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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Aos poucos aumentam a desilusão e a percepção da sociedade brasileira de que o Brasil
passa por um processo politico característico de golpe.
No campo da economia vê-se um Ministro da Fazenda falastrão, porém com poucos
resultados práticos no campo de vista econômico e sobretudo no fiscal.
O que se percebe, na realidade, é a complexidade que é o gerenciamento da economia de um
país influenciado por diversos interesses e fatores que na maioria das vezes escapam da pura
vontade de quem em tese a administra.
No campo externo o Governo interino assume uma postura subalterna aos interesses
estratégicos dos EUA em termos diplomáticos, cujos resultados são nulos em termos econômicos.
A política externa adotada, inclusive com a provável entrega do petróleo do pré-sal para grupos
estrangeiros conhecidos, desmoralizam o país externamente. O país perdeu nesse governo
interino a grande expressão internacional que tinha ganho nos governos Lula e Dilma em troca de
nada, a não ser interesses pessoais escusos dos atuais ocupantes do Palácio do Planalto. Soma- se
a isto o fato de que o atual governo interino ensaia uma política cambial de “real forte” a qual, se
mantida, eliminará os atuais bons resultados externos e determinará a acaleração do atual
processo de desindustrialização do país. A análise da Balança Comercial mensal e semestral
mostra já uma piora nos resultados, ainda positivos em termos contábeis, mas que escondem a
realidade de uma economia em profunda recessão e com cada vez menor competitividade
externa.
2 – POLÍTICA FISCAL : MUITA CONVERSA E POUCO RESULTADO
Prof. Flávio Riani
A área econômica do governo interino foi incialmente elogiada por muitos por ser
composta de economistas especialistas nos assuntos que mais afetam o resultado fiscal das contas
do governo. Dentre eles estava principalmente o economista Munsueto Almeida ferrenho
crítico do gerencimanto fiscal do governo Dilma e, enquanto opositor, dedectava com facilidade os
problemas e as soluções para o gerencimento fiscal do governo.
Porém, após já quase dois meses, as variáveis fiscais caminham na mesma direção que
antes e agora ele, e os demais componentes da nova equipe, percebem como é difícil sair da
teoria para a prática. Na realidade encontram os mesmos problemas característicos no governo
Dilma, no que tange à busca de alternativas para equacionar a questão fiscal. São interesses
políticos diversos e descompromissados com a solução do problema , manifestados de formas
diferentes pelo comportamento do Congressso Nacional, e pela dificuldade de colocar a economia
em ritmo de crescimento num ambiente externo e interno desfavorável.
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Poucos ainda percebem o efeito perverso da condução equivocada do processo do lavajato que paralisou grande parte da economia brasileira, com interesses escusos por traz
desse processo.
O fato é o de que após dois meses de interinidade as contas governamentais não
mostram nenhum sinal de mudança e sinalizam a mesma trajetória prevista ainda na
administração da presidente Dilma Rousseff.
Os dados que serão destacados s seguir mostram o mesmo perfil dos anteriores
com os mesmo graus de atuação por parte do governo, registrando a dificuldade de seu
gerenciamento.
Inicialmente a tabela 1 destaca o resultado fiscal do governo federal referente ao
mês de maio de 2016, comparando-o com o de 2015.

Tabela 1 - Resultado Primário do Governo Central
Brasil - Maio 2015 e 2016 - R$ bilhões - Valores Nominais
Discriminação
Maio
2015
2016
1 - Receita Líquida Total
77.427
76.278
2 - Despesas Primárias Total
85.501
91.772
3 - Resultado Primário (1-2)
-8.074
-15.494

Variações
% Nominal
% Real (IPCA)
-1,5
-9,9
7,3
-1,8
91,9
75,5

Fonte: Tesouro Nacional

As informações mostram a elevação de mais de 90% nominal e 75% real, nos
valores referentes ao déficit fiscal do período.
Por outro lado a tabela 2 destaca os resultados fiscais do governo federal
alcançados em termos acumulados de janeiro a maio de 2016 em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Tabela 2 - Resultado Primário do Governo Central
Brasil - Acumulado Jan.- Maio - R$ bilhões - Valores Nominais
Discriminação
Jan. - Maio
Variações
2015
2016
% Nominal
% Real (IPCA)
1 - Receita Líquida Total
437.588
456.234
4,3
-5,0
2 - Despesas Primárias Total
431.099
480.004
11,3
1,4
3 - Resultado Primário (1-2)
6.489
-23.770
-366,3
320
Fonte: Tesouro Nacional

Em termos acumulados os dados da tabela 2 mostram uma elevação de mais de
366% nominais e 320% reais nos valores do resultado primário que, em 2016,
diferentemente do ocorrido no ano anterior, apresentou expressivo déficit primário.
Tal resultado é reflexo da diminuição real de 5% na receita líquida total do
governo, ante uma elevação de 1,4% nas despesas primárias totais.

As informações seguintes buscam, ainda de forma agregada, mostrar as origens da
diminuição real da receita líquida total e do crescimento das despesas primárias.
Inicialmente a tabela 3 destaca a discriminação agregada das receitas primárias
reais do governo acumuladas no período de janeiro a maio em 2016 e no mesmo período
do ano anterior.
Tabela 3 - Receitas Primárias do Governo Central
Acumulado Jan.-Maio - Valores constantes - IPCA R$ milhões - Brasil
Discriminação

Jan-Maio
2015 (a)

1- Receita Total
Administradas pela Receita Federal
Incentivos Fiscais
Arrecadação Previdência
Não Administradas pela Receita Federal
2- Transferências Constitucionais
3- Receita Líquida Total (1-2)
Fonte: Tesouro Nacional

588.849
371.823
0
154.295
62.732
101.522
487.327

2016 (b)

552.739
345.611
-10,6
144.225
62.914
89.872
462.868

Diferença

Variação

R$ (b-a)

Real - %(b/a)

-36.110
-26.212
-10,6
-10.070
182
-11.650
-24.459

-6,1
-7,0
-6,5
0,3
-11,5
-5,0

Os valores da tabela anterior mostram que a diminuição real de 5% na receita
líquida total foi consequência da diminuição das receitas administradas pela Receita
Federal e das Previdenciárias e pela diminuição de 11,5% no valor das Transferências
Constitucionais. Ressalte-se que tais transferências são, na sua quase totalidade,
vinculadas às receitas tributárias e sobre as quais não há nenhuma margem de manobra
por parte do governo, uma vez que são estabelecidas consititucionalmente.
Os resultados das receitas tributárias do Tesouro Federal oriundas das
arrecadações de tributos administrados pelo Governo Federal através da Receita Federal
estão destacados na tabela 4 e no gráfico 1.
Tabela 4 - Receitas Administradas pela Receita Federal do Brasil
Acumulado Jan.-Maio - Valores constantes - IPCA - R$ milhões
Discriminação
Jan-Maio
2015 (a)
2016 (b)
Imposto de Importações
18.200
13.561
Imp.Produtos Industrializados
22.432
17.551
Imposto de Renda
156.004
146.645
Imp. Operações Financeiras
15.408
14.269
COFINS
93.645
87.228
PIS/PASEP
24.892
23.329
Contribuições sobre Lucros Líquidos
34.430
34.576
CPMF
0
2
CIDE Combustíveis
7
2.717
Outras
6.807
5.733
Total
371.825
345.611
Fonte: Tesouro Nacional

Diferença
R$ (b-a)
-4.639
-4.881
-9.359
-1.139
-6.417
-1.563
146
2
2.710
-1.074
-26.214

Variação
Real - % (b/a)
-25,5
-21,8
-6,0
-7,4
-6,9
-6,3
0,4

-15,8
-7,0

Chama atenção nos dados da tabela 4 a queda real observadas em praticamente
todas as fontes tributárias que compõem a arrecadação dos recursos administrados pela
Receita Federal com destaque para as oriundas dos tributos sobre as Importações e sobre
os Produtos Industrializados.
Tais resultados refletem o desempenho desfavorável apresentado por esses dois
importantes segmentos das atividades macroeconômicas do país.
Gráfico 1- Impostos administrados pela S.R.Federal
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Fonte: Tesouro Nacional
No que se refere às despesas, as tabelas seguintes destacam as variações nas
despesas “obrigatórias” do governo e os efeitos nas áreas sociais das diminuições nas
atividades não obrigatórias.
Ressalte-se, primeiramente, que consideram-se obrigatórias as despesas sobre as
quais o governo não teria, por questões legais, possibilidades de não realizá-las ou reduzílas. Situação oposta àquelas consideradas discricionárias como não obrigatórias.
Tabela 5 - Despesas Primárias do Governo Central
Acumulado Jan.-Maio - Valores constantes - IPCA R$ milhões - Brasil
Discriminação

1- Despesa Total
Benefícios Previdenciários
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Obrigatórias
Despesas Discricionárias - Outros Poderes
Fonte: Tesouro Nacional

Jan-Maio
2015 (a)
2016 (b)

479.894
184.887
102.413
79.638
112.956

486.722
194.587
99.545
85.385
107.205

Diferença
R$ (b-a)

6.828
9.700
-2.868
5.747
-5.751

Variação
Real - % (b/a)

1,4
5,2
-2,8
7,2
-5,1

No que se refere às despesas, percebe-se que as elevações ocorreram nas
chamadas despesas obrigatórias relacionadas à Previdência e Outras Despesas

Obrigatórias. Essas categorias têm sistemática própria de recomposição estabelecida em
Lei sobre as quais o governo não tem nehuma margem de manobra.
È importante destacar que mesmo no caso das despesas com Pessoal e Encargos
Sociais, onde existem regras específicas de reajustes e recomposições, houve diminuição
real de 2,8% no comparativo dos períodos destacados.
A perversidade dos cortes de despesas em áreas não obrigatórias é a de que elas
acabem afetando segmentos sociais relevantes para a sociedade brasileira. Como
mostram os dados da tabela 6, esses cortes, no período em destaque, acabaram afetando
fortemente as áreas da saúde, educação, ciência tecnologia e inovação.
Tabela 6 - Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo
Acumulado Jan.-Maio - Valores constantes - IPCA R$ milhões - Brasil
Jan-Maio
Discriminação
2015 (a)
2016 (b)
Ministério da Saúde
40.636
38.921
Ministério da Educação
15.364
14.002
Ministério do Desenvolvimento Social
13.832
12.515
Ministério da Defesa
4.715
5.890
Ministério da C.e Teconologia e Inovação
2.270
1.992
Demais òrgãos do Executivo
12.194
12.228
Total
89.012
85.548
Fonte: Tesouro Nacional

Diferença
R$ (b-a)
-1.715
-1.362
-1.317
1.175
-278
34
-3.464

Variação
Real - % (b/a)
-4,2
-8,9
-9,5
24,9
-12,3
0,3
-3,9

3 - RESULTADOS DA BALANÇA COMERCIAL SÃO POSITIVOS, MAS PIORES DO QUE 2015

Prof. Ricardo F. Rabelo
De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
do governo interino (MDIC-I) a balança comercial brasileira acusou superávit de US$
3,974 bilhões no mês de junho. Esse número é o resultado da evolução das exportações,
de um lado , que totalizaram US$ 16,743 bilhões e, de outro lado, das importações que
chegaram a US$ 12,770 bilhões.Apesar do anúncio otimista do MDIC-I desses resultados,
eles expressam uma piora no comportamento geral das contas externas em relação a
2015.
3.1 - EXPORTAÇÕES

Considerando o mês de junho, tivemos queda das exportações de básicos (-21,7%)
e manufaturados (-21,0%), ao passo que cresceram as vendas de semimanufaturados
(3,7%), na comparação com o ano anterior. Nessa base de comparação, no grupo dos
produtos básicos, tiveram queda as vendas principalmente de petróleo em bruto (-36,2%),
minério de cobre (-32,2%) e café em grão (-26,3%). Já os manufaturados apresentaram

redução nas vendas principalmente de óleos combustíveis (-51,6%), autopeças (-33,1%) e
óxidos e hidróxidos de alumínio (-31%).
Gráfico 2
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Fonte: MDIC-I
Houve, em contrapartida, uma expressiva elevação das vendas de etanol (142,1%)
e, em menor medida, de tubos flexíveis de ferro e aço (26%) e pneumáticos (7,2%). Já no
grupo dos semimanufaturados, na comparação com junho do ano passado, tiveram
variação positiva as vendas principalmente de açúcar em bruto (53,6%), ouro em forma
semimanufaturada (24,6%) e óleo de soja em bruto (14,7%).
Esse comportamento das exportações se dá em um contexto de queda da
demanda internacional provocada pelo nível baixo ou redução do crescimento das
economias de nossos principais mercados como China e EUA, além da estagnação
econômica européia, apesar da relativa melhora de nossa competitividade em função da
desvalorização do real.Isso resultou em uma redução no índice de preço de 7.3% e de
12,2% no índice de quantum.
3.2 - IMPORTAÇÕES

No mês de junho , as importações mostram redução de 19,3% em relação a junho
do ano passado e alta de 9,5% na comparação com maio de 2016. Em junho, na
comparação com o mesmo mês do ano passado, decresceram as importações de

combustíveis e lubrificantes (-49,7%), bens de consumo (-30,2%) e bens intermediários (19,9%). Já as compras de bens de capital aumentaram em 24,4%.
No grupo dos combustíveis e lubrificantes, a retração ocorreu principalmente pela
diminuição dos preços de petróleo em bruto, óleos combustíveis e gás natural. Já no
segmento bens de consumo, as principais quedas foram observadas nas importações de
bens de consumo duráveis (automóveis de passageiros, espingardas e carabinas para caça,
artigos de prótese, etc.) e bens de consumo semiduráveis e não duráveis (fungicidas, suco
de laranja congelado, medicamentos, carne de frango, etc.).
Dentre os bens intermediários, reduziram-se as compras de peças e acessórios
para bens de capital (placas de microprocessamento, torneiras e partes, partes de
motores e geradores, etc.); insumos industriais elaborados (naftas para petroquímica,
inseticidas, partes de aparelhos de radiodifusão, cloreto de potássio, etc.) e alimentos e
bebidas elaboradas, destinados principalmente à indústria.
Já com relação a bens de capital, tiveram variação positiva os equipamentos de
transporte industrial (navios-tanque, veículos automóveis, aviões, etc.) e bens de capital,
exceto equipamentos de transporte industrial (fornos industriais, máquinas mecânicas,
permutadores de calor, aparelhos para filtrar gás, etc.) . Com relação aos índices, houve
queda de 10.3% no índice de preço e de 10.1% no índice de quantum.
3.3 - ACUMULADO DO 1º. SEMESTRE DO ANO

Levando em conta o resultado acumulado do primeiro semestre, o saldo da
balança comercial foi de US$ 23,635 bilhões. Esse saldo resultou de um montante de
exportações de US$ 90,237 bilhões( redução de 5.9% sobre 2015) e de importações no
valor de US$ 66,602 bilhões (queda de 28,9% sobre 2015). Nesse conjunto, tanto as
exportações como as importações apresentaram resultados negativos, por causas
diversas.
De acordo com dados do MDIC-I o esses valores foram determinados pelo
aumento geral de 9,8% no índice quantum(que mede a variação em volume da
quantidade exportada), sendo 9,7% nos básicos, 16,1% nos semimanufaturados e 9% nos
manufaturados.
Partindo-se deste critério alguns produtos obtiveram crescimento expressivo
como automóveis (50,4%), celulose (29%), soja (17,7%), carne bovina in natura (14,1%),
aviões (9%), minério de ferro (4%) e petróleo (0,5%). Por outro lado, houve queda no
índice de preço (geral) de 14,8%.

Gráfico 3
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Fonte: MDIC-I
No acumulado das exportações de janeiro a junho de 2016, registraram retração
em relação a igual período de 2015, os produtos: básicos (-7,9%), manufaturados (-4%) e
semimanufaturados (-1,5%).Com relação à exportação de produtos básicos, houve
diminuição, principalmente, de petróleo em bruto (-38%), café em grão (-27,3%) e minério
de ferro (-24,4%). Por outro lado, cresceram as vendas de milho em grão (100,7%),
algodão em bruto (34,3%), carne suína (13,2%), soja em grão (9,3%) e carne bovina (3,9%).
No grupo dos manufaturados, foi registrada retração principalmente de autopeças
(-25%), motores para veículos e partes (-22,6%) e motores e geradores elétricos (-20,6%).
Por outro lado, cresceram: etanol (74,2%), tubos flexíveis de ferro e aço (56,6%),
automóveis de passageiros (34,3%) e suco de laranja não congelado (+18,4%).
Dentro dos semimanufaturados, as maiores quedas ocorreram nas vendas de:
semimanufaturados de ferro e aço (-23,1%), couros e peles (-17,1%), ferro-ligas (-15,7%) e
alumínio em bruto (-12,6%). Por outro lado, cresceram catodos de cobre (56,2%), ouro em
forma semimanufaturada (23,6%), açúcar em bruto (17,2%) e madeira serrada (8,8%).
Em relação às importações do primeiro semestre de 2016, quando comparadas
com igual período anterior, seu comportamento refletiu a continuidade da recessão
econômica pois houve redução de 29,6%, causada principalmente pela variação negativa

do índice quantum em 20,1% e queda do índice de preço em 10,8%. Nesse período houve
queda em combustíveis e lubrificantes (-48,9%), bens de consumo (-27,5%), bens
intermediários (-26,8%) e bens de capital (-19,9%).
3.4 - ORIGEM E DESTINO

Nesse período não houve alteração significativa quanto aos nossos mercados para
exportações e os nossos principais fornecedores de produtos importados.Os principais
países de destino das exportações foram: China (US$ 21 bilhões), Estados Unidos (US$
10,7 bilhões), Argentina (US$ 6,5 bilhões), Países Baixos (US$ 4,7 bilhões) e Japão (US$ 2,4
bilhões). Os principais países de origem das importações foram: China (US$ 11,4 bilhões),
Estados Unidos (US$ 11,2 bilhões), Alemanha (US$ 4,7 bilhões), Argentina (US$ 4,2
bilhões) e Coréia do Sul (US$ 3 bilhões).

