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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Prof. Flávio Riani 

 O descalabro do quadro político brasileiro associado às recentes informações sobre as 
perpectivas da economia têm minado a pouca credibilidade alcançada pelo Brasil no exterior nos 
últimos anos. Tais elementos, associados ao descontrole da política fiscal, que também se 
distancia cada vez mais das políticas recentes, têm gerado desconfiança sobre a seriedade no 
gerenciamento das finanças públicas, tanto no país quanto no cenário internacional. 
 Resultados recentes mostram que apesar da elevação real da receita liquida, as contas 
públicas sinalizam a geração de superávit primário abaixo do orçado para o ano, resultante de  
acréscimos nos gastos correntes em patamares mais elevados do que os da receita. Ressalte-se 
ainda o baixo nível de investimentos realizados pelo governo, cujos valores acumulados até 
setembro de 2013 são praticamente no mesmo volume de igual período no ano anterior. 
  
2 –  GOVERNO RELAXA NO CONTROLE FISCAL 
 
 Depois de ter como objetivo principal a obtenção de superávits primários, o governo 
federal tem mudado suas políticas de gastos, dificultando alcançar a meta estabelecida para o 
ano. 
 Os dados que compõem a  tabela 1 mostram que nos resultados acumulados até setembro, 
as receita fiscais têm crescido relativamente pouco em termos reais e em patamares inferiores aos 
gastos. 
 
 

                                           

Tabela 1 - Brasil: Resultado Fiscal do Governo Central

Acumulado até Setembro - R$ bilhões

Itens Até Set/12 Até Set/13 Variação %

Receita Líquida Total 642,5 694,9 8,2

Despesa Líquida Total 587,7 667 13,5

Resultado Primário 54,8 27,9 -49,1

Fonte: Tesouro Nacional - Out.2013  
 
 Enquanto as receitas líquidas aumentaram 8,2% em termos nominais na comparação com 
o mesmo período do ano anterior, as despesas líquidas elevaram-se em 13,5% , portanto num 
patamar bem superior ao das receitas. O resultado de tal fato é a geração de um menor superávit 
primário, cujo valor alcançado nesse ano até setembro foi menos do que a metade do verificado 
no mesmo período em 2012. 
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O gráfico 1 destaca as diferenças nas taxas de crescimento das variáveis contidas na tabela 
1, com destaque para o elevado valor negativo observado no resultado primário. 
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Gráfico 1 - Brasil -Resultado Fiscal 
Variações % : Receita,Despesas e Resultado Acumulado até setembro/13

 
Fonte:STN 

2.1-  SUPERÁVIT PRIMÁRIO: Realizado x Orçado – 2013 
 
 Os resultados fiscais alcançados até setembro de 2013 revelam uma característica 
marcante dos governos no Brasil que é a subestimação orçamentária no que se refere 
principalmente as receitas. 
 De qulaquer forma, os dados da tabela 2 mostram que os valores das receitas e das 
despesas líquidas totais alcançadas até setembro já superaram os valores orçados para o 
ano de 2013, sendo que os excedentes das despesas já foram bem superiores. 
Considerando que ainda temos três meses de arrecadação e gastos, a expectativa é a de 
que as diferenças sejam ainda maiores. 
 Em relação ao resultado primário, o valor alcançado até setembro representa 
apenas 38,1% do montante orçado para 2013.  
                                     
                                                         
Tabela 2 - Brasil: Resultado Fiscal do Governo Central

Comparação :Acum. até Set/13  Orçado 2013 - R$ bilhões

Itens Até Set/13 Orç. 2013 Alcançado - %

Receita Líquida Total 694,9             692,1 0,4

Despesa Líquida Total 667,0             618,1 7,9

Resultado Primário 27,9               73,0               38,2                 

Fonte: Tesouro Nacional - Out.2013  
 
2.2 –  INVESTIMENTO NÃO É A CAUSA DA REDUÇÃO DO SUPERÁVIT PRIMÁRIO 
 
 Ao analisar o volume de investimentos realizados pelo governo até setembro desse 
ano comparativamente ao do mesmo período do ano anterior, observa-se que a variação 
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nominal foi de apenas 2,95%. Em outros termos pode-se dizer que caiu o volume de 
investimentos reais do governo, uma vez que a taxa acumulada de inflação até setembro é 
superior a esse percentual. 

Em função dos resultados alcançados, observa-se que o pagamento dos juros da 
dívida (resultado primário)  até setembro de 2013,diferentemente do mesmo período do 
ano anterior e diferentemente dos anos anteriores, foi inferior ao volume de 
investimentos realizados pelo governo. 

Tal resultado não traz nenhuma vantagem adicional para o país e para as finaças 
do governo federal, uma vez que a redução está associda  a dificuldade em obter 
superávits maiores em função da elevação nos gastos correntes. 

 
Tabela 3 - Brasil : Investimento Governo Federal

Acumulado até Setembro - R$ bilhões

Itens Até Set/12 Até Set/13 Variação - %

Inv.Total 45,2 46,5 2,9

PAC 27,9 31,9 14,3

% PAC/INV. 61,7 68,6

Juros 54,8 27,9 -49,1

Fonte: Tesouro Nacional - Out.2013  
As implicações desses resultados para a sociedade brasileira são as mais diversas, sendo 
uma das mais relevantes a questão da já elevada dívida púlica brasileira, cujo patamar, 
conforme mostra o gráfico 2, é superior ao dos países emergentes e países com 
economias similares á do país. 
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  Fonte: Folha S.Paulo, Mercado, 8-11-2013 
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3- Produção Industrial avança em setembro 

     Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
  A  produção industrial, de acordo com pesquisa mensal divulgada pelo IBGE, 
cresceu 0,7% em setembro. Este crescimento, apesar de inferior ao previsto pela maioria 
dos analistas, mostra um desempenho bem melhor que o 0,0%)  em agosto ou a queda  
de 2,4% em julho. Comparando-se o resultado mensal com o mesmo mês de 2012 tem-se 
um crescimento de 2,0% em setembro, após uma queda de 1,2% em agosto.  

Se tomarmos como  base o trimestre, veremos que a indústria cresceu 0,8%  no 
terceiro trimestre de 2013 no confronto com igual período do ano anterior (0,8%), mas 
ficou 1,4% abaixo do nível verificado no trimestre imediatamente anterior.  
Considerando.para fins de análise, o índice acumulado nos nove meses de 2013, a 
atividade industrial cresceu 1,6% frente a igual período do ano anterior.  

Outro dado importante é a variação acumulada nos últimos 12 meses, que 
mostrou crescimento de 1,1% anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, 
ao mostrar expansão de 1,1% em setembro de 2013, manteve a trajetória ascendente 
iniciada em dezembro do ano passado (-2,6%) e assinalou o resultado positivo mais 
elevado desde outubro de 2011 (1,4%). 

 
Gráfico 3 
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Aprofundando a análise, vê-se que nas categorias de uso, comparando com o mês 

de agosto, o setor de bens de capital apresentou crescimento de  4,0%, um dado muito 
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positivo, que demonstra o crescimento do investimento . O setor teve um crescimento 
também muito  expressivo se considerarmos o resultado acumulado até agora, que foi  de 
6,4%,  superando a perda de 4,5% ocorrida no mês de julho. Ainda na análise de 
categorias de uso  temos uma evolução também positiva do setor de bens de consumo 
duráveis, que cresceu 2,3% em comparação com o mês anterior, quando também havia 
crescido 0,6%.  

No que diz respeito ao  setor produtor de bens intermediários, manteve-se o 
mesmo patamar ao apresentar taxa de 0,0% frente a agosto, apesar de ter mostrado 
crescimento de 0,6% em agosto último. Destoando do conjunto de dados positivos, o 
setor de bens de consumo semi e não duráveis teve queda de 1,4%, de uma série que já 
acumula  3,7% de perda. Se mudamos o critério de comparação para o mesmo mês do 
ano anterior, chegamos a um ótimo resultado de um crescimento de 2,0% em setembro 
de 2013. Além disso, os dados mostram que  três das quatro categorias de uso e a maior 
parte (19) das 27 atividades mostraram crescimento da produção.  

Tabela  4 

                        Evolução da Produção Industrial - Brasil  2013 - Taxas  de crescimento por Região  % 

Região set. 13 / ago. 13 set. 13 / set. 12 acumulado jan- set 

Acumulado 

12 meses 

Pernambuco -8,2 -7,5 -0,2 -1,0 

Paraná -2,4 11,3 4,0 -1,2 

Ceará -2,2 4,5 2,9 1,6 

São Paulo -2,1 -1,0 2,0 1,7 

Amazonas -1,9 -3,4 1,6 -0,8 

Região Nordeste -1,4 -1,7 1,6 1,7 

Santa Catarina -0,9 5,8 1,5 1,2 

Pará -0,2 -3,5 -7,2 -5,7 

Rio Grande do Sul 0,4 8,8 5,6 2,0 

Espírito Santo 1,8 1,6 -7,4 -6,6 

Minas Gerais 2,1 -0,8 -0,8 0,8 

Goiás 4,1 12,8 4,6 4,6 

Rio de Janeiro 4,4 3,5 1,2 0,7 

Bahia 6,8 4,3 5,8 6,7 

Fonte:IBGE 

Avaliando a produção industrial em termos regionais registrou-se um crescimento  
de agosto para setembro, em seis dos 14 estados pesquisados pelo IBGE. O melhor 
desempenho ficou com a  Bahia (6,8%), seguido por Rio de Janeiro (4,4%) e Goiás (4,1%). 
Já entre os 8 Estados que mostraram queda da produção, estão Pernambuco (-8,2%), 
Paraná (-2,4%) e Ceará (-2,2%). Em termos trimestrais a análise regional mostra que em 
nove dos 14 Estados pesquisados houve perda de dinamismo entre o segundo e terceiro 
trimestre de 2013, sendo que o pior resultado ficou para  Pernambuco, que passou de 4% 
para -5%.   

No caso de São Paulo, o indicador passou de  -0,2% no segundo trimestre para -
2,6% no terceiro. Já nos resultados positivos tivemos Pará (de -2,6% para 5,7%) e Goiás de 
-0,8% para 3,2%)  mostrando as melhores taxas  de crescimento entre os dois períodos.  

 


