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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 Apesar das contradições entre as políticas fiscais (expansionistas com a elevação dos 
gastos) e as monetárias ( restritivas com a elevação dos juros) o governo conseguiu até novembro 
manter a inflação em patamares inferiores aos do mesmo período do ano anterior, porém acima 
da meta básica anual de 4,5%. 
 Apesar disso, a inflação acumulada impacta diretamente nos preços dos bens e serviços e 
na capacidade de compra dos consumidores. Segundo o DIEESE – Departamento Intersindical de 
Estaística e Estudos Socioeconômicos – o valor da cesta básica demandaria um nível salarial 4,07 
vezes maior do que o atual salário mínimo vigente no país. 
  Analisamos também neste número de Dezembro os fatores expansionistas e restritivos 
que influenciam o desempenho da PIB no 3o. trimestre  de 2013 
2 –  Inflação de novembro  fica num patamar próximo à de outubro 
           Prof. Flávio Riani 

 Dados apurados pelo IPCA ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) revelam taxa 
de inflação de novembro de 0,54% , 0,03 ponto percentual inferior à do mês passado e 0,06 ponto 
percentual em relação ao mês de novembro de 2012. 
 No acumulado do ano a inflação atingiu 4,95% também inferior aos 5,01% registrados em 
igual período do ano anterior. 
 Tais resultados são destacados de forma comparativa no gráfico 1. 
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No que se refere aos valores acumulados nos últimos dozes meses, o gráfico 2 mostra 
também uma redução na inflação medida pelo IPCA em 2013 comparativamente aos 12 
meses do mesmo período anterior.  
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As variações nos preços ocorridas em novembro ante o mês anterior reunem 3 grupos que 
mais fortemente ocorreram elevações nos preços e o mesmo número de grupos que os 
puxaram para baixo.Pressionaram a elevação dos preços os grupos de habitação, 
transportes e despesas pessoais, com aumentos significativos nos dois últimos grupos. 
 No sentido oposto a alimentação, os artigos de residência e o vestuário tiveram em 
novembro um impacto menor na elevação dos preços do que o observado em 
outubro.Ressalte-se, porém, que todos os grupos de apuração da inflação apresentaram 
elevação nos preços com impactos diferenciados. O peso de cada um deles na formação 
do IPCA de novembro de 2013 pode ser observado através do gráfico 3. 
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 Os dados mostram que os grupos que mais pressionaram a inflação em novembro 
foram as despesas pessoais, seguido do vestuário e da habitação. Em termos regionais, 
através do gráfico 4 pode-se perceber que os índices de inflação apurados no Rio de 
Janeiro e principalmente em Fortaleza foram os que mais se distanciaram da inflação 
média ( 0,54%). 
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3 – Valores das cestas básicas se elevam em 15 capitais e  requerem um salário 4,07 
vezes superior ao salário mínimo. 

Prof. Flávio Riani 
 Através da Pesquisa Nacional da Cesta Básica o DIEESE apurou que, em novembro, 
levando-se em conta  que a constituição estabelece que o salário mínimo deve suprir as 
despesas de um trabalhador e sua famíia com alimentação, moradia, saúde,educação, 
vestuário, higiene, transporte,lazer e previdência, o seu valor deveria ser R5 2.761,58 , ou 
seja, 4,07 vezes superior ao mínimo de R$ 678,00 vigente no país. Valor esse superior ao 
do mesmo período do ano anterior quando alcançou 4,04%. Os valores das cestas báscias 
apuradas pelo DIEESE nas capitias brasileiras estão destacadas na tabela 1, que apresenta 
os dados de outubro e novembro de 2013 e s variações ocorridas no período. 
 

Tabela 1 - Valor da Cesta Básica - R$ - Outubro e novembro 2013

Capital Outubro Novembro Variação Mensal

Aracaju 222,55 218,71 -1,73%

João Pessoa 254,45 257,16 1,07%

Salvador 256,78 259,93 1,23%

Fortaleza 260,25 269,28 3,47%

Goiânia 262,47 254,44 -3,06%

Natal 265,88 271,93 2,28%

Recife 270,21 268,34 -0,69%

Brasília 284,12 286,35 0,78%

Campo Grande 286,54 287,50 0,34%

Florianópolis 288,36 296,07 2,67%

Belém 293,20 296,05 0,97%

Curitiba 296,76 297,71 0,32%

Manaus 300,59 307,39 2,26%

Belo Horizonte 302,76 310,84 2,67%

Rio de Janeiro 312,90 316,88 1,27%

Vitória 313,78 321,41 2,43%

São Paulo 321,14 325,56 1,38%

Porto Alegre 324,87 328,72 1,19%

Cesta básica média 344,90 346,59 0,49%

Fonte: Dieese  
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As informações da tabela 1 mostram que houve elevações nos valores de 15 capitais, 
sendo as maiores em fortaleza (3,47%), Florianópolis e Belo Horizonte (ambas com 2,67%) 
e Vitória ( 2,43%). Pelo gráfico 5 percebe-se que apenas três capitais tiverem diminuição 
no valor da cesta básica (Aracajú,Goiânia e Recife). 
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 Os dados revelam ainda, com destaque maior no gráfico 6, que Porto Alegre foi a 
capital com maior valor da cesta básica (R$ 328,72), superando até mesmo São Paulo (R$ 
325,56), local onde o valor da cesta básica é sempre maior. 
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4 - PIB cresce no ano, mas cai 0,5% no 3º. Trimestre  
Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

 O comportamento da economia brasileira nesse ano, como já analisamos em 
outros números desta Carta, se dá sob o signo da volatilidade. O principal indicador do 
nível de atividade - o Produto Interno Bruto a preços de mercado - tem refletido essa 
tendência. Não há dúvida que a economia passa por um processo de retomada do 
crescimento, embora essa retomada tenha sido não linear, com muitas oscilações, 
avanços e recuos. Após o crescimento acima do esperado no 2º. Trimestre, de 1,8% em 
relação ao 1º, agora se registra, também além das expectativas do mercado e dos 
analistas, uma queda de 0,5% em relação ao 2º. Trimestre. 
  De acordo com o IBGE o PIB do 3º. Trimestre cresceu negativamente em 0,5% 
comparando-se com o 2º. Trimestre, mas cresceu 2,2% considerando o acumulado do 4º. 
Trimestre de 2012 ao 3º. Trimestre de 2013.   Por outro lado, se considerarmos o PIB 
acumulado no ano até 3º. Trimestre, teremos um crescimento de 2,4% comparando-se 
com mesmo período do ano anterior. 
                                                      Gráfico 7 
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A explicação para esse comportamento negativo, do ponto de vista setorial (ótica da 
oferta), reside na performance do setor agrícola, que teve queda de 3,5% na comparação 
com o trimestre anterior. A indústria e o setor de serviços cresceram apenas 0,1% cada 
um, o que demonstra uma grande estabilidade. No caso da indústria, o subsetor 
responsável por maior dinamismo foi o da indústria extrativa mineral, que cresceu 2,9% 
juntamente com Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana, que cresceu 0,9%%. 
Em contrapartida, a indústria de transformação apresentou queda de 0,4% e até mesmo a 
construção civil recuou  0,3 % em relação ao trimestre anterior. 
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Já no setor de serviços, os principais subsetores tiveram péssimo desempenho: o 
comércio manteve-se estável (0.0%) e a intermediação financeira caiu 0,2%.  Outros 
subsetores, com menor expressão tiveram crescimento como Transporte, armazenagem e 
correio (0,8%), Administração, saúde e educação pública (0,8%) e Serviços de informação 
(0,7%). 

Se analisarmos o PIB pela ótica da Demanda ou do gasto, vamos encontrar outra 
explicação para esse crescimento negativo: o comportamento do investimento. De acordo 
com o IBGE, um indicador importante do Investimento, a Formação Bruta de Capital Fixo, 
teve queda de 2,2%.  Já a Despesa de Consumo das Famílias manteve seu perfil dinâmico, 
tendo crescido em relação ao segundo trimestre do ano  1,0%.  Também a Despesa de 
Consumo  da Administração Pública  teve bom desempenho, apresentando crescimento 
de  1,2% no período. 

O impacto da crise internacional no desempenho do PIB fica claro com a queda de 
1,4% das exportações. Apesar do bom comportamento do Consumo, ele não impulsionou 
tanto as importações de bens e serviços, que caíram 0,1% no período. 

                                             Gráfico 8 
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                      Fonte: IBGE 
 

Refazendo os cálculos para comparar o 3º. Trimestre de 2013 em relação ao 
mesmo período de 2012, vamos encontrar resultados mais alentadores. Note-se que 
quando a comparação trimestre /trimestre imediatamente anterior temos um indicativo 
do ritmo do crescimento da economia. Já no critério trimestre /mesmo do ano anterior, aí 
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sim temos um retrato preciso do crescimento ( negativo ou positivo) da economia no ano 
atual.   

De acordo com o IBGE, o PIB apresentou crescimento de 2,2% no terceiro trimestre 
de 2013 quando comparado a igual período do ano anterior. Novamente   a Agropecuária 
apresentou crescimento negativo, nessa comparação a queda ficou em  1%, A  explicação 
para esse redução no crescimento se deve ao desempenho negativo  de alguns produtos 
da lavoura que possuem safra importante no terceiro trimestre. Como a  laranja (-14,2%), 
a mandioca (-11,3%) e o café (-6,9%). Outro fator destacado pelo IBGE se refere à queda  
de produtividade que é constatada pela estimativa de redução proporcionalmente maior 
da produção na safra de 2013 comparada com a  área plantada. Ressalte-se que o setor 
não deixou de  mostrar seu dinamismo, que se revela no crescimento da produção de 
trigo (11,5%,), cana de açúcar (6,2% ) e feijão (4,9%,). 

Em compensação, os demais setores mostraram crescimento nessa base de 
comparação, mostrando, no entanto, ainda um desempenho menor que o esperado. 
A Indústria, pelo segundo trimestre consecutivo, apresenta resultados positivos, embora a 
expansão de 1,9% do 3º. Trimestre  seja menos expressiva que os 2,7% do 2º. Trimestre, 
embora esse resultado talvez se deva ao crescimento negativo de 1,2 do 1o. Trimestre.  
Todos os subsetores apresentaram crescimento que foi de 1,9% na Indústria de 
Transformação  , 0,7% na Indústria extrativa aumentou  e 2,4% na  Construção civil, devido 
ao crescimento do crédito para o setor. Finalmente, o subsetor de Eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana, por sua vez, apresentou crescimento de 3,7%, estimulado 
pelo consumo residencial de energia elétrica.   

Gráfico 9 

-10

-5

0

5

10

15

%

2012.III 2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III
Trimestres

PIB -Setores - Trimestre contra trimestre do Ano Anterior

PIB

Agropecuária

Indústria

Serviços

 
                                                                                                                                                                                                                                           
      Fonte: IBGE 



 

 

–  8  – 

Outro setor que demonstrou crescimento expressivo foi o de Serviços, acusando 
2,2% na comparação com igual período do ano anterior. Todos os subsetores tiveram 
crescimento, destacando-se  os de Serviços de informação (4,6%), Intermediação 
financeira e seguros  (2,6%),  Comércio  (atacadista e varejista), com (2,4%) sendo que os 
dois últimos tiveram queda de produção na base de comparação trimestre /trimestre 
imediatamente anterior. 

Outro aspecto a destacar nessa análise, é que ao se comparar o trimestre atual 
com o mesmo trimestre do ano anterior desfaz-se a ideia de que há uma forte queda do 
Investimento na economia brasileira. A Formação Bruta de capital Fixo cresceu 7.3% ,  
crescimento que ocorre pela 3ª. vez consecutiva. Embora a taxa de crescimento de 2013 
seja menor que a de 2012,  a participação do Investimento no PIB cresceu de  18,7% no 3º. 
Trimestre de 2012 para 19,1% no mesmo período em 2013, perto da taxa de 20% do PIB, 
que é a média do período 2009/2013. Já a Despesa de Consumo das Famílias   registrou  
crescimento de 2,3%, sendo a quadragésima variação positiva consecutiva nessa base de 
comparação. Os fatores dinâmicos são dados pela evolução da massa salarial real, que 
mostrou alta de 2,1% no terceiro trimestre de 2013 e pelo aumento da oferta de credito 
para pessoas físicas. Constata-se também o aumento da Despesa de  Consumo da 
Administração Pública em 2,3% .  

                                                     Gráfico 10 
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Quanto ao setor externo, revela-se um grande desequilíbrio entre Exportações, 
que cresceram 3,1% e as Importações que teve aumento de  13,7%. Esses dados mostram 
o impacto da redução de demanda externa por nossas commodities, pela queda do preço 
(embora o quantum, em muitos casos, tenha aumentado)- reflexo da crise internacional -  
e, por outro lado, o grande dinamismo do mercado interno na busca de complementação 
da oferta interna por bens e serviços do exterior, sejam bens de consumo ou de capital. 


