(3,59%), Porto Alegre (3,49%) e Goiânia (3,43%).
Tabela 1 - Valor da Cesta Básica em Maio - 2013
Capital

Variação
Mensal

Valor em maio

Campo Grande

R$ 281,40

3,59%

Porto Alegre

R$ 323,17

3,49%

Goiânia

R$ 293,96

3,43%

Fortaleza

R$ 296,82

1,97%

Belém

R$ 308,77

0,52%

Curitiba
São Paulo

R$ 297,92

0,41%

R$ 342,05

-0,65%

Vitória

R$ 325,87

-0,93%

João Pessoa

R$ 286,58

-1,51%

Florianópolis

R$ 306,54

-1,56%

Natal

R$ 281,67

-1,71%

Rio de Janeiro

R$ 321,41

-1,87%

Brasília

R$ 303,37

-2,04%

Recife

R$ 290, 94

-2,48%

Aracaju

R$ 240,72

-2,83%

Belo Horizonte

R$ 314,78

-3%

Salvador

R$ 257,98

-3,76%

Manaus

R$ 322,98

-4,91%

Fonte: Dieese

Conforme destacado na tabela 1, São Paulo continua tendo o valor mais alto para a
cesta básica, enquanto em Aracaju foi onde se apurou o menor valor em maio de 2013.
As desonerações da cesta básica feitas pelo governo em março afetaram
diretamente os preços dos produtos que a compõem, se tornando como uma das
principais causas da diminuição de inflação ocorrida em maio, revelada pela diminuição na
taxa de crescime nto do segmento de alimentação e bebidas.
4 - Evolução do nível de atividade : o PIB do 1º. Trimestre de 2013
Prof. Ricardo F. Rabelo
Como informamos no número anterior desta Carta e que surpreendeu a todos
negativamente , o Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado registrou um
crescimento de apenas 0,6% , comparando-se o primeiro trimestre de 2013 contra o
quarto trimestre de 2012. Quando comparamos com o 1º. Trimestre de 2012 temos um
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crescimento do PIB de 1,9% no primeiro trimestre do ano. Considerando o valor
acumulado dos três últimos trimestres de 2012 e do primeiro trimestre de 2013, o PIB
mostrou crescimento de 1,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente
anteriores.
O resultado do 1º. trimestre só não foi menor porque a Agropecuária teve
crescimento de 9,7%, comparando-se com o 4º. Trimestre de 2012, e também porque o
setor Serviços apresentou e aumento de 0,5%. O grande fator que causou o resultado
geral muito reduzido foi o fato de que a Indústria acusou redução de 0,3%. Para esse
resultado, contribui muito fortemente o recuo da produção da Industria Extrativa Mineral
em 2,1%. Neste contexto, vê-se que a Indústria de Transformação, núcleo fundamental
do ponto de vista de valor agregado, cresceu 0,3%. Já no setor de serviços os que mais
cresceram foram as atividades de saúde e educação pública, com 0,8% de crescimento. O
comércio cresceu 0,6%, enquanto o setor de Intermediação Financeira, manteve a mesma
participação, tendo crescido apenas 0,1%.
Gráfico 4
PIB - 1o. Trimestre 2013/ 4o. Trimestre 2012
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A analisando o PIB pela ótica de demanda, a Despesa de Consumo das Famílias e a
Despesa de Consumo da Administração Pública mantiveram o mesmo patamar tendo
variado 0%. O aspecto positivo na demanda interna ficou por conta da Formação Bruta de
Capital Fixo com crescimento de 4,6%. Este fato pode representar uma variável
importante para uma retomada com maior fôlego do crescimento econômico,. pois
expressa uma elevação do nível de investimento da economia.
No que se refere ao setor externo, as Importações de Bens e Serviços cresceram
6,3%, enquanto que as Exportações de Bens e Serviços declinaram 6,4%. Além do papel
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negativo que este desequilíbrio tem sobre o próprio PIB, mostram também uma crise na
relação da economia brasileira com a do resto do mundo.
A dinâmica da economia fica mais clara quando fazemos a comparação do 1º.
Trimestre deste ano com o 1º. Trimestre do ano anterior. 0 crescimento é mais relevante,
de 1,9% , mostrando um processo de recuperação em curso. Fica também claro o
expressivo crescimento de um setor – a Agropecuária- que cresceu 17,0% em relação a
igual período do ano anterior.
Gráfico 5
PIB - 1o. Trimestre 2013/ 4o. Trimestre 2012
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A explicação para esse desempenho pode ser encontrada em dois fatores básicos.
Em primeiro lugar , um fator sazonal, pela boa performance de certos produtos que
possuem safra mais importante no 1º trimestre, dentre os quais podemos selecionar: soja
(23,3%), milho (9,1%), fumo (5,7%) e arroz (5,1%). O outro fator, de caráter estrutural
reside no crescimento na produtividade, que pode ser detectada na estimativa de
aumento proporcionalmente maior da quantidade produzida em relação à área plantada,
de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA-IBGE) divulgado
em maio de 2013.
Já a Indústria não apresentou nem crescimento sazonal, nem um aumento da
produtividade. Isto gerou uma redução na produção de 1,4% contra uma estabilidade de
0,1% registrada no mesmo período do ano anterior. A Indústria extrativa mostrou recuo
de 6,6%, determinado principalmente pela queda na extração de petróleo. Esse quadro
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vai se repetir na Construção civil, que além de registrar queda no volume do valor
adicionado de 1,3%, também mostrou redução de 1,8% da população ocupada no setor no
trimestre contra o mesmo trimestre de 2012. A Indústria de Transformação, ao contrário
da comparação anterior, mostrou redução de 0,7%. Esse mau desempenho pode ser
explicado pela queda da produção de máquinas para escritório e equipamentos de
informática; metalurgia; quími cos inorgânicos; produtos farmacêuticos, têxtil e artigos do
vestuário. A redução da produção registrada nestes setores foi em parte compensada pelo
crescimento da produção de veículos automotores; outros equipamentos de transporte,
máquinas e aparelhos elétricos e mobiliário. Já Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza
urbana, por outro lado, apresentou crescimento de 2,6%.
O setor de Serviços cresceu 1,9% comparando-se com o 1º. Trimestre de 2012.
Esse setor continua apresentando crescimento , ao contrário dos demais, em todas as
atividades que o constituem, com destaque de crescimento de 2,6% para Outros Serviços,
que além dos serviços prestados às empresas, engloba também serviços prestados às
famílias, saúde mercantil, educação mercantil, serviços de alojamento e alimentação,
serviços associativos, serviços domésticos e serviços de manutenção e reparação, seguida
por Serviços de informação com 2,5%. As subtividades Administração, saúde e educação
pública registraram crescimento de 2,2%. O setor de Intermediação financeira e seguros
também apresentou importante crescimento de 1,5%. Já o Comércio (atacadista e
varejista) e apresentou expansão de 1,2% no trimestre.
O crescimento do PIB ocorrido, de 1,9% no 1º trimestre de 2013, em relação a igual
período de 2012, se observado da ótica da Demanda teve alguns fatores
macroeconômicos importantes. O primeiro deles foi o crescimento expressivo da massa
salarial real de 3,2% no primeiro trimestre de 2013. Outro fator importante foi o
aumento, em termos nominais, do saldo de operações de crédito do sistema financeiro
com recursos livres para as pessoas físicas de 9,5% no primeiro trimestre de 2013.
Também nesta base de comparação tem destaque o aumento do nível de investimento, já
que a Formação Bruta de Capital Fixo apresentou crescimento de 3,0% em relação a igual
período do ano anterior. Este é um fato relevante, já que ele segue quatro quedas
seguidas em 2012, sendo o crescimento atual determinado pela expansão da importação
e produção interna de bens de capital. A Despesa de Consumo da Administração Pública,
por sua vez, cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período de 2012.
Por outro lado a demanda externa apresentou contribuição negativa ao crescimento
nesta comparação já que as Importações de Bens e Serviços cresceram 7,4% enquanto
que as Exportações de Bens e Serviços declinaram 5,7%. Com relação às exportações de
bens, podemos mencionar recuos na produção de máquinas e tratores; material elétrico;
veículos automotores e refino de petróleo e petroquímicos. Os bens da pauta de
importação que contribuíram para o resultado positivo das importações foram: material
elétrico; farmacêutica e perfumaria; madeira e mobiliário; produtos químicos; plástico;
têxtil e refino de petróleo e petroquímicos. Ou seja, há continuidade da reprimarização da

– 7 –

pauta de exportações com a redução da exportação de manufaturados e a intensificação
de importação destes mesmos manufaturados.
Embora esteja havendo uma retomada rastejante do crescimento da economia, há
fatores estruturais e conjunturais que atuam para tornar esse processo exageradamente
lento e insuficiente. Com as privatizações da década de 90, a grande expectativa era um
setor privado eficiente e com grande capacidade de investimento, subs tituindo o lugar
ocupado até então pelo investimento público. Na verdade, os setor privado tem se
mostrado incapaz de corresponder à utopia liberal, tendo demonstrado ao longo dos
últimos anos um apetite maior pelas aplicações especulativas no mercado financeiro do
que ter um papel construtivo investindo no setor produtivo. O setor tem apresentado
uma grande incapacidade de avanço tecnológico e continua a só promover qualquer
mudança se amparado pelos estímulos do setor público.
O grande fator dinâmico da economia tem se tornado cada vez mais o crescimento
da massa salarial pela ampliação do emprego e do salário real propiciado pelas políticas
públicas adotadas. Isso faz com que o consumo tenha sido até agora o fator propulsor do
crescimento econômico. No entanto, muitos analistas colocam como única alternativa
para retomar o crescimento do setor industrial, aumentando sua produtividade, o
encerramento deste ciclo virtuoso da economia. Por outro lado, estimula-se uma
retomada da alta da taxa de juros, sob o argumento de volta de uma onda inflacionária, o
que só pode dificultar uma expansão maior da economia, pois desestimula o investimento
produtivo e reforça as tendências ao rentismo e à especulação. Na verdade não está na
demanda o principal fator responsável pela inflação, mas a indexação inexplicável de
vários itens do setor de serviços, como a dos transportes , que nada tem de públicos na
sua essência. Calcula-se que, atualmente, a indexação represente cerca de um terço do
IPCA- o índice oficial de inflação.Felizmente parece se iniciar uma nova era em que essa
indexação será pelo menos reduzida, apesar da institucionalização sob a qual tinha se
abrigado até hoje.
5 - Crise no setor externo: o papel das importações
No último no. de Carta de Análise Conjuntural assinalamos o forte desequilíbrio
das contas externas realçando a debilitação da nossa competitividade no mercado
mundial, fortemente afetada pela crise das commodities. Há, no entanto, também um
grande impulso ao déficit da Balança Comercial provocado pela ampla abertura adotada
pelo Brasil nos últimos anos que, juntamente com a moeda supervalorizada resultante do
câmbio flutuante, tem acentuado os problemas estruturais do setor industrial, incapaz de
enfrentar a forte concorrência dos produtos importados.
5.1 - A evolução da Balança Comercial em Maio
No último no. da Carta de Análise Conjuntural apontamos uma reversão no
comportamento da balança comercial nas primeira quatro semanas de maio, quando já
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apresentava um superávit de US$ 1,518 bilhão. Computados os dados integrais para o
mês, constatou-se um superávit de apenas US$ 758 milhões, valor significativamente
inferior (74,4%) ao registrado em maio de 2012, quando apresentou saldo de US$ 2,962
bilhões.
Este resultado advém de exportações totais no valor de US$ 21,822 bilhões, 10,8%
maior que o valor das exportações de Abril de 2013, mas 1,5% menor que o de Maio de
2012. O pequeno superávit, por sua vez, resulta de que este crescimento das exportações
foi acompanhado de um crescimento de 9,0% das importações em relação a maio de 2012
e de 2,0% sobre abril de 2013, totalizando o valor de US$ 21,064 bilhões, números
recordes para meses de maio.
Este pequeno superávit não foi capaz de afetar o enorme déficit comercial do
período de janeiro-maio de 2013 de US$ 5,394 bilhões. No total, as exportações
apresentaram valor de US$ 93,289 bilhões, com redução de 2,8% em relação a mesmo
período de 2012. Já as importações apresentaram um acumulado de US$ 98,683 bilhões,
significando um crescimento de 9,8% sobre o mesmo período anterior.
5.2 - O Desempenho das Importações Brasileiras por Categorias de Uso
O crescimento de 9,0% das importações em relação a maio de 2012 foi liderado
pelo aumento nas aquisições de bens de consumo (+0,5%), matérias-primas e produtos
intermediários (+9,8%) e combustíveis e lubrificantes (+29,4%), enquanto decresceram as
compras de bens de capital (-0,9%).
Gráfico 6
Importações Maio 2013/Maio2012
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Por outro lado, mostram também um peso excessivo de importações de
combustíveis e lubrificantes, atribuído ao lançamento no mês de atrasos contábeis de
2012. Houve, até hoje por razões pouco explicadas, atraso no registro de US$ 4,5 bilhões
de compras de combustíveis pela Petrobrás. Ocorridas ao longo do ano passado, as
importações só começaram a ser registradas na balança comercial a partir de dezembro.
No que diz respeito a matérias primas e bens intermediários tudo indica que se
dirigem ao setor da agropecuária, químico e farmacêutico e produtos que complementam
a produção industrial local. Ressalte-se que nos bens de consumo houve queda da
importações de bens duráveis (-14,5%) e um grande aumento de importações de bens
não-duráveis e dentre eles o crescimento mais expressivo é o relativo a produtos
alimentícios (+25,3%).
Gráfico 7
Importações Janeiro a Maio 2013/12
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Aparentemente, não há mudança significativa no comportamento da pauta de
importações ao se comparar os períodos de janeiro a maio de 2013/2012, quando ocorreu
també m um crescimento significativo de 9,8% nas importações brasileiras. Também neste
período comparativo, a expansão abarcou todas as categorias de produtos, a saber:
combustíveis e lubrificantes (+25,5%), matérias-primas e intermediários (+9,0%), e bens
de consumo (+1,7%).
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A grande alteração se refere à importações de bens de capital, que ao contrário do
mês de maio mostraram um expressivo crescimento - +6,4%. Nessa categoria , registraram
aumentos nas aquisições de partes e peças para bens de capital para agricultura (+37,3%),
equipamento móvel de transporte (+26,7%), bens e equipamentos para agricultura
(+10,2%), partes e peças para bens de capital para indústria (+9,8%) e acessório de
maquinaria industrial (+4,5%). Isto mostra que, apesar da queda em maio, a economia
brasileira ainda continua dependendo, em grande parte, das importações de produtos do
setor de bens de capital para dar continuidade a produção interna deste setor.

– 11 –

