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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Enquanto a economia brasileira apresenta incertezas quanto ao seu desempenho em 2013,
as contas do governo não deixam dúvidas quanto aos resultados que serão apresentados esse
ano. As contas públicas sinalizam para um patamar de arrecadação real próximo ao do ano
anterior, com uma trajetória contrária dos gastos públicos, gerando expectativas cada vez mais
sombrias sobre os resultados para 2013.
Enquanto isso, a PNAD ( Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulga dados
alarmantes sobre as condições de saneamento no país, sobre a precariedade do sistema
educacional, de saúde, etc.
Os dados referentes ao PIB do 2º. Trimestre mostram uma retomada do crescimento da
economia, surpreendendo os analistas que previam um desempenho inferior. No que diz respeito
à produção industrial, no entanto, destaca-se a manutenção de grande volatilidade,
surpreendendo também com uma inusitada taxa zero de crescimento no mês de agosto.
2 – GOVERNO APRESENTA PIORES RESULTADOS FISCAIS DOS ÚLTIMOS ANOS
Prof. Flávio Riani
Ao longo dos últimos anos as políticas fiscais do governo tiveram como objetivo principal a
geração de superávits primários, com o único objetivo de cumprir os compromissos com os
encargos da dívida pública.
Tal política não tem trazido resultados favoráveis à sociedade brasileira na medida em que
para obter tais superávits o governo tem investido menos do que o país necessita, não consegue
pagar sequer os juros da dívida e, por consequência, não tem mudado em nada o problema da
dívida. Quem efetivamente tem se beneficiado dessa política são os grandes financiadores da
dívida do governo, sobretudo o mercado financeiro.
Resultados divulgados em agosto sinalizam uma situação diferente das anteriores uma vez
que o governo apresentou déficit até mesmo nas suas contas primárias, não gerando, portanto, no
mês, recursos para pagar parte dos juros devidos.
O gráfico 1 destaca o resultado consolidado até agosto de 2013 cujo superávit acumulado
de R$ 54 bilhões é inferior ao do mesmo período de 2012 e muito aquém do valor previsto para o
ano.
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Gráfico 1 - Governo: Resultado Consolidado
Até agosto 2012 e 2013 - R$ bilhões correntes
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Até agosto de 2013, o superávit primário do governo correspondeu a 73% do valor
alcançado no mesmo período do ano anterior.
A consequência desse resultado reflete no valor dos juros não pagos e que são
refinanciados, incorporando-se, portanto ao estoque da dívida.
Os valores destacados no gráfico 2 mostram que enquanto no ano passado até
agosto o governo refinanciou R$ 147 bilhões, tal volume elevou-se em 11%, alcançando o
montante de R$ 163 bilhões até agosto de 2013.

Gráfico 2 - Juros Refinanciados
Até agosto 2012 e 2013 - R$ bilhões correntes
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Tais resultados permitem detectar o valor efetivo das contas do governo, que é
pouco divulgado, mas que tem sido a realidade das contas públicas nos últimos 20 anos.
O resultado nominal, que consolida todas as receitas e despesas do governo,
também se elevou em 2013.
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Conforme se destaca no gráfico 3, o déficit de R$ 109 bilhões apurado até agosto
de 2013 é 48% superior ao observado no mesmo período do ano anterior.

Gráfico 3 - Brasil: Déficit Nominal Consolidado
Até agosto 2012 e 2013 - R$ bilhões
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A política fiscal de geração de superávits primários tem sido inócua em termos da dívida
bruta global, cujo montante de R$ 2,74 trilhões corresponde a 59,5% do PIB, patamar este
mais ou menos constante ao longo dos últimos anos.
Os resultados mencionados são, de certa forma, frutos do desempenho das
receitas do governo face à sua política de gastos.
Os dados da tabela 1 mostram que até agosto de 2013, relativamente ao mesmo
período do ano passado, as receitas elevaram-se em patamares inferiores aos dos gastos;
enquanto a receita cresceu nominalmente 8% os gastos elevaram-se em mais de 12%.

Tabela 1 - Brasil: Governo Consolidado- Receitas e Despesas
Acumulado até agosto - R$ bilhões
Itens
2012
2013
% Crescimento
Receita
691
747
8,1
Despesa
583
655
12,3
Fonte: STN
A questão das prioridades do governo quanto aos compromissos da dívida supera
até mesmo o esforço que ele próprio tem feito em relação aos seus programas de
investimentos, sobretudo o PAC ( Programa de Aceleração do Crescimento).
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Conforme se observa no gráfico 4, dados até agosto de 2013 mostram que os valores
pagos dos juros da dívida superaram os valores do PAC em 86%. No mesmo período em
2012 tal relação foi de 178%.

Gráfico 4 - Governo: Juros pagos e PAC
Até agosto 2102 e 2013 - R$ bilhões
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A Recuperação do Crescimento do PIB no 2o. Trimestre

Prof. Ricardo F. Rabelo
O Produto Interno Bruto (PIB) , superando as previsões mais otimistas, mostrou
crescimento de 1,5% comparando-se o segundo trimestre de 2013 contra o primeiro
trimestre do ano. Se mudamos a base de comparação para o mesmo trimestre de 2012,
constatamos expressivo crescimento do PIB de 3,3%.
Já analisando o acumulado dos quatro trimestres até o segundo trimestre de
2013, o PIB apresentou expansão de 1,9% em relação aos quatro trimestres
imediatamente anteriores. Se considerarmos o resultado para o primeiro semestre de
2013, o PIB registrou crescimento de 2,6% em relação a igual período de 2012.
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Gráfico 5
Evolução do PIB - Trimestre / trimestre imediatamente anterior (%)
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Considerando os resultados do 2o. Trimestre em relação ao período anterior, o
melhor desempenho ficou com a Agropecuária, que teve crescimento de 3,9%. Já na
Indústria houve aumento de 2,0%, enquanto que os Serviços registraram expansão de
0,8%. Analisando os subsetores que constituem a Indústria constatamos resultados
positivos para todos eles, realçando a performance da Construção civil (3,8%).
A Indústria de Transformação, o subsetor mais importante, teve um crescimento
de 1,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Também a indústria
extrativa mineral mostrou crescimento significativo (1,0%) assim como Eletricidade e
gás, água, esgoto e limpeza urbana (0,8%). No setor de Serviços, teve maior expressão o
crescimento do Comércio (1,7%).
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Gráfico 6
Ótica da Oferta - Evolução do PIB - 2o. Trimestre 2013 (%)

Fonte: IBGE

Analisando o PIB pela Ótica da Demanda, vemos que a Despesa de Consumo
das Famílias registrou crescimento de 0,3% no primeiro trimestre do ano, enquanto que a
Despesa de Consumo da Administração Pública mostrou crescimento de 0,5%. É
importante destacar o crescimento de 3.6% da Formação Bruta de Capital Fixo, pois este
dado indica uma retomada mais em longo prazo da economia. Quando analisamos o setor
externo, vemos que as Exportações de Bens e Serviços cresceram 6,9%, enquanto
que as Importações aumentaram em menor ritmo: 0,6%.
Embora haja esta reação do investimento, sabe-se que o fator dinâmico do
crescimento continua sendo o crescimento do consumo das famílias, originado, por sua
vez, do crescimento da massa salarial gerado pela ampliação do emprego e do salário real
propiciado pelas políticas públicas adotadas. O crescimento do emprego, no entanto, não
tem mantido uma continuidade no último período , o que pode comprometer o
crescimento do PIB, pois afeta diretamente o nível de consumo das famílias. Por outro
lado, há alguns obstáculos ao crescimento relacionados com a política econômica adotada
atualmente. O principal deles é a retomada da alta da taxa de juros pois desestimula o
investimento produtivo e reforça as tendências ao rentismo e à especulação. O Banco
Central abandonou a política adotada a partir do 2o. semestre de 2011, de condução da
política monetária para um comportamento mais "civilizado" tendo em vista o nível atual
das taxas de juros internacionais, apontando um aumento da inflação como justificativa.
No entanto, a inflação mostrou neste último período uma tendência de queda
importante, a qual ainda não é resultante dessa nova trajetória da taxa SELIC, mas de
fatores da própria economia e que já estavam previstos anteriormente.
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Outro obstáculo ao crescimento é a provável redução de investimento público para gerar
superávit primário, já que o governo não tem conseguido atingir as metas estipuladas
anteriormente per ter adotado uma política de desoneração da produção para reanimar a
produção industrial e aumentado os gastos de forma geral, conforme artigo do prof. Riani.

Gráfico 7
Ótica da Demanda - Evolução do PIB - 2o. Trimestre 2013 (%)

Fonte: IBGE

Contrastando com o desempenho em nível nacional, regionalmente o 2º.
Trimestre apresentou resultados negativos. No mesmo período, o PIB de Minas Gerais
mostrou queda 0,15 % .Esse desempenho negativo foi impulsionado pelo setor
agropecuário, que registrou queda de 11,1% na mesma base de comparação. Por outro
lado, a indústria de transformação registrou crescimento de 2,9% no acumulado de abril a
junho, em relação ao trimestre anterior, possibilitando amortecer o impacto do
crescimento negativo do setor agropecuário.
4- Produção Industrial: Tendência no 1º. Semestre foi de crescimento
Prof. Ricardo F. Rabelo
Considerando o resultado acumulado para os 1º. Semestre de 2013 o setor
industrial apresentou um aumento de 1,9%. No geral , tivemos também taxas positivas
em três das quatro categorias de uso, quinze dos vinte e sete ramos, 43 dos 76
subsetores e 49,4% dos 755 produtos pesquisados, o que mostra uma certa
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recuperação do setor. Um outro aspecto importante é o desempenho da indústria de
veículos automotores, que cresceu 14,9%, refletindo este resultado sobre o restante da
indústria, elevando a média da produção.
Gráfico 8
Produção Industrial por Categorias de Uso - 1o. Semestre 2013
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Quando aprofundamos o estudo da indústria, classificando-a de acordo as
categorias de uso, o conjunto dos dados relevantes do 1o. semestre de 2013 mostra
que o setor de bens de capital tem um papel ativo, ao crescer 13,8%, induzido
principalmente pelo aumento da produção de equipamentos de transporte (26,7%).

O setor produtor de bens de consumo duráveis cresceu 4,9% com expansão
acima da média nacional (1,9%) puxado pela produção de automóveis (7,7%). A
produção de bens intermediários cresceu 0,4% enquanto a de bens de consumo semi
e não duráveis, com queda de 0,6%, acabou sendo um resultado negativo isolado no
contexto do acumulado dos seis primeiros meses do ano.
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4.1 - A produção Industrial em Agosto: Volatilidade se mantém
Prof. Ricardo F. Rabelo
Em agosto de 2013, a produção industrial nacional mostrou uma surpreendente
variação nula (0,0%) frente ao mês imediatamente anterior, após apontar expansão de
2,1% em junho e queda de 2,4% em julho.
Apesar de , no geral, apresentar essa variação nula a produção industrial
pesquisada, nesse período, mostrou um maior número de taxas positivas, pois três das
quatro categorias de uso e a maior parte (15) dos 27 ramos pesquisados mostraram
crescimento na produção. Entre os setores, os principais resultados positivas foram
registrados por alimentos (2,5%) e veículos automotores (1,7%), com ambos alterando os
recuos do mês anterior: -1,3% e -7,6%, respectivamente.
Gráfico 9
Produção Industrial - Mês/Mês Imediatamente Anterior
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Entre as categorias de uso, destaca-se novamente o bom desempenho do setor de
bens de capital, que cresceu 2,6%, registrando o maior crescimento do mês, revertendo,
assim, parcialmente, o recuo de 4,7% registrado em julho último. As categorias de bens
intermediários (0,6%) e de bens de consumo duráveis (0,2%) também tiveram
crescimento positivo nesse mês. O setor de bens intermediários cresce pela primeira vez
depois de três meses de redução da produção, com um recuo total de 1,8%. Já o setor de
bens duráveis apresentou novamente taxa positiva após recuar 7,4% em julho. inalmente,
o setor de bens de consumo semi e não duráveis (-0,3%) repetiu pela segunda vez um
índice negativo.
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