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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A divulgação do crescimento do PIB no primeiro trimestre desse ano, além de revelar uma taxa
num patamar abaixo do resultado apresentado por outros países, explica, em parte, a razão pela qual o
Banco Central optou pela manutenção da taxa da Selic em 11%.
Tudo indica que tal medida foi consequência da sinalização que havia no governo em relação ao
comportamento do consumo, do consumo das famílias em particular, na taxa negativa de investimento e
nos juros reais praticados no país.
O baixo crescimento da economia brasileira continua a mostrar as deficiências das políticas
governamentais em relação a oferta de bens. A inflação não apresentou sinais ainda de maiores de
crescimento devido a quatro fatores fundamentais: aumento na taxa de desemprego, menor taxa de
crescimento do salário real, juros abusivos ao consumidor, já em patamares elevadíssimos, e a
continuidade da oferta de bens importados.
Ao analisarmos os dados do PIB é importante levar em consideração as várias bases de comparação
e o fato de que a mudança de metodologia da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, ao elevar a taxa de
crescimento do PIB de 2013, levou a uma subestimação importante do desempenho do PIB no período
seguinte. A análise do processo de desaceleração do crescimento do PIB no Brasil, em contraste com o dos
EUA que apresentou taxa negativa de crescimento, possibilita lançar luzes sobre seus fatores
determinantes internos e externos.
2 –MANUTENÇÃO DA TAXA SELIC
Prof. Flávio Riani
Depois de nove elevações o Banco Central optou por não alterar a taxa básica Selic, mantendo-a
em 11% . Tal definição ocorre depois de uma trajetória crescente iniciado em abril do ano passado, depois
dela ter também ficado estabilizada por algum tempo em 7.25%. A trajetória recente da taxa Selic está
apresentada no gráfico 1, destacada por alguns períodos selecionados. Ela mostra que o patamar de maio
voltou praticamente ao nível praticado há dois anos.
Gráfico 1 Evolução da Selic
Jan/12 a março/14 - Períodos selecionados
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A manutenção da taxa básica em maio, no mesmo patamar do mês anterior, teve como
sustentação alguns indicativos sobre o arrefecimento no consumo, provavelmente já detectado
por algumas informações preliminares sobre o desempenho da economia e outras relacionadas ao
emprego, renda e os próprios juros praticados no mercado.
O gráfico 2 apresenta as taxas de juros anuais praticadas em algumas modalidades de
empréstimos, relativas ao mês de dezembro de 2012 e março de 2014 .
Gráfico 2 - Juros por tipos de crédito
Brasil - dez/12 e Março/14
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Os valores em tela mostram elevações em todas as modalidades de crédito.
Os juros do cheque especial atingiram o patamar de 161,8% ao ano correspondente a
quase 16 vezes a taxa básica da Selic no mesmo mês. Entre dezembro de 2012 a março de 2014 a
taxa desse tipo de empréstimo elevou-se em 17%. No que se refere ao crédito pessoal a elevação
foi ainda mais significativa alcançando a variação de 49%.
Esses patamares de taxas de juros por si só já se tornam grandes desestimuladores de
consumo. No que se refere a diretamente à demanda por bens e serviços os dados do
desempenho do PIB nesse primeiro trimestre mostram também um desaquecimento haja visto
que os componentes básico da procura apresentaram quedas em relação ao trimestre anterior.
Tais quedas estão destacadas no gráfico 3.
Gráfico 3 - Taxa Crescimento do PIB
Brasil 1º Trim.2014
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Esses elementos associados às recentes divulgações da elevação da taxa de desemprego,
da diminuição da renda real e da elevação no nível de endividamento das famílias, indicavam ao
governo a possibilidade da manutenção da taxa básica de juros.
3 – TAXA DE INFLAÇÃO AMENIZADA PELA IMPORTAÇÃO
Prof.Flávio Riani
Já há algum tempo que os dados sobre a economia brasileira vêem mostrando um
descompasso entre a capacidade do país em gerar oferta de bens e serviços e o crescimento das
condições de demanda por eles.
Há muito que se chama a atenção para o baixo nível de investimentos realizados no país,
seja pelo setor privado ou mesmo através do setor público.Tal fato gera uma série de situações
desconfortantes para o país seja através da pressão sobre preços, câmbio, diminuição na nossa
competitividade, eficiência produtiva, etc.
Especificamente em relação a inflação, a pressão sobre os preços, devido ao descompasso
entre oferta e demanda, só não tem sido maior devido as importações. Conforme destaca o gráfico
4, a participação dos produtos importados no consumo no Brasil tem sido crescente. No primeiro
trimestre desse ano ela atingiu o patamar de 22,5%, significativamente maior do que as
apresentadas no mesmo período em anos anteriores.

Gráfico 4 - Participação Importação no Consumo
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4- PIB em perspectiva : os fatores do desempenho atual da economia brasileira
Prof. Ricardo F. Rabelo
A economia brasileira segue uma trajetória de um crescimento bloqueado por vários
obstáculos internos e externos. O maior deles, naturalmente, é o externo: a chamada
recuperação da economia internacional está demorando muito para acontecer: os dados acerca
do PIB dos EUA, de crescimento negativo de 0,25% no 1º. Trimestre em comparação com o
anterior ou de -1% em relação a mesmo trimestre do ano anterior, parecem indicar isso.
Internamente os problemas estruturais herdados de períodos passados , e não resolvidos, aliados
a manutenção de uma política econômica baseada no tripé de superávit primário, taxas de juros
reais superelevadas e o câmbio flutuante travam o dinamismo endógeno da economia.
Neste quadro os dados do PIB do 1º. Trimestre de 2014 devem ser analisados
detidamente. Como divulgado pelo IBGE, ele apresentou variação positiva de 0,2% comparando-se
com o quarto trimestre de 2013. Por outro lado, houve aumento do PIB de 1,9% no primeiro
trimestre do ano, na comparação com mesmo período de 2013, e de 2,5% quando se usa o
acumulado dos quatro trimestres 2º. 2013/1º. 2014. em relação aos quatro trimestres
imediatamente anteriores.
Note-se, desde logo, que a mudança metodológica feita pelo IBGE nos dados da Pesquisa
Mensal de Produção Industrial levou a um efeito estatístico que deve ser considerado na
avaliação dos dados sobre PIB. A mudança de metodologia adicionou mais de um ponto
percentual à alta da produção no ano passado, que passou de 1,2% para 2,3%. Dessa forma, a
mudança teve efeito negativo sobre o nível de atividade do setor industrial no primeiro trimestre.
Por outro lado, a produção industrial passou de um acréscimo de 0,6% na pesquisa feita com base
na antiga metodologia para retração de 0,8% de acordo com a nova. O que, evidentemente,
resultou numa redução não explicitada dos valores finais do PIB de 2014.
4.1 - A avaliação do PIB nas várias bases de comparação.
Na primeira base de comparação, em que tomamos a taxa de variação do 1º. Trimestre de
2014 em relação ao 4º trimestre de 2013, o PIB apresentou variação positiva de 0,2% , tendo, pela
ótica da oferta, a agropecuária expandido 3,6%, os Serviços crescido 0,4%. e a Indústria,
recuado 0,8%.
Gráfico 5
PIB - Ótica da Oferta - Trimestre contra Trimestre Imediatamente Anterior
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É importante notar que embora a Indústria de Transformação também tenha recuado 0,8%, a
maior queda se deu na Construção civil, com retração de 2,3%. Já a industria extrativa mineral
cresceu 0,5% e a atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 1,4%.
Outro setor com expressivo crescimento é o de Serviços, começando pelo crescimento de
1,2% de Intermediação financeira e seguros, e 0,9% de Atividades imobiliárias e aluguel .
Também tiveram crescimento, de 0,4% os subsetores de Transporte, armazenagem e correio e
Administração, saúde e educação pública (0,4%). O Comércio ficou estável com a variação de
0,1%, já o setor de Serviços de informação teve queda de 5,2% e o de Outros serviços (-0,7%).
Se adotarmos a ótica da demanda , enquanto a Despesa de Consumo das Famílias
manteve-se praticamente estável em relação ao trimestre anterior (-0,1%), a Despesa de
Consumo da Administração Pública se expandiu em 0,7%. Mas o pior resultado fico por conta da
Formação Bruta de Capital Fixo, que sofreu queda de 2,1%.
Gráfico 6
PIB - Ótica da Demanda - Trimestre contra Trimestre Imediatamente Anterior
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Outro componente negativo tem sido o setor externo, onde as Exportações de Bens e
Serviços caíram 3,3%, enquanto que as Importações apresentaram expansão de 1,4%.
4.2 - Comportamento da taxa trimestral do 1º. Trimestre de 2014 comparada ao mesmo
trimestre do ano anterior
Prof. Ricardo F. Rabelo
Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB apresentou crescimento de
1,9% no primeiro trimestre de 2014. De acordo com a ótica da oferta , novamente a Agropecuária
desponta como o setor mais dinâmico, tendo crescido 2,8% em relação a igual período do ano

anterior. Neste período, o crescimento do setor pode ser explicado, de acordo com o IBGE, pela
performance de alguns bens que possuem safra expressiva no trimestre e pelo aumento da
produtividade medida pelo aumento da quantidade produzida vis-à-vis a área plantada.
(Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA-IBGE - maio de 2014.)
Alguns produtos agrícolas tiveram taxas de crescimento altas em função deste duplo
efeito e que tem safras importantes no primeiro trimestre como , por exemplo, arroz (7,7%) e
algodão (23,5%) . Já fumo (0,4%). e soja (6,3%) registraram queda de produtividade, enquanto o
milho em grão apresentou variação negativa de 7,2% na estimativa da produção anual.
Gráfico 7
PIB - Ótica da Oferta - Trimestre contra Trimestre do Ano Anterior
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Embora o setor industrial tenha apresentado expansão de 0,8%. Como na primeira base de
comparação, o setor de Eletricidade e gás,água, esgoto e limpeza urbana apresentou crescimento
de 5,2%, liderado pelo consumo residencial de energia elétrica. Também o setor Extrativo
Mineral cresceu 5,4% em relação ao primeiro trimestre de 2013.
Como na outra base de comparação, o núcleo do setor, a Indústria de Transformação
apresentou queda de 0,5%., resultado da queda da produção de produtos de metal; máquinas e
aparelhos elétricos; veículos automotores; produtos têxteis; mobiliário, artefatos de couro; e
produtos do fumo. Outro setor importante da Indústria , a Construção civil, também registrou
queda de 0,9%.
O setor de Serviços registrou crescimento de 2,0% na comparação com o mesmo período
do ano anterior, liderado pelos Serviços de informação (4,4%), Ocorreu crescimento também no
setor de Intermediação financeira e seguros (2,6%) e Comércio (atacadista e varejista), com 2,2%,
Dentre os componentes da demanda interna, a Despesa de Consumo das Famílias
registrou crescimento de 2,2% , que tem sido um dos fatores mais fortes de manutenção do

crescimento da economia. Isso em função de um outro fator dinâmico muito importante: a massa
salarial. De acordo com o IBGE, ocorreu um aumento, em termos reais, da massa de rendimento
efetivo de 4,0% no primeiro trimestre de 2014. Outro fator importante foi o crescimento da
despesa de Consumo da Administração Pública que cresceu 3,4% na comparação com o mesmo
período de 2013.
Gráfico 8
PIB - Ótica da Demanda - Trimestre contra trimestre imediatamente anterior
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Uma variável fundamental para um crescimento sustentado é o Investimento, medido
pela Formação Bruta de Capital Fixo. O seu desempenho no 1º. Trimestre de 2014, em contradição
com seu comportamento em 2013, quando cresceu em todos trimestres, registrou recuo de 2,1%.
A explicação reside principalmente na queda das importações de bens de capital, mas também
pelo desempenho negativo da construção civil e da produção interna de bens de capital neste
período.
Finalmente, entre os componentes da demanda, o setor externo apresentou desempenho
favorável nesta base de comparação já que tanto as Exportações quanto as Importações de Bens
e Serviços registraram crescimento de 2,8% e 1,4%, respectivamente.
4.3 - Desempenho da taxa acumulada nos últimos quatro trimestres em relação ao mesmo
período do ano anterior
Prof. Ricardo F. Rabelo
A performance do PIB acumulado nos quatro trimestres compreendidos entre o segundo
trimestre de 2013 ao primeiro trimestre de 2014 registrou crescimento de 2,5% em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores. Os resultados tem um variação percentual muito
expressiva devido ao fato de que a base de comparação apresenta valores myito reduzidos,Pela
ótica da oferta nesta base de comparação todas as atividades industriais registraram resultados

positivos, tendo o setor crescido 2,1%. A indústria de transformação cresceu 2,6%, enquanto a
Construção Civil cresceu 1,7%.
No entanto, a Agropecuária foi também aqui o setor dinâmico, tendo crescido 4,8%. Por
outro lado, o setor Serviços cresceu 2,2%, sendo expressiva a taxa de crescimento dos Serviços de
informação (5,9%) e Transporte, armazenagem e correio (3,8%). O Comércio registrou alta de
3,0% e Serviços imobiliários e aluguel (2,2%)
Do ponto de vista da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 4,1%, seguida
pela Despesa de Consumo das Famílias (2,5%) e pela Despesa de Consumo da Administração
Pública (2,2%). Já no âmbito do setor externo, as Importações de Bens e Serviços continuam
evoluindo a taxa superior à registrada pelas Exportações de Bens e Serviços: 6,8% contra 4,5%,
respectivamente.
4.4 - Panorama Geral
Prof. Ricardo F. Rabelo
Os dados mostram que, comparando-se o 1º. Trimestre de 2014 com o último de 2013 há
um processo de desaceleração do crescimento: embora reduzido, este crescimento permanece
positivo. Quando se compara o 1º. Trimestre de 2014 com o 1º. Trimestre de 2013 fica claro que
permanecem os fatores positivos do crescimento, como o crescimento da agropecuária e do setor
de serviços, do lado da oferta e o crescimento do consumo das famílias e do governo, do lado da
demanda. Fica claro, também, as fontes da redução do crescimento: a incapacidade da produção
industrial de voltar ao posto de núcleo dinâmico da economia (ainda que sua real ponderação
tenha sido subestimada pela mudança metodológica ocorrida) e o peso negativo do setor
externo, abalado pela persistência de um quadro de crise da economia internacional.
No centro de todo o processo, a oscilação dos níveis de investimento impede um ciclo
sustentado de crescimento, embora, comparando-se com o mesmo período do ano anterior,ele
ainda seja positivo. A capacidade em se elevar o nível de investimento, recuperar o crescimento
da indústria e manter e ampliar o dinamismo da economia tanto do lado da oferta como do lado
do consumo é que definirá a trajetória da conjuntura no próximo período.

