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1-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 Deve sempre ficar uma indagação importante no ar quando se diz, como está acontecendo agora, 
que o mercado “aceitou” muito bem a indicação dos ministros, sobretudo os da área econômica. Afinal a 
questão a ser indagada é “quem é o mercado e a quem eles efetivamente representam”. Seguramente não 
é a maioria da sociedade mais carente de recursos e de ações efetivas do Estado. 
 Em relação a isso faz-se, nesse boletim,  uma breve reflexão sobre os recentes resultados fiscais do 
governo e a quem ele efetivamente tem afetado. 
 Outro tema atual da conjuntura , que analisamos  nesta Carta, é o comportamento do Mercado de 
Trabalho, mostrando que ele tem sido importante na manutenção de algum nível de atividade da economia 
em um quadro conjuntural complexo e com muitos indicadores negativos, 
 
2 –  RESULTADOS PRIMÁRIOS E A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 

Prof. Flávio Riani 

 
Durante os últimos vinte e poucos anos o governo brasileiro vem gerenciando suas finanças tendo 

como  principal objetivo gerar superávits primárioS exclusivamente para pagamento de parte dos juros da 
dívida. 
 Esse processo induziu suas  políticas fiscais voltadas à elevação da carga tributária e um rígido 
controle sobre os gastos públicos primários. 
 Com isso, a carga tributária que antes do Plano Real girava em torno de 24%, em 1996, já com o 
governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, chegou a atingir 28%. Ao sair do governo em 2002, FHC 
nos deixou a tarefa de contribuirmos com quase 32% da renda nacional para o financiamento dos gastos do 

governo. 
Nesse mesmo período, a inflação superava os índices atuais e os juros da dívida chegaram a superar 

40% ao ano. Esse foi, aliás, o único elemento das despesas do governo que teve elevação na sua despesa 
superior ao da elevação da carga tributária. 

Do ponto de vista dos demais gastos, todos, sem exceção, tiveram elevação nos seus valores muito 
aquém das receitas tributárias, dos índices inflacionários e das próprias necessidades  de ampliação e 
melhoria detectada nas áreas da saúde, educação, segurança, infraestrutura ,etc.  Isto sem considerar os 
recursos das questionáveis privatizações à época que pouco contribuíram para o equacionamento 
fiscal\financeiro  do governo. 

 
 O fato é que considerando os últimos anos o problema da dívida pública continuou como sempre, 
amortecido, malandramente calado, gerando benefícios imensos ao setor financeiro sem que a sociedade 
brasileira tenha tomado conhecimento da verdadeira sangria de recursos que esse processo vem gerando 
aos brasileiros. 

 



 

 

 

Os números seguintes são alarmantes e nem o candidato da mudança sequer fez qualquer 
comentário sobre eles. 
 Em dezembro de 2001 o estoque da dívida pública herdada do PSDB atingiu R$ 885 bilhões 
( em 1994 era R$ 80 bilhões). Nesse total apenas R$ 81 bilhões se referem ao estoque das dívidas 
estaduais e municipais renegociadas com o governo federal. 
 

 Entre 2002 e 2013 o governo brasileiro pagou só de juros R$ 1.795 bilhões ( para efeito de 
comparação corrigido pela Selic a preços de 2013  –  menor taxa de correção da dívida) e o 
estoque da dívida pública bruta alcançou em dezembro de 2013 R$ 3,177 bilhões. 
 O  déficit fiscal de R$ 25,5 bilhões , divulgado em setembro de 2014, foi altamente 
criticado por diversos economistas e por uma parte dos jornalistas. Porém, duas questões básicas 
necessitam ser avaliadas para analisar adequadamente a questão:   primeiro é saber a origem do 
déficit e segundo é saber:  a quem ele efetivamente prejudicou  ou beneficiou ? 
 Ao analisar os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil e pelo Tesouro Nacional, 
destacados no gráfico 1,  nota-se que  os crescimentos foram maiores justamente nas áreas nas 
quais a sociedade clama por mais recursos.  
 

Em relação a 2013, a saúde teve aumento de 18,2% nos seus gastos, a educação 25,7%,  
Assistência a idosos e deficientes 11,5% , Amparo ao trabalhador 14,9% , Benefícios 
Previdenciários 8,8% , e os investimentos tão demandados pela sociedade  elevaram-se, através 
do PAC, em  47,8%.  

Ao verificar esses números fica mais ou menos evidente quais foram os grandes 
beneficiados por esses gastos. Por outro lado, a não geração dos resultados primários 
superavitários, implica em postergar o pagamento da parte dos juros devidos aos credores da 
dívida pública. Neste caso deve-se também perguntar quem são os prejudicados e os beneficiados 
com esses fatos. 
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Gráfico 1 - Governo Federal - Itens com maior crescimento nos gastos -
Acumulado Até Setembro - 2014/2013 %

 
Ao mesmo tempo em que o governo federal divulgava o não atingimento do superávit 

primário, o jornal Folha de São Paulo de 31/10/2014, página Mercado B3, tem como subtítulo o 
seguinte: “ Lucro de R$ 3,875 bi faz ações do Bradesco subirem 6,78. BB tem alta de 7,03% e Itaú, 
de 8,08%”. 

 



 

 

 

 É claro que, paralelamente a essa avaliação do resultado primário, é necessário apurar os 
impactos econômicos dos dados mencionados. Déficits fiscais constantes trazem dificuldades para 
o gerenciamento fiscal e econômico do país. Porém, deve-se também refletir sobre o fato de que 
por vários anos os governos  vêm maquiando a questão fiscal enganando a sociedade com a tese 
de que se tornou eficiente e equilibrado fiscalmente. Na realidade há anos o governo vem tendo 
déficits nominais (que são os mais importantes), refinanciando-o através do mercado com o 
processo de rolagem de sua dívida. 
 
 Tal política vem prejudicando de forma assustadora a grande maioria da população 
brasileira, na medida em  que a carga tributária paga é mais danosa para as classes de rendas mais 
baixas e que cada vez mais procura-se gerar recursos para pagamento de parte dos juros da dívida. 
Como exemplo do peso da dívida, em 2013 o governo brasileiro pagou o equivalente a R$ 105 
bilhões de juros. Essa bagatela equivale nada mais nada menos a três vezes o orçamento da cidade 
de São Paulo ou do Estado de Minas Gerais. É sobre isso que devemos discutir e identificar qual 
parcela do mercado aprova a indicação do novo Ministro da Fazenda. 
 
3 – MERCADO DE TRABALHO EM OUTUBRO: UMA ÂNCORA DA ECONOMIA 

Prof. Ricardo F. Rabelo 
 

O mercado de trabalho tem sido, neste período, uma âncora de certa estabilidade num 
cenário de performance extremamente negativa da economia brasileira. Resultado de um 
conjunto de políticas públicas e da própria dinâmica da economia, o Mercado de Trabalho tem 
tido como características o baixo nível de desemprego, a formalização e a elevação do nível médio 
dos rendimentos do trabalho. 
 Neste último período, num quadro de queda significativa da atividade econômica, o 
mercado tem mantido estas características básicas, mas com uma certa volatilidade em termos 
mensais ao longo do ano.  
 

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, oriundos da  Pesquisa Mensal de Emprego, 
referente a outubro de 2014, constatamos uma população em idade ativa para o agregado das 
seis regiões metropolitana pesquisadas de 43,4 milhões de pessoas  e uma população 
economicamente ativa (formada pelos contingentes de ocupados e desocupados) de 24,4 milhões 
de pessoas o que nos dá uma taxa de atividade  (proporção de pessoas economicamente ativas 
em relação à população em idade ativa) em outubro de  56,2% (contra 55,9% em setembro) para o 
conjunto das seis regiões pesquisadas.  

 
 Já o total de pessoas ocupadas em outubro de 2014, ficou  em 23,3  milhões com 
crescimento de 0,8% em relação a setembro. Em termos regionais, em comparação com outubro 
de 2103,  contata-se que Belo Horizonte apresentou queda de 2,4% e Salvador alta de 4,6% neste 
indicador. Em termos setoriais , também na comparação com Outubro de 2013, apresentou-se 
uma retração de  4,0% no Comércio e elevação de  4,4% nos Outros serviços. 
 Outra variável importante no mercado de trabalho  diz respeito ao  nível da ocupação 
(proporção de pessoas ocupadas em relação às pessoas em idade ativa). Nesse aspecto, registrou 
em Outubro  53,6%, para o total das seis regiões investigadas, com crescimento de 0,4% em 
relação a setembro (53,2%).   

Já o contingente de desocupados, em outubro de 2014, foi calculado em 1,1 milhão de 
pessoas no conjunto das seis regiões investigadas, mostrando estabilidade na comparação com 
setembro. Em relação a outubro de 2013, o registrou-se  redução de 10,1%.  



 

 

Em termos regionais, o contingente de desocupados, ao compararmos com setembro 
mostrou redução em Salvador (18,4%), ficando estável nas demais regiões. Na comparação com 
outubro de 2013, a desocupação apresentou acréscimo de 55,4% em Porto Alegre e queda de  
22,7% em São Paulo e de 16,7% em Belo Horizonte. 

 
3-1 O Nível de Desemprego: menor e em queda 
 
 O indicador mais relevante, no entanto,  é a  taxa de desocupação ou taxa de desemprego. 
Em outubro  ele ficou em  4,7% para o conjunto das seis regiões metropolitanas investigadas, 
tendo caído em relação a  setembro (4,9%).  Comparando-se com outubro de 2013 (5,2%), houve 
uma retração de  0,5%. 
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Gráfico 2 - Evolução da Taxa de Desocupação nos meses 
de Outubro - Regiões Metroplitanas - Brasil - (%)

 
 
Analisando as regiões, comparando-se com outubro de 2013  a taxa subiu 1,6% em Porto Alegre 
(de 3,0% para 4,6%) e caiu 1,2 % em São Paulo (de 5,6%para 4,4%) e nas demais regiões não foi 
observada variação significativa. 

Além do nível de desemprego, outros dados são também importantes para a análise do 
mercado de trabalho.  Dado que a economia tem sido impulsionada neste período pelo 
crescimento da massa salarial, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores, como 
segundo componente desse indicador, ao lado do nível de desemprego tem grande relevância. Em 
outubro mostrou novamente variação positiva, tendo ficado em  R$ 2.122,10 ,  com crescimento 
de 2,3% em relação a setembro  quando registrou  o valor de  R$ 2.075,39. Em comparação com o 
valor de R$ 2.041,10 obtido em outubro de 2013 esse indicador  mostrou-se 4,0% maior. 
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Gráfico 3 - Evolução do Rendimento Médio real habitual da população ocupada - 2004-2014 

 
 

Em termos regionais, houve crescimento expressivo do rendimento médio em Salvador 
(9,7%) e  Belo Horizonte (4,6%) e de menor importância no Rio de Janeiro (0,8%) e São Paulo 
(2,8%), tendo havido queda  em Porto Alegre (1,8%). Tomam-se o mês de outubro de 2013 como 
base de comparação, o rendimento mostrou crescimento em todas as regiões, ficando o  Rio de 
Janeiro (8,6%) e Recife (8,4%) com as melhores performances. 
 Como resultado do crescimento do nível de emprego e do rendimento médio, a massa de 
rendimento médio real habitual dos ocupados, a chamada massa salarial,  chegou a  50,1 bilhões 
em outubro de 2014, com elevação de 3,1% comparando-se com o mês anterior. Ao se comparar 
com outubro do ano passado este indicador registrou o crescimento de  3,8%.Veja o gráfico 4 que 
mostra comparativamente a massa salarial nos  meses de Outubro de 2004 a 2014. 
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Gráfico 4 - Massa de Rendimento Médio Real  - Meses de Outubro 
2004/2014

 



 

 

Outro aspecto importante do mercado de trabalho brasileiro é a questão da formalização, 
o que se manifesta no número de assalariados portadores de carteira de trabalho.  De acordo com 
a Pesquisa Mensal do emprego do IBGE há uma grande estabilidade nesse indicador. 

O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado, no mês de 
outubro de 2014, chegou a 11,7 milhões no conjunto das seis regiões pesquisadas, não tendo 
apresentado variação nem na análise mensal (frente a setembro) e nem se comparado a outubro 
de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


