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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
De uma maneira geral o gerenciamento econômico de um país é, por natureza, extremamente
complexo e sujeito a intempéries de diversas naturezas.
Em época de eleições a sociedade tem que se precaver para não formar opinião equivocada sobre a
realidade dos fatos, que por sua vez é também complexa, por permitir interpretações subjetivas sobre os
fatos.
Nesse sentido, os resultados dos indicadores econômicos acabam sendo utilizados de forma
enviesada e demagógica por aqueles que os utilizam nas suas campanhas eleitorais.
É verdade que o governo brasileiro, há anos, adota políticas econômicas que sempre privilegiam o
capital em detrimento do trabalho. Isso não tem sido diferente no governo atual, apesar de alguns
inequívocos avanços resultantes das políticas sociais recentes. Mesmo assim grande parte do
empresariado brasileiro, apesar de ter tido uma série de benefícios fiscais recentes do governo, ainda o
culpam pela falta de competividade de suas atividades, jogando sobre a administração governamental a
culpa por suas ineficiências. Ao acostumar com as benesses do governo grande parte deles não aprendeu
caminhar sozinho e também não entenderam a dinâmica do sistema capitalista.
Nesse cenário político das eleições o governo tem dificuldades para justificar ou explicar alguns
resultados econômicos recentes no país. É verdade que uma parte deles é causada por fatores sobre os
quais o governo tem pouco ou nenhum controle. Porém, os resultados fiscais apurados esse ano, que pela
primeira vez em vários anos, em dois meses consecutivos, tem sido deficitário, está sob o controle
governamental e tem sido difícil para ele explicá-lo.
Prof. Flávio Riani

Nesse número da Carta analisamos o setor externo, mostrando sua contraditória trajetória no 1º.
Semestre do ano, com tendências a melhores resultados na Balança Comercial. Mostramos que, no
entanto, há a manutenção de uma característica estrutural de nossa inserção externa, com a importância
cada vez maior da exportação de produtos básicos em detrimento dos produtos manufaturados. Outro
aspecto analisado é o expressivo e crescente Déficit em Transações Correntes o que torna nossas contas
externas novamente dependentes da entrada de capital estrangeiro, seja na forma de Investimento Direto
ou em Carteira.
Prof. Ricardo F. Rabelo

– EXPEDIENTE –
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: Grão-Chanceler – Dom Walmor Oliveira de Azevedo | Reitor – Professor Dom
Joaquim Giovani Mol Guimarães | Vice-Reitora – Professora Patrícia Bernardes | Assessor Especial da Reitoria – Professor José Tarcísio
Amorim | Chefe de Gabinete do Reitor – Professor Paulo Roberto Souza | Chefia do Departamento de Economia – Professora Ana Maria
Botelho | Coordenação do Curso de Ciências Econômicas – Professora Ana Maria Botelho | Coordenação Geral – Professor Flávio Riani e
Professor Ricardo F. Rabelo
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais: Prédio 14, sala 103 | Avenida Dom José Gaspar, 500 | Bairro Coração Eucarístico
CEP: 30535-901 | Tel: 3319.4309 | www.pucminas.br/iceg/conjuntura | icegdigital@pucminas.br

2 – RESULTADO FISCAL DO TESOURO
Prof. Flávio Riani
Há mais de vinte anos o governo federal vem obtendo regularidade nos seus resultados
fiscais. O resultado primário, que não reflete efetivamente a situação financeira do governo, vem
registrando superávits ao longo desses anos que, diferentemente do que inicialmente se imagina,
também não tem sido vantagem para a sociedade brasileira na medida em que seu montante não
reverte em nenhum benefício específico para a população e é sim destinado para pagamento de
parte dos juros da dívida pública.
A sua apuração é fruto do comparativo entre as receitas não financeiras do governo
(especificamente as tributárias) e os gastos do governo com pessoal, manutenção e custeio da
máquina pública e investimentos básicos. Não se considera, portanto, nesse cálculo, os serviços da
dívida pública (juros e amortizações).
O resultado nominal, que é o mais significativo, engloba todas as receitas do governo e
todas as despesas, inclusive juros e amortizações da dívida, e vem sendo deficitário ao longo
desses últimos anos.
Nos dois últimos meses de apuração do resultado primário ( maio e junho ) seus valores
foram, pela primeira vez há anos, deficitários; ou seja, os recursos não financeiros arrecadados
pelo governo foram menores do que seus gastos primários. Conforme destacam a tabela 1 e o
gráfico 1, em maio o déficit primário foi de R$ 10,4 bilhões e em junho ela atingiu R$ 1,9 bilhões.
Ou seja, nesses dois meses não foram gerados saldos para pagamento dos juros da dívida devidos.
Com isso o governo teve que refinanciar os juros devidos nesses dois meses mais o déficit primário
gerado no período (R$ 12,3 bilhões).
Tabela 1 - Resultado Fiscal do Tesouro
Brasil - Maio e junho de 2014 - R$ bilhões
maio
junho
Resultado
Receita Líquida
68,4
78,5
146,9
Despesa Total
78,8
80,4
159,2
Resultado
-10,4
-1,9
-12,3
Fonte: STN-MF
Em maio e junho a receita líquida do governo alcançou R$ 146,9 bilhões enquanto suas
despesas atingiram R$ 159,2 bilhões, gerando um déficit de R$ 12,3 bilhões.
Gráfico 1 - Resultado Fiscal do Tesouro
Maio e junho 2014 - R$ bilhões
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Apesar dos resultados primários deficitários do governo federal nesse período, no
acumulado do ano até junho ele foi superavitário, porém num patamar 50% inferior ao
alcançado no mesmo período do ano anterior.
Conforme mostra na tabela 2 enquanto até junho de 2013 o governo havia alcançado um
superávit primário de R$ 34,5 bilhões, no mesmo período em 2014 ele atingiu apenas R$
17,2 bilhões.
Tabela 2 - Resultado Fiscal do Tesouro
Brasil - Acumulado até junho de 2013e 2014 - R$ bilhões
Categorias
Acum. Até junho/2013 Acum. Até junho/2014
Rec. Líquida Total
463,0
491,2
Despesa Total
428,5
474,0
Resultado
34,5
17,2
Fonte: STN-MF

Variação %
6,1
10,6
-50,1

A queda observada no resultado primário nos períodos analisados foi conseqüência
de uma elevação dos gastos em patamares muito superiores à da receita. Enquanto os gastos
cresceram 10,6%, a receita líquida total elevou-se em apenas 6,1%.
Na parte dos gastos as elevações destinadas ao pagamento do pessoal (6,4%) e os
gastos previdenciários (6,9%) cresceram numa mesma proporção próxima ao aumento da
receita. Por outro lado as despesas com custeio e capital (investimentos) elevaram-se numa
proporção bem maior alcançando, no período, 17,2%.
Do ponto de vista das receitas, as oriundas das contribuições previdenciárias
(11,1%) e as oriundas do IPI (9,4%) foram as que apresentaram maiores taxas de
crescimento.
Preliminarmente esses dados revelam que o desequilíbrio no resultado primário
deveu-se fortemente aos aumentos no custeio e investimentos (capital) proporcionalmente
maiores do que os demais itens de gasto e principalmente da receita.
O ponto básico dessa questão está em avaliar se para o país e para a sociedade é
melhor gerar superávits para pagar parte dos juros devido da dívida e ainda sem mexer no
seu estoque ou deixar de gerá-los para investir nas atividades desenvolvidas pelo governo
que beneficiam mais a população em geral?
Por fim, vale ressaltar que o governo terá que fazer um esforço adicional para
recompor os resultados primários para gerar os recursos estabelecidos nas metas
governamentais destinados ao pagamento dos juros da dívida.
Tomando-se por base o II quadrimestre do ano já existe um saldo a ser recomposto
no segundo semestre que, como mostra o gráfico 2, equivale a R$ 23,8 bilhões.

Gráfico 3 - Brasil- Superavit Primário
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3 - Setor Externo: saindo da crise?
Prof. Ricardo F. Rabelo
A evolução do setor externo neste último período tem se caracterizado por uma
performance contraditória, na medida em que os grandes resultados obtidos até pelo menos
2012 na Balança Comercial foram substituídos por números cada vez negativos,enquanto na
Conta Capital e Financeira se mantém o fluxo de capitais externos, em particular o IED
(Investimento Externo Direto). Por outro lado , os ativos e passivos externos também
apresentam uma relativa estabilidade, favorecendo u resultado final positivo.
Neste contexto a análise da Balança Comercial ganha importância, na medida que a questão
do equilíbrio ou não do Balanço de Pagamentos reside exatamente nesta variável.
Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento , Indústria e
Comércio (MDIC) mostram a permanência de um desempenho ainda negativo da Balança
Comercial, mas com uma tendência de recuperação conjuntural, mas sem a resolução dos
problemas estruturais relacionados com a inserção externa da economia brasileira.
No acumulado janeiro-julho de 2014, o saldo comercial acumulou déficit de US$ 919
milhões. As exportações apresentaram valor de US$ 133,555 bilhões, queda de 0,6% sobre
2013. As importações somaram US$ 134,474 bilhões, com retração de 3,4% sobre 2013.

Gráfico 4
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Um aspecto estrutural que marca a nossa pauta exportadora mostra, neste período sua
continuidade e até mesmo certo aprofundamento. É a questão do fator agregado que serve
para qualificar os resultados. Como mostram os dados divulgados pelo MDIC, no acumulado
janeiro-julho de 2014, registraram queda em relação a igual período de 2013, os produtos:
manufaturados (-8,5%, para US$ 46,054 bilhões) e semimanufaturados (-4,8%, para US$ 16,136
bilhões). Isso mostra a continuidade da influência de 2 fatores: a perda de competitividade dos
produtos manufaturados no mercado externo e a queda de demanda internacional , provocada
pela crise financeira global. Sobressai, neste contexto, o desempenho das exportações de
produtos básicos. Ao contrário dos demais , eles vem tendo performance cada vez mais positiva.
No período em análise , houve forte crescimento das vendas de produtos básicos (+6,1%, para
US$ 67,793 bilhões).
No período anterior, especialmente antes da crise de 2008 , o setor externo brasileiro
apresentou excelente performance, resultante do crescimento tanto do volume exportado
como dos preços. Posteriormente, mantivemos grande dinamismo do setor devido à
manutenção de altos preços, em especial das commodities. Agora, este quadro se reverte, pois
os índices de preço e de quantum das exportações brasileiras, na comparação entre o período
janeiro /julho 2014 com o mesmo período de 2013, registraram queda de 4,2% contra um
crescimento de +3,3% no ano passado.
Quando se analisa a trajetória recente dos preços vê-se um retrocesso em todas as três
categorias de produtos, a saber: semimanufaturados (-5,7%), manufaturados (-0,7%), e básicos
(-6,3%). Este fenômeno reflete o movimento geral de redução dos preços do produtoe
comercializados internacionalmente, em função da significativa queda de demanda que passa a
existir em função da crise de 2008 e, mais recentemente, da crise européia e desaceleração eco
ômica dos emergentes, em especial da economia chinesa.

O indicador que mais mostra um processo de recuperação do nosso setor externo é o
de quantum. Com relação a esta variável, houve um comportamento desigual entre as três
categorias de produtos. Os bens de menor valor agregado apresentaram crescimento: os
produtos básicos cresceram no período 12,9% e os semimanufaturados 0,3%. Já com relação aos
produtos de maior valor agregado , constata-se uma significativa queda de 8,5%.
Aprofundando a análise, busca-se perceber a dinâmica dos mercados compradores pois no
comparativo janeiro / julho-2014/2013, observou-se queda de 0,6% nas vendas externas
brasileiras. Houve significativo crescimento de 13,5%, nas vendas aos Estados Unidos, passando
para US$ 15,6 bilhões. A parte dos Estados Unidos no total de exportações nacionais é de
11,7%.
As exportações para a Europa Oriental, mostrou crescimento de 5,9% nas exportações, para
US$ 2,6 bilhões. A Rússia tornou-se nosso mais relevante
mercado para nossas exportações na região, com vendas de US$ 2,1 bilhões (+18,8%),
Outra região fundamental é a dos paises asiáticos, onde as exportações brasileiras
apresentaram crescimento de 4,9%, chegando ao expressivo valor de US$ 46,5 bilhões de
janeiro a julho de 2014. A China, o mais importante mercado no bloco, mostrou compras no
valor de US$ 28,0 bilhões, representando aumento de 4,3%.
Outra mercado importante para exportações de manufaturados é o Mercosul , mas
estas apresentaram queda de 8,7%, caindo para US$ 14,8 bilhões, o que resultou na perda de
participação das exportações ao Mercosul no total das vendas brasileiras, de 12,1% para 11,1%.
Ocorre que o principal parceiro do bloco, a Argentina, terceira posição entre os países
compradores do Mercosul, vem importando cada vez menos produtos brasileiros. Nesse
período o país apresentou retração nas suas compras em 22,1%, com exportações de US$ 8,7
bilhões. Já as exportações direcionadas para a Venezuela, segundo principal mercado para
nossas exportações ao Mercosul, cresceram 7,4%, somando US$ 2,5 bilhões. Ao Paraguai, as
vendas cresceram 9,8%, passando para US$ 2,0 bilhões, e ao Uruguai se expandiram em 65,2%,
atingindo US$ 1,7 bilhão.
Como efeito da crise na região, a União Européia,tradicional importador do Brasil,
apresentou retração de 3,4% nas exportações ao longo do período em análise, de US$ 26,3
bilhões para US$ 25,3 bilhões, reduzindo a participação do Bloco nas exportações brasileiras de
19,5% para 18,9%.
3.1 - Rumo à predominância de produtos básicos
Prof. Ricardo F. Rabelo
O dado mais preocupante sobre o comportamento do setor externo brasileiro em 2014
foi revelado ao se analisar os resultados relativos ao primeiro semestre.
A análise mostra que mais da metade das exportações brasileiras realizadas no primeiro
semestre deste ano foi de produtos básicos, ou seja, itens sem acabamento, como grãos,
petróleo e minério de ferro, segundo o MDIC.
De acordo com a série histórica semestral do MDIC, esse desempenho é inédito, desde
o início da série histórica, há 34 anos, isto é, desde 1980.

No primeiro semestre de 1980 tivemos , 41,99% das exportações de produtos básicos,
número que foi reduzindo ao passar do tempo registrar 23,78% em 1994.
Esse percentual dos produtos básicos nas vendas externas evoluiu positivamente até 1997,
quando chegou a 30%, e depois reduziu-se novamente, registrando 22,80% no ano 2000. De
2007, quando totalizou 30,5%, até 2014, a percentual aumentou , atingindo os 47,5% no ano
passado e, ultrapassando os 50% nos seis primeiros meses deste ano.
Em contrapartida à subida da participação dos produtos básicos na pauta exportadora
brasileira, reduz-se também o de produtos manufaturados, ou seja, industrializados. Nos seis
primeiros meses de 2014, os manufaturados representaram apenas 34,4% das exportações
brasileiras. Este é o menor percentual desde 1980 - quando o peso dos manufaturados nas
exportações atingiu 45,36%..
Esta tendência permanece no período janeiro /julho de 2014, conforme o gráfico 5:
Gráfico 5
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3.2 - Déficit em transações correntes continua crescendo
Prof. Ricardo F. Rabelo
Outro resultado preocupante relativo ao 1º. Semestre se refere ao Déficit em transações
correntes que aumentou de US$ 43,180 bilhões em 2013 para US$ 43,311 bilhões no primeiro
semestre de 2014. O aumento foi,e efetivamente, muito reduzido mas a maior mudança se deu
em como este déficit é financiado pela conta de capital e financeira. O investimento estrangeiro
direto (IED) atingiu US$ 29,264 bilhões no primeiro semestre deste ano, com pequena redução
em relação ao mesmo período de 2013, quando ficou em US$ 29,989 bilhões. Ambas as somas
foram insuficientes para financiar o déficit de transações correntes, que necessitou do aporte
dos investimentos estrangeiros em carteira. Estes somaram US$ 27,354 bilhões no período

janeiro-junho de 2014, contra US$ 12,410 bilhões no mesmo período de 2013, representando
um acréscimo em 2014 de US$ 14,944 bilhões. Como resultado, o balanço de pagamentos
registrou superavit de US$ 12, 02 bilhões no 1o. Semestre de 2014 contra US$ 6, 277 bilhões
em 2013. É preciso ressaltar que este superavit é provisório, pois o balanço de pagamentos
fechou o ano de 2013 em déficit , apesar deste superávit no 1º. Semestre.
3-3. Reservas e Dívida Externa continuam aumentando
Prof. Ricardo F. Rabelo
A existência de um alto nível de reservas internacionais é o principal fator acomodador
dos resultados negativos do Balanço de Pagamentos e Balança comercial, evitando a ocorrência
de ataques especulativos e o tradicional pedido de empréstimo ao FMI, como ocorreu
recorrentemente no Brasil nas décadas de 80 e 90.
O estoque de reservas internacionais no conceito caixa, registrou US$ 376,8 bilhões em
julho, significando um aumento de US$ 3,3 bilhões em relação ao mês anterior. Por outro lado, a
dívida externa bruta estimada para julho somou US$ 328,4 bilhões, acréscimo de US$ 8,3
bilhões em relação ao montante apurado para março de 2014. Embora haja um continuo
processo de crescimento, o montante total ainda é relativamente pequeno e bem administrado.
Isto porque o estoque e o aumento é maior para a dívida de longo prazo, do que para de curto
prazo, A dívida externa estimada de longo prazo atingiu US$ 287,7 bilhões, aumento de US$ 5,6
bilhões, enquanto o estoque de curto prazo totalizou US$ 40,8 bilhões, acréscimo de US$ 2,7
bilhões em relação ao apurado na posição do primeiro trimestre de 2014.
De qualquer forma, este aumento periódico da Dívida Externa Juros é atribuído ao
grande diferencial de taxa de juros entre o Brasil e o exterior. A atual taxa Selic, que chegou a
um valor real de 5%, torna cada vez mais interessante às empresas buscarem recursos no
exterior, onde as taxas de juros estão bem mais reduzidas.

