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Panorama Conjuntural  
O desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre do ano revela um quadro de 
inflação declinante (surpreendendo até mesmo as expectativas mais otimistas), retomada 
lenta do crescimento (interrompido pela política monetária contracionista implementada 
entre o segundo e o terceiro trimestres do ano passado) e equilíbrio ainda frágil nas contas 
externas. Ou seja, um cenário que se enquadra perfeitamente nos marcos de um processo de 
transição de uma economia cronicamente inflacionária para outra caracterizada por maior 
estabilidade -- processo que envolve não apenas a adaptação, por vezes difícil, a uma nova 
conjuntura de inflação baixa, mas também o ajuste estrutural à nova realidade de maior 
abertura ao exterior e menor presença do Estado na economia.  

Nenhum processo de inflação que tenha durado tanto tempo e atingido de forma tão intensa 
a própria estrutura da economia, como no Brasil, pode ser vencido completamente sem que 
a economia passe por transformações estruturais profundas. Trabalho recente do Banco 
Mundial (ver Nota 1) analisando quase 70 programas de estabilização nas últimas três 
décadas mostra que, nos programas bem-sucedidos, o crescimento econômico após a queda 
da inflação tende a superar a média histórica anterior ao período de instabilidade 
inflacionária. A interpretação é clara: se a inflação crônica é sintoma de desequilíbrios 
estruturais, sua superação exige reformas que não apenas fazem declinar a inflação, mas que 
também potencializam o crescimento.  

Se uma estabilização for feita com base em âncora cambial, estas transformações implicam 
necessariamente uma ampliação dos setores tradeables da economia, como forma de 
garantir a consistência intertemporal das contas externas, isto é, como forma de garantir que 
os déficits em conta corrente, que são naturalmente gerados ao longo do período inicial da 
estabilização, não se tornem explosivos. Esta ampliação dos setores tradeables, por seu 
turno, exige um significativo aumento da taxa de investimentos. Estimativas apresentadas na 
seção "Nível de Atividade" deste Boletim revelam que o investimento como proporção do 
PIB (a preços constantes) teria alcançado 15,8% em 1995, contra 15% em 1994. Este 
aumento, no entanto, encobre uma trajetória de queda ao longo do ano, em que a taxa 
estimada para o primeiro trimestre parte de 16,8% do PIB para declinar continuamente até 
alcançar 14,8% do PIB no último trimestre (ver Nota 2). O primeiro trimestre de 1996 já 
mostraria uma reversão desta tendência de queda, com a taxa de investimento estimada em 
15,5% do PIB. Destaca-se a importância crescente de máquinas e equipamentos importados 
na composição do investimento, com um crescimento de 50%, em valor, nas importações de 
bens de capital entre 1994 e 1995.  

Estes níveis de investimento são claramente insuficientes para garantir a transformação 



necessária e o crescimento sustentado. O que importa destacar é que déficits em conta 
corrente no balanço de pagamentos, quando têm como contrapartida o crescimento do 
investimento, não constituem ameaça à estabilização, obviamente desde que mantidos 
dentro de limites razoáveis. Estes são determinados, dentre outros fatores, pelas condições 
do mercado financeiro internacional, que hoje, diferentemente de tentativas anteriores de 
estabilização, são amplamente favoráveis.  

Os problemas aparecem quando a poupança externa é utilizada para financiar o aumento do 
consumo (substituindo poupança privada) ou o déficit público. Neste caso, mesmo pequenos 
déficits em conta corrente tornam-se insustentáveis no longo prazo, na medida em que não 
apresentam como contrapartida um aumento da capacidade do país de fazer frente à maior 
dívida externa que se acumula ao longo do tempo. Esta parece ser a questão crucial para o 
Real: o aumento do déficit público ao longo de 1995 teria diminuído o espaço do 
investimento transformador, tornando mais severa a restrição externa. A variável de ajuste, 
para garantir o equilíbrio macroeconômico, acabou sendo o nível de atividade -- com a 
economia crescendo abaixo de seu potencial. A mera redução do déficit público não garante, 
per se, o aumento do investimento, já que uma sinalização adequada de preços relativos 
também é importante, mas é condição necessária para que se possa reduzir as taxas de juros 
sem que se ameace o equilíbrio externo.  

A redução do déficit público envolve questões de curto e longo prazos. No curto prazo, o 
controle do gasto vem sendo feito dentro dos limites dados pelas atuais regras 
constitucionais. A perspectiva (conforme a seção de "Política Fiscal" deste Boletim) é de 
que o resultado de 1996 seja melhor que o verificado no ano passado. A queda da taxa 
básica de juros real (que deve declinar de 33% no ano passado para cerca de 15% neste 
ano), o não-reajuste de salários dos servidores públicos e uma esperada melhora na posição 
de estados e municípios (estimulada pelos acordos de renegociação de dívidas junto ao 
Tesouro federal) apontam nesta direção. Em sentido contrário, porém com menor 
intensidade, atuam os reajustes do salário mínimo e dos benefícios previdenciários (ainda 
não decididos) e o próprio crescimento do estoque da dívida no ano passado.  

Os resultados negativos do primeiro trimestre do ano ainda não refletem o impacto destes 
fatores, sendo ainda agravados pela queda da arrecadação na comparação com igual período 
de 1995 (excluído o excepcional crescimento do IRPJ e da CSLL de março, que no ano 
passado tiveram seu pico em maio). Como se espera uma recuperação mais acentuada da 
atividade econômica a partir do segundo trimestre, também pelo lado da arrecadação os 
efeitos deverão ser positivos.  

No longo prazo, o ajuste fiscal continua a depender das reformas estruturais --
previdenciária, administrativa e tributária. Nos debates que precederam o Plano Real, um 
dos pontos mais discutidos era aquele que contrapunha as posições em favor de um ajuste 
fiscal duro antes da estabilização àquelas que favoreciam um ajuste mais suave no tempo. A 
tese que prevaleceu foi a de que seria possível estabilizar a economia via ajuste parcial das 
contas públicas e desindexação, criando-se assim um ambiente mais favorável às reformas 
que conduziriam a um ajuste mais permanente. Um artigo recente (ver Nota 3), no entanto, 
sugere que o próprio sucesso no combate à inflação parece ter contribuído para reduzir a 
mobilização em torno do programa de reformas e de ajuste fiscal, na medida em que 
diminuiu o senso de urgência que existia no período de inflação elevada.  



 

Este parece ser o maior risco que a estabilização poderia correr: considerar que a guerra já 
está ganha. Não porque um eventual fracasso na realização das reformas possa reconduzir, 
no curto prazo, a uma nova situação de instabilidade, mas porque, novamente, é o 
crescimento que fica comprometido. A médio prazo, as baixas taxas de crescimento (e o 
aumento do desemprego, ainda que respondendo também às mudanças estruturais por que 
passa a economia, e não apenas ao processo de desaquecimento -- ver a seção "Emprego e 
Salários") acabam por reduzir a base de apoio político ao Plano, tornando cada vez mais 
difíceis as reformas estruturais.  

A este risco vem somar-se um outro: o de que a população, em geral, e os meios de 
comunicação formadores de opinião, em particular, identifiquem como da atual política de 
estabilização problemas que na verdade foram gerados ao longo de 30 anos de 
irresponsabilidade fiscal (em seu sentido mais amplo, de gestão de recursos públicos). A 
imagem corrente é de que estes problemas -- o déficit do Banco do Brasil, o desequilíbrio do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) e a fragilidade de algumas 
instituições financeiras, públicas e privadas -- seriam "esqueletos" que começam a sair do 
armário, onde eram conservados pelo gelo da inflação. Quando a inflação despenca e o gelo 
derrete, os esqueletos começam a adquirir sua real dimensão.  

O problema vai certamente além de uma imagem arranhada que poderia ser contornada por 
um esquema de comunicação eficiente. Direta ou indiretamente, estes desequilíbrios acabam 
por apresentar um impacto fiscal não desprezível, mesmo que diluído ao longo do tempo. 
Sua superação aponta principalmente para a necessidade de se avançar com o programa de 
privatizações, inclusive nos estados e municípios, como forma de contrabalançar os efeitos 
negativos que este acréscimo de endividamento (que já se encontrava presente, mas que 
apenas agora passa a ser reconhecido explicitamente) pode ter sobre o equilíbrio das contas 
públicas a longo prazo.  

A	conjuntura	no	primeiro	trimestre		

Após alcançar uma média mensal de 2,15% no segundo trimestre de 1995 (valor 
influenciado pelos reajustes de tarifas públicas de estados e municípios ocorridos naquele 
momento), a taxa de inflação (calculada como a média do INPC, IGP-DI e IPC-Fipe) 
declinou continuamente até alcançar 0,85% ao mês no primeiro trimestre de 1996 -- ou 
cerca de 10% ao ano. Não se pode, contudo, extrapolar o comportamento da inflação neste 
primeiro trimestre para o resto do ano. Algumas correções de preços públicos (como da 
gasolina e do álcool, já implementadas no final de março) e aumentos nos preços dos 
produtos agrícolas -- sob forte pressão altista no mercado internacional -- devem produzir 
algum impacto nos índices em comparação com os níveis alcançados em março (0,25%, 
pela média dos três índices). No entanto, a aceleração esperada é relativamente pequena.  

De fato, tão importante quanto o declínio da inflação tem sido a nova dinâmica do processo 
de formação de preços, que vai aos poucos se configurando: choques localizados são 
absorvidos cada vez mais por movimentos de preços relativos, sem alterar 
significativamente a tendência da inflação. Em particular, os movimentos de preços entre 
bens comercializáveis e não-comercializáveis (que determinam a trajetória da taxa de 
câmbio real) mostram uma progressiva convergência nas taxas de variação -- indicando, até 
mesmo, a perspectiva de alguma correção dos "excessos" observados nos meses iniciais do 



Plano Real (quando os preços de serviços e aluguéis descolaram fortemente daqueles preços 
influenciados mais de perto pela trajetória do câmbio).  

Na seção de "Inflação" deste Boletim, o comportamento dos vários grupos de produtos 
dentro do índice de preços da Fipe mostra claramente esta tendência: desde o início do 
Plano Real, o grupo serviços (que inclui o aluguel) acumula uma variação de 87% acima da 
variação do índice da Fipe (em média, 3,5% ao mês). No último trimestre, esta variação caiu 
para 5,9% no acumulado dos três meses, ou 1,9% na média mensal. Fatores sazonais, 
associados aos reajustes de mensalidades escolares neste início de ano, permitem prever que 
a tendência declinante permanecerá ao longo do ano.  

Este comportamento da inflação não pode, obviamente, ser dissociado da postura bastante 
austera que vem sendo mantida na condução da política monetária. A variação da base 
monetária no acumulado de doze meses até março foi de apenas 15%, apesar das fortes 
pressões expansionistas derivadas da acumulação de reservas e da reestruturação em curso 
no sistema financeiro, além daquelas com origem no desequilíbrio financeiro do setor 
público. No mesmo período, a dívida mobiliária efetiva fora do Banco Central aumentou 
143,5%, e o impacto dos encargos financeiros associados a este crescimento sobre as contas 
públicas tem sido significativo.  

Em contraste com os dados de inflação, o desempenho da atividade econômica tem ficado 
aquém do esperado. Segundo informações do IBGE, a produção industrial teria acumulado, 
em relação a dezembro, uma queda de 1,7% até fevereiro, numa aparente inflexão do 
processo de recuperação que se observava desde setembro. Estimativas do Indicador IPEA
apontam para uma continuidade desta queda em março (-1,8% em relação a fevereiro) (ver 
Nota 4), de modo que a variação acumulada pela produção industrial no primeiro trimestre 
estaria entre 8 e 9% abaixo da observada em igual período do ano passado e 4,2% abaixo da 
média do ano.  

Para o semestre, ainda refletindo a base de comparação elevada no ano passado, as 
projeções indicam que a indústria deverá apresentar variação negativa de 6,7% em relação a 
igual período de 1995. A variação do PIB, no mesmo tipo de comparação, apresentaria uma 
queda de 1,5%, influenciada pela quedas da indústria (-5,6%) e das lavouras (-7,3%). O 
comércio e a produção animal, por outro lado, apresentam taxas de crescimento de 2,2 e 
7,1%, respectivamente.  

Os resultados negativos do indicador dessazonalizado da produção industrial têm 
contrariado as informações de órgãos ligados à indústria (CNI e Fiesp), empresários e 
diversos analistas, que apontam para uma recuperação (ainda que lenta) da produção 
industrial, a despeito de reconhecerem que, na comparação com igual período do ano 
anterior, os resultados ainda são bastante negativos. A seção "Nível de Atividade" discute as 
possíveis causas desta discrepância, destacando os problemas associados ao cálculo da 
sazonalidade pelo IBGE e à grande dispersão no comportamento individual dos vários 
setores da indústria. No primeiro caso, apenas como exemplo, a utilização dos fatores 
sazonais de janeiro e fevereiro do ano passado, em lugar dos fatores calculados pelo IBGE 
para os meses correspondentes deste ano, transforma uma queda de 1,7%, obtida pela 
comparação de janeiro e fevereiro em relação a dezembro, em crescimento de 2,7%.  

A recuperação do crescimento, mesmo que moderada, tem esbarrado nos problemas 
enfrentados por um sistema financeiro ainda em processo de adaptação à nova realidade de 



inflação baixa, aos quais vieram somar-se, a partir de meados do ano passado, os efeitos 
provocados por uma grande inadimplência entre empresas e famílias. Se num primeiro 
momento, após a queda da inflação, os bancos lançaram-se de forma desordenada e pouco 
cautelosa em busca de receitas que compensassem a perda dos ganhos inflacionários, agora 
assumem posição diametralmente oposta, evitando de todas as formas assumir riscos de 
crédito. Assim, mesmo após uma considerável flexibilização das restrições ao crédito e 
redução da taxa de juros básica (que em março foi de 2,2%, esperando-se para abril uma 
nova queda, para 2,1%), o custo para o tomador final ainda é bastante elevado e a oferta de 
crédito pequena.  

De acordo com os últimos dados disponíveis do Banco Central, os empréstimos do sistema 
financeiro ao setor privado (o estoque) no último trimestre de 1995 eram cerca de 20% 
maiores do que no primeiro trimestre do ano -- ou seja, teriam crescido aproximadamente 
8% em termos reais. Com a desaceleração da atividade econômica e o aumento das taxas de 
juros, no entanto, as dificuldades enfrentadas pelo setor privado em refinanciar as dívidas 
acumuladas no período de forte expansão logo após a introdução do real foram imensas, e a 
proporção dos empréstimos em atraso e em liquidação no total dos empréstimos passa de 
7,8 para 14% entre o primeiro e o último trimestres do ano.  

No setor externo, os resultados do primeiro trimestre revelam um equilíbrio ainda frágil na 
balança comercial (déficit acumulado de US$ 78 milhões, contra US$ 2,3 bilhões em igual 
período do ano passado) e um desempenho bastante favorável das exportações de 
manufaturados (crescimento de 6,2% em comparação com o primeiro trimestre de 1995) 
(ver Nota 5), explicado principalmente pela queda da atividade econômica doméstica e pela 
recuperação da taxa real de câmbio, mas possivelmente já refletindo também os ganhos de 
produtividade associados ao investimento e à incorporação de progresso técnico via 
importações de bens de capital. As perspectivas para os próximos meses, observando-se o 
comportamento do fechamento de contratos de câmbio, são de manutenção deste relativo 
equilíbrio.  

Em termos de fluxos de capital, após as medidas adotadas no início de fevereiro e frente à 
queda da taxa de juros interna, houve um refluxo nos ingressos de capitais de curto prazo, 
mas que vem sendo compensado por um aumento nas captações de prazo mais longo, 
inclusive pelo governo, e por um maior volume de investimentos diretos. O financiamento 
dos déficits em conta corrente passa assim a caracterizar-se por um perfil mais adequado em 
termos de prazos e custos, reduzindo conseqüentemente o potencial de instabilidade 
derivado destes fluxos.  

O cenário no curto prazo, portanto, é razoavelmente positivo. Não se esperam movimentos 
bruscos na taxa de inflação, e a tendência é de recuperação lenta da atividade industrial 
(embora o problema do desemprego possa ainda vir a se agravar em decorrência dos ajustes 
por que passa a economia). No setor externo o equilíbrio ainda é frágil, respondendo 
principalmente à retração da atividade econômica em relação ao ano passado, mas já há 
sinais de uma reação positiva das exportações, principalmente de manufaturados. As 
questões críticas continuam sendo a perspectiva de um ajuste mais permanente para as 
contas públicas e o processo de reestruturação do sistema financeiro, ambas convergindo 
para a possibilidade de se retomar um crescimento mais acelerado, seja pelo lado da 
expansão do crédito, seja por permitir uma mudança no perfil da demanda agregada com o 
aumento do investimento.  



 

Nota 1 ‐ Ver Bruno, M., e Easterly, W., Inflation crises and long‐run growth, The World Bank, 1994, 

mimeo.[Voltar]  

Nota 2 - A revisão da estimativa da taxa de investimento em 1995, vis-à-vis os resultados 
apresentados em nosso último Boletim (de janeiro de 1996), foi motivada pela publicação 
dos dados da indústria para dezembro, que revelaram uma queda para o setor de bens de 
capital bastante superior àquela estimada por nossos modelos.[Voltar] 

Nota 3 - Ver Werneck, Rogério L. F., "Enfim metas fiscais", O Estado de S.Paulo, 21/04/96, 
p. A-2.[Voltar]  

Nota 4 - Esta estimativa, no entanto, deve ser qualificada (apresentando, provavelmente, um 
viés para baixo) em função das alterações nos fatores sazonais utilizados pelo IBGE. A 
seção Nível de Atividade discute este problema em maior detalhe.[Voltar]  

Nota 5 - Se do total de manufaturados forem excluídos o suco de laranja, o café solúvel e o 
açúcar refinado, cujo comportamento se aproxima mais daquele exibido pelas commodities, 
a taxa de crescimento no período aumenta para 19,2%.[Voltar] 

 

   



 

Resumo de projeções  

 

 

 

 

  



Nível de Atividade  
As informações relativas à atividade econômica no primeiro trimestre de 1996 têm sido 
divergentes. Contrariando todas as expectativas dos analistas econômicos, bem como 
resultados de pesquisas realizadas por entidades representativas de alguns setores 
produtivos, inclusive os da CNI e da Fiesp, os resultados dessazonalizados da produção 
industrial da pesquisa mensal do IBGE têm mostrado, a partir de janeiro, uma reversão 
do processo de recuperação que vinha se delineando desde setembro de 1995. Eles são 
coincidentes em apontar números ainda bastante inferiores aos do primeiro trimestre do 
ano passado (em cerca de 9%), como era de se esperar, dada a base de comparação 
muito elevada.  

Adiante se discutem duas possibilidades para essas discrepâncias: as bruscas e 
significativas alterações de fatores sazonais da série do IBGE, que, caso se mantivessem 
semelhantes aos do primeiro bimestre do ano passado, reverteriam os resultados; e a 
representatividade das amostras das entidades produtoras de estatísticas não-oficiais, 
cuja limitação pode não estar representando o fenômeno da produção na sua totalidade.  

Não importando com quem esteja a razão, o processo de recuperação que se vislumbra 
na trajetória da produção industrial se mostra lento na comparação com os números do 
ano anterior. A obtenção de resultados positivos para a produção industrial este ano, 
portanto, irá exigir ações de política econômica mais incisivas no que diz respeito a 
reduções nas taxas de juros, especialmente na ponta dos empréstimos, e maiores 
facilidades de crédito que venham a estimular o investimento e, em menor medida, o 
consumo.  

PRODUTO	INDUSTRIAL		

A produção industrial, de acordo com o Indicador Ipea, continuou em março a 
apresentar queda, tanto no indicador dessazonalizado (-1,8% em relação a fevereiro) 
como na comparação com igual mês do ano anterior (-11,7%). Vale notar que, na 
comparação com março de 1995, é preciso levar em conta que naquele mês a produção 
industrial medida pelo IBGE cresceu 16,7%, quando comparada com fevereiro de 1995.  



 

Caso o IBGE confirme os resultados do Indicador IPEA, o primeiro trimestre do ano 
terá acumulado uma queda de 3,5% em relação a dezembro último (dados da série 
dessazonalizada) e de 4,2% em relação à média do ano passado. Na comparação com o 
excelente primeiro trimestre de 1995, a queda terá sido de 9%.  

Estes resultados negativos do indicador dessazonalizado têm contrariado as informações 
dos órgãos ligados à indústria (CNI e Fiesp), de empresários e de diversos analistas (ver 
Nota 1), que têm anunciado uma recuperação (ainda que lenta) da produção industrial, a 
despeito de reconhecerem que, na comparação com igual período do ano anterior, os 
resultados ainda são bastante negativos. Os dados da CNI e da Fiesp revelam, para 
janeiro e fevereiro, crescimento tanto das vendas reais quanto das horas trabalhadas. 
Para a CNI, as vendas aumentaram 4% em janeiro e 2,4% em fevereiro, enquanto para a 
Fiesp estes resultados foram de +6,9 e +3,9%, respectivamente. Nas horas trabalhadas, a 
CNI aponta variações de +1,4 e +0,6% em janeiro e fevereiro, enquanto a Fiesp registra 
-1,1 e +1,7% de variação nos mesmos meses.  

Embora produção não seja a mesma coisa que vendas ou horas trabalhadas, é de se 
esperar que as séries caminhem, na média, juntas. Em particular, não há indicações de 
que a indústria tenha terminado o ano com estoques excessivos, até mesmo porque as 
vendas do Natal parecem ter superado as expectativas do próprio comércio, que estaria 
então, neste início de ano, repondo seus estoques. Deste modo, é difícil atribuir o 
aumento das vendas da indústria a uma desova de estoques. Duas ordens de fatores, 
abaixo analisadas, podem contribuir para explicar as discrepâncias entre os resultados 
do IBGE e o das demais fontes: uma, de caráter mais técnico, relacionada ao processo 
de dessazonalização das séries pelo IBGE; outra, mais ligada ao próprio desempenho da 
economia, refere-se à grande disparidade de comportamentos setoriais, o que acaba 
afetando a percepção coletiva -- muitas vezes subjetiva -- do desempenho agregado.  



a) A questão da sazonalidade. A primeira explicação decorre da significativa alteração 
que ocorreu nos fatores sazonais calculados para os primeiros dois meses deste ano 
relativamente àqueles do ano anterior, uma instabilidade que não é normal nesse tipo de 
fator. Assim, por exemplo, os fatores sazonais em janeiro e fevereiro de 1996 cresceram 
3,5 e 4,5%, respectivamente, em relação aos de iguais meses de 1995 (ver Gráfico 1.5). 
Isto significa que o índice de base fixa da produção industrial observado, quando 
dessazonalizado, tende a produzir um índice com ajuste sazonal significativamente 
menor. Se, por exemplo, aplicarmos os mesmos fatores sazonais de janeiro e fevereiro 
de 1995 aos índices de base fixa dos meses correspondentes em 1996, obtemos 
resultados diversos: um crescimento acumulado de 2,7% em relação a dezembro, ao 
invés da queda de 1,7% que o IBGE divulgou recentemente, ou seja, uma diferença de 
4,4 pontos percentuais.  

Lembramos que a dessazonalização é simplesmente uma tentativa de distribuir, ao 
longo do ano, a trajetória de uma série segundo um padrão regular que, embora possa se 
alterar no tempo, deve ser relativamente estável. A própria queda da inflação poderia 
justificar uma mudança no sentido de padrões de produção e consumo mais suavemente 
distribuídos ao longo do ano. Dificilmente, no entanto, estas mudanças ocorrem 
abruptamente.  

 

De qualquer modo, se os fatores sazonais de janeiro e fevereiro aumentaram tanto, então 
os dos demais meses do ano (ou de alguns deles) terão que diminuir, pois a média dos 
fatores sazonais tem sempre que ser igual a 1 num período de 12 meses. Vamos supor, 
por hipótese, que todo ajuste seja feito em março -- cujo fator sazonal teria que declinar 
6,8% (para compensar o crescimento dos fatores de janeiro e fevereiro). Aplicando-se o 
novo fator sazonal assim obtido ao índice de base fixa estimado pelo Indicador IPEA, 
chegaríamos a um crescimento dessazonalizado da produção industrial, relativamente a 



fevereiro, de 5,2% (ao invés da queda de 1,8% apresentada acima, que foi calculada 
utilizando-se o fator sazonal de março do ano passado, conforme a série divulgada pelo 
IBGE). Este é, obviamente, um exemplo radical para mostrar que, apenas devido ao 
efeito estatístico derivado dos métodos de dessazonalização, pode-se esperar um 
comportamento mais favorável da produção industrial nos próximos meses. Ou, em 
outras palavras, que parte (possivelmente grande) da queda do primeiro bimestre se 
deve a essa mudança nos fatores sazonais. Caso se faça uma distribuição do aumento 
observado nos fatores sazonais em janeiro e fevereiro ao longo do resto do ano 
(respeitando a tendência de suavizar essas variações), a indústria teria uma queda de 
0,6% em março em relação a fevereiro.  

Lembramos que em fevereiro, a despeito de todo o esforço feito para utilizar um fator 
sazonal mais adequado para a série do Indicador IPEA (tendo-se optado pelos próprios 
fatores sazonais do IBGE então disponíveis) e apesar de todos os componentes desse 
Indicador apontarem crescimento, a diferença entre o nosso resultado e o do IBGE foi 
significativa (+2,7% contra -0,5%).  

b) A disparidade setorial. Independente das considerações relativas ao padrão sazonal, 
o resultado negativo de março apontado pelo Indicador IPEA para a indústria geral é 
corroborado pelas informações setoriais dos componentes do Indicador para este mês. 
A produção de papelão ondulado, que é um importante indicador antecedente, aponta 
para uma queda de 4,3% na série dessazonalizada em relação ao mês anterior. Na 
atividade metalúrgica observa-se queda na produção de laminados (-10,6%), aço bruto 
(-2,8%) e ferro-gusa (-5,0%); por sua vez, o consumo de óleo diesel apresentou a 
expressiva queda de 6,0%, quando havia crescido de forma notável em fevereiro 
(+4,9%).  

O desempenho setorial diferenciado constitui assim um segundo possível elemento para 
explicar a discrepância entre os dados do IBGE e a percepção mais ampla de que estaria 
ocorrendo uma lenta recuperação da atividade industrial (a qual, embora lenta, já vem 
sendo observada desde setembro). Dados da Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) revelam que as vendas no primeiro trimestre de 
1996 situaram-se em nível 31,7% acima de igual período do ano passado (Gazeta 
Mercantil de 16/04/96, p. A5) -- certamente neste caso o argumento da desova de 
estoques deve ter pouco peso explicativo. Este dado de vendas é consistente com 
informações da FCESP para março, que indicam um aumento de 4,5% nas vendas 
físicas do comércio como um todo (excluindo as concessionárias), e de 4,1% nas de 
bens duráveis. Estes últimos apresentam, na variação acumulada do primeiro trimestre 
deste ano em relação a igual período de 1995, o expressivo crescimento de 3,6%.  

Na contramão do desempenho dos duráveis encontra-se o setor produtor de bens de 
capital, que apresentava em dezembro de 1995 um nível de produção (dessazonalizado) 
31,5% inferior ao de março do mesmo ano (quando ocorre o pico de produção). No 
entanto, nos primeiros dois meses de 1996 já se esboça uma recuperação, especialmente 
em fevereiro, quando se observa um crescimento de 7,2%. Tanto a queda vertiginosa ao 
longo de 1995 quanto a reversão de fevereiro são fortemente influenciadas pelo 
desempenho do segmento de máquinas agrícolas, que neste último mês cresce 35,7%.  



Nas estimativas do Indicador IPEA para março, segundo categorias de uso, as quedas, 
nas séries dessazonalizadas, ocorrem para todas as categorias, com destaque, 
novamente, para o declínio estimado para os bens de capital (-15,1%).  

 

Portanto, a reversão da trajetória de recuperação da produção industrial que se observou 
de setembro a dezembro do ano passado (+6,2% em relação a agosto), interrompida 
com a queda estimada para o primeiro trimestre, nos parece um resultado ainda sub 
judice, embora, na comparação com igual trimestre do ano passado os resultados ainda 
sejam expressivamente negativos (Tabela 1.2).  

 



 

 

O Indicador de Nível de Atividade (INA), da FIESP, apresentou os seguintes resultados 
para o nível de atividade industrial para São Paulo em março que são compatíveis com 
as estimativas do Indicador IPEA para o Brasil: expressiva queda (8%) em relação a 
março de 1995, enquanto a série dessazonalizada apresenta estabilidade (-0,1%) em 
relação a fevereiro.  

PERSPECTIVAS	DA	PRODUÇÃO	INDUSTRIAL		

As estimativas para o resultado da indústria, com dados do IBGE até fevereiro sem 
Indicador IPEA para março, apontam para uma queda expressiva (-8,3%) no primeiro 
trimestre de 1996 em relação ao mesmo período do ano passado (com o Indicador, a 
queda seria de 9%, como se viu). Já a previsão até o final do primeiro semestre deste 
ano mostra uma ligeira recuperação, com a queda se reduzindo para -6,7%. É 
importante ressaltar que estas comparações, ainda que negativas, levam em conta uma 
elevada base de comparação, ou seja, o primeiro semestre do ano passado (Tabela 1.1).  



A despeito do fato de a base de comparação do primeiro trimestre ser elevada, assim 
como a de todo o primeiro semestre, e de ser baixa a base do segundo semestre, 
considerando os resultados até março, para que se venha a obter em 1996 um 
crescimento de 1%, por exemplo, a indústria teria que crescer, em média, 2,4% ao mês 
entre abril e dezembro.  

Por categorias de uso, o resultado do primeiro semestre seria de: -20,4% para bens de 
capital, -5,5% para bens intermediários, +3,5% para bens de consumo duráveis e +0,1% 
para bens de consumo não-duráveis.  

EVOLUÇÃO	DO	CONSUMO		

Informações sobre o comércio na região metropolitana de São Paulo da pesquisa da 
FCESP, utilizadas pelo GAC como proxy do consumo interno, apóiam de certa forma a 
análise da evolução da produção industrial. O consumo total apresentou estagnação no 
segundo trimestre de 1995 e iniciou no terceiro trimestre uma trajetória de queda que 
prosseguiu no primeiro trimestre deste ano, embora em fevereiro tenha apresentado 
elevado crescimento, com um índice dessazonalizado superior inclusive ao de dezembro 
do ano passado. Entretanto, se isolamos as vendas de veículos, a trajetória de declínio 
inicia-se apenas em maio de 1995 e a reversão para uma trajetória positiva já se faz 
presente desde novembro do ano passado (Tabela 1.3).  

 



 

Dados de março apontam para queda do consumo (-2,7%) em relação a fevereiro. 
Porém, o consumo apresenta aumento de 1,9% quando são excluídas concessionárias de 
veículos. Com este dado, muda substancialmente a trajetória do consumo para o 
primeiro trimestre deste ano mostrando recuperação (+3%) ao invés de queda. Vale 
notar que essa queda no faturamento das concessionárias contraria outros dados sobre o 
setor: segundo a ANFAVEA, as vendas da producão nacional para o mercado interno 
registraram um aumento de 17,7% no primeiro trimestre de 1996 em relação ao mesmo 
período em 1995. A pesquisa da FCESP, por sua vez, resgistrou queda de 14% das 
vendas físicas, na mesma base de comparação.  

Quando se considera a classificação do consumo por grupos/atividades, os resultados 
chamam a atenção para a profunda modificação na estrutura de consumo causada pela 
estabilização: em primeiro lugar, o consumo de bens não-duráveis (supermercados e 
farmácia) e semiduráveis (vestuário e calçados) se eleva em média, respectivamente, 4,1 
e 18,6% de 1994 para 1995; e em segundo, duráveis, exceto veículos, teve uma 
verdadeira explosão de vendas no primeiro ano do real (+48%). O setor com o menor 
crescimento após a estabilização foi o de automóveis, suas peças e acessórios, cujas 
vendas cairam 1% em média.  

A evolução do consumo de 1994 para 1995 reflete, portanto, a proteção dos salário reais 
que a estabilização propiciou graças ao fim do imposto inflacionário que recaía 
fortemente sobre os assalariados de mais baixa renda (ver Carta de Conjuntura no 62, 



de fevereiro de 1996, para uma analise da distribuição da renda depois do real). Com 
seus salários protegidos, foi possível às classes de mais baixa renda manter seu 
consumo de bens de necessidade básica e ter acesso ao mercado de eletroeletrônicos 
domésticos; adicionalmente, a estabilidade da moeda permitiu um salto adicional no 
consumo graças às facilidades de acesso ao crediário.  

PIB	E	INVESTIMENTO		

Com dados de indústria do IBGE até fevereiro (isto é, sem considerar as estimativas do 
Indicador IPEA), estima-se uma variação acumulada (contra igual período do ano 
anterior) de -1,7% para o PIB no primeiro trimestre do ano. Este resultado é fortemente 
influenciado pelas quedas da indústria de transformação (-8,8%) e da lavoura (-6,8%). 
Contrabalançando estas quedas, tem-se o setor serviços (+2,2%) e a produção animal 
(+6,4%).  

 



 

Incorporando as projeções da indústria ao nosso modelo de previsão do PIB, assim 
como dos demais setores de atividade com dados até fevereiro, estimamos que o PIB 
apresente uma queda de 1,5% no primeiro semestre deste ano quando comparado com o 
mesmo período de 1995. Os serviços sustentariam o crescimento durante este primeiro 
semestre, contrapondo o fraco desempenho de lavouras e indústria, em particular de 
transformação e construção civil (Tabela 1.4).  

 

O investimento na economia brasileira, que vinha crescendo de forma contínua desde 
1992, interrompe esta trajetória no segundo trimestre de 1995. A despeito disso, a taxa 
média do ano (15,8%) foi superior à de 1994 (15%), impulsionada, principalmente, pelo 
crescimento das máquinas e equipamentos importados, já que a construção civil e a 
produção de bens de capital se mantiveram estagnados em 1995 (0,1 e 0,3%, 
respectivamente). Estimativas preliminares para o primeiro trimestre deste ano apontam 



para uma reversão daquela trajetória, com a taxa de 15,5% superando as dos dois 
trimestres anteriores, graças à recuperação da indústria da construção civil, segundo 
dados dessazonalizados.  

 

Emprego e Salário  
As taxas de desemprego no começo deste ano cresceram em relação às que vigoravam em 
1995, tanto para a PME do IBGE (que apresenta informações para seis regiões 
metropolitanas e para o total do Brasil) até fevereiro quanto para a Fundação Seade (com 
resultados para a Grande São Paulo) até março. Mesmo assim, estas pesquisas, feitas em 
nível de domicílio, apontam para um quadro de criação de empregos em setores como 
comércio e serviços, enquanto na indústria o pessoal ocupado diminuiu.  

Os dados da PME, até fevereiro, indicam criação de 190 mil novos postos de trabalho neste 
início de 1996 quando comparado com o mesmo período do ano anterior, distribuídos entre 
os setores de serviços (342 mil), comércio (110 mil) e construção civil (oito mil). A 
indústria de transformação diminuiu em 273 mil a população ocupada neste setor em relação 
à 1995. A Fundação Seade, por sua vez, aponta na mesma direção. A população ocupada 
por setor de atividade cresceu em serviços (3,5%), no setor classificado sob a rubrica 
"outros" (que inclui os empregados na construção civil e empregados domésticos, com 
4,5%) e no comércio (1,1%). Por outro lado, a indústria de transformação diminuiu o nível 
de ocupação em 7,6% em relação ao ano passado. Este crescimento na ocupação é 
compatível com o aumento na taxa de desemprego na medida em que a População 
Economicamente Ativa (PEA) (ver Nota 1) esteja crescendo mais do que a população 
ocupada.  

Esses resultados são mais acentuados nas pesquisas feitas em nível de empresa, como a da 
Fiesp para São Paulo, que mostra queda significativa no nível de emprego industrial quando 
comparado com o ano de 1995. Nestas pesquisas, os fenômenos de terceirização e 
subcontratação resultam em queda mais pronunciada do pessoal ocupado nos 
estabelecimentos pesquisados.  

Os salários do setor industrial continuam mostrando crescimento em relação ao ano passado 
de acordo com a Fiesp. Da mesma forma, o rendimento médio real das pessoas ocupadas 
vem aumentando de forma generalizada para todas as categorias, destacando-se os 
empregados sem carteira de trabalho assinada, segundo a PME. Este mesmo movimento de 
recuperação vem se registrando com o salário mínimo, que cresceu significativamente em 
termos reais em comparação com o primeiro trimestre de 1995.  



 

EVOLUÇÃO	DO	EMPREGO		

As informações fornecidas pela Fundação Seade para a Grande São Paulo, conforme 
pesquisas domiciliares, mostram em março aumento tanto na taxa de desemprego (ver Nota 
2) total (15 contra 13,8%) quanto na taxa de desemprego aberto (10,1 contra 9,1%) em 
relação a fevereiro de 1996 (Gráficos 2.2 e 2.3). As taxas médias para o primeiro trimestre 
de 1996 também se situaram acima das verificadas no ano passado: 14 contra 12,7% para o 
desemprego total e 9,2 contra 8,7% para o desemprego aberto (Tabelas II.5A e II.5C na 
parte de Indicadores ao final do Boletim). Pelo terceiro mês consecutivo o nível de ocupação 
permaneceu em declínio. A indústria reduziu 21 mil postos de trabalho, o comércio 
diminuiu 36 mil e nos serviços houve um decréscimo de 43 mil. Ocorreu crescimento 
somente no setor "outros", com a geração de 11 mil ocupações, em função de aumento tanto 
na construção civil quanto nos serviços domésticos. Deve-se destacar que em março o setor 
que menos demitiu foi a indústria, confirmando a desaceleração no ritmo das demissões 
também verificada nas informações da Fiesp.  



 

 

Mesmo com a queda no nível de ocupação, por setor de atividade, de acordo com os dados 
da Fundação Seade, verifica-se no resultado acumulado no ano até março crescimento em 



quase todos os setores em relação ao mesmo trimestre de 1995: serviços (3,5%), o setor 
classificado sob a rubrica "outros" (4,5%) e comércio (1,1%), enquanto a indústria 
apresentou queda (-7,6%). Por posição na ocupação, enquanto o número de empregados 
com carteira assinada caiu 0,9%, o de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada 
cresceu 1%.  

As séries dessazonalizadas das taxas de desemprego total e aberto mostram tendências 
distintas. Enquanto a taxa de desemprego aberto mostra claramente uma trajetória de queda 
que se verifica desde dezembro do ano passado, a taxa de desemprego total, que 
sazonalmente tende a cair ao longo do primeiro trimestre do ano, vem apresentando um 
movimento oscilante desde novembro de 1995 (Tabelas II.5B e II.5D nos Indicadores).  

A taxa de desemprego aberto para as seis regiões metropolitanas estudadas pela Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) (ver Nota 3) do IBGE foi de 5,7% em fevereiro deste ano, 
superior aos 5,26% verificados em janeiro e acima dos 4,25% de fevereiro do ano passado. 
A taxa média do ano até este mês situou-se em 5,48% contra 4,34% do mesmo período de 
1995. Na série dessazonalizada, a taxa de desemprego, que vinha mostrando um movimento 
de queda desde dezembro de 1995, voltou a crescer a partir de fevereiro deste ano. O
número de pessoas ocupadas cresceu 0,7% na comparação de fevereiro de 1996 com o 
mesmo mês do ano anterior, enquanto que por setor de atividade esse crescimento ficou 
assim distribuído: serviços (4,7%), comércio (3,3%) e construção civil (1,5%), apresentando 
queda na indústria de transformação (-9,8%). Por posição na ocupação, cresceu o número de 
empregados por conta própria (4,9%), empregados sem carteira de trabalho assinada (2,1%) 
e empregadores (1,5%), enquanto o número de empregados com carteira de trabalho 
assinada caiu (-2,1%).  

Da mesma forma que a Fundação Seade, a PME também aponta para a criação de postos de 
trabalho neste início de 1996 (190 mil) em relação a 1995, com dados até fevereiro. Por 
setor de atividade, serviços foi responsável por mais 341.566 ocupações, comércio por 
109.751, enquanto a indústria de transformação fechou 272.668 postos de trabalho.  

Os resultados da pesquisa semanal da Fiesp continuam apontando em 1996 para um quadro 
desfavorável em relação à geração de empregos na indústria. Em relação à série 
dessazonalizada, os índices apresentam a mesma tendência observada na série original: a 
partir de maio observa-se queda mês contra mês imediatamente anterior até março deste ano 
(Gráfico 2.1). Em março houve queda pelo décimo primeiro mês consecutivo (0,9%), o que 
significa a demissão de 18.274 empregados, confirmando as perspectivas para 1996 da 
Fiesp, que previa novas demissões neste começo de ano.  

EVOLUÇÃO	DOS	SALÁRIOS		

O salário médio real da indústria paulista, segundo as informações da pesquisa mensal da 
Fiesp (Gráfico 2.4), encontrava-se em fevereiro num nível superior ao do mesmo mês do 
ano passado (1,2%). A média do primeiro bimestre de 1996 para o salário real é 2,4% 
superior à verificada no mesmo período de 1995. Por outro lado, a massa salarial real, com 
informações até fevereiro, caiu 6,7% em relação a igual período do ano anterior, devido à 
forte queda no índice de pessoal ocupado na indústria de transformação paulista.  



 

 

Segundo a PME do IBGE, o rendimento médio real das pessoas ocupadas no trabalho 
principal cresceu no resultado acumulado no ano em todas as categorias, destacando-se 



empregados sem carteira de trabalho assinada (13,7%), empregados com carteira de trabalho 
assinada (12,5%), empregados por conta própria (10,8%) e empregadores (3,9%). O 
crescimento até janeiro do rendimento das pessoas ocupadas foi de 12,3% em termos reais.  

O índice de rendimento médio dos assalariados da pesquisa da Fundação Seade mostra 
estabilidade em relação a janeiro de 1996 (Gráfico 2.5). Por atividade, ocorreram resultados 
distintos: enquanto no comércio houve crescimento de 2,5%, o setor de serviços permaneceu 
estável. Em relação à indústria, houve uma queda de 0,8%, contrariando os resultados da 
Fiesp. Esta discrepância pode estar relacionada à diferença de deflatores, uma vez que a 
Fundação Seade utiliza o ICV do Dieese que deverá em breve ser submetido a uma nova 
ponderação, uma vez que o indicador atual, por refletir uma estrutura de gastos das famílias 
com rendimento de até 30 salários mínimos, capta variações de preços de alguns serviços 
com maior intensidade.  

Com relação ao salário mínimo, seu nível em março de 1996 estava em termos reais 19% 
acima do que vigorava no mesmo mês de 1995. O resultado acumulado do ano aponta um 
crescimento de 10% em relação ao ano anterior.  

 

   



Nota 1  ‐ A PEA compreende o potencial de mão‐de‐obra com que pode contar o setor produtivo,  isto é, as 

pessoas  ocupadas  e  as  desocupadas  que  estavam  dispostas  a  trabalhar  e  que  para  isso  tomaram  alguma 

providência efetiva consultando pessoas, jornais, etc.  

Nota 2 - A Fundação Seade trabalha com duas taxas de desemprego: total e aberto. Define-se como desemprego 
aberto "as pessoas que procuram trabalho de maneira efetiva nos últimos sete 30 dias anteriores ao da entrevista 
e não exerceram nenhuma atividade nos últimos sete dias". O desemprego oculto engloba "as pessoas que 
realizaram de forma irregular algum trabalho remunerado ou pessoas que realizaram trabalho não-remunerado 
em ajuda a negócios de parentes e que procuraram trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou que, não 
tendo procurado neste período, o fizeram até 12 meses atrás (desemprego oculto pelo trabalho precário)" e "as 
pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram nos últimos 30 dias, por desestímulo do mercado de 
trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos últimos 12 meses 
(desemprego oculto pelo desalento e outros)". A taxa de desemprego total indica a proporção da População 
Economicamente Ativa (PEA) que se encontra na situação de desemprego aberto ou oculto. A taxa de 
desemprego aberto restringe-se às pessoas nessa situação. 

 

 

 

 

 

 

Inflação  
Encerrado o primeiro trimestre do ano, e com a nova moeda completando 21 meses, é 
inegável que os resultados obtidos em termos da inflação, medida por qualquer um dos 
índices de preços disponíveis, continuam sendo os melhores até agora obtidos nesses 10 anos 
de programas de estabilização de sucesso efêmero. Chama atenção o fato de que a Fipe 
registrou em março passado a menor variação mensal de seu índice desde 1958.  

A Tabela 3.1 contém a taxa de variação mensal média, trimestre a trimestre, para três 
importantes índices de preços (INPC, IPC-Fipe, IGP-DI). Em março, a média geométrica dos 
três foi não apenas a menor do Plano Real (0,25%), como também se observou a menor 
variabilidade entre os três índices (0,29% para o INPC, 0,23% para o IPC-Fipe e 0,22% para 
o IGP-DI), indicando convergência entre os preços ao consumidor (em que os bens não-
comercializáveis têm peso significativo) e os índices de preços no atacado (quase totalmente 
compostos por bens comercializáveis). Não se deve, contudo, extrapolar para o resto do ano 
o comportamento excepcional do bimestre fevereiro/março, pelas razões que apresentaremos 
a seguir.  



 

O aumento dos preços dos combustíveis, inicialmente esperado para março, acabou adiado 
para abril. Analisando o índice da Fipe, as únicas pressões vieram, novamente, dos serviços e 
dos preços administrados: os gastos com educação cresceram 4,7%, por causa do aumento de 
5,8% no item matrícula e mensalidade escolar; e os serviços públicos residenciais 
aumentaram 5,5%, por causa do reajuste de 42% na conta de telefone. Nos demais serviços, 
apenas os serviços médicos e o aluguel apresentaram variação mensal acima de 1,5%. Dos 
sete grandes grupos que compõem o IPC-Fipe, três apresentaram deflação em março: 
vestuário (-6,1%), despesas pessoais (-0,21%) e alimentação (-0,22%).  

Na terceira quadrissemana de abril, a Fipe já registra uma inflação de 1,17%, 0,79 ponto 
percentual maior do que a pesquisada na terceira quadrissemana de março. Além disso, 
acontece uma reversão nos fatores que mais contribuem para a alta dos preços: os gastos em 
educação, saúde e habitação (redução significativa nos serviço públicos residenciais) 
pressionam menos, mas observa-se um aumento considerável da inflação nos itens 
alimentação (semi-elaborados), transportes (aumento dos preços do álcool e da gasolina) e 
vestuário (entrada da coleção de inverno).  

Como já aconteceu no ano passado, o segundo trimestre deve apresentar também em 1996 a 
maior inflação média do ano, conseqüência da concentração nesses meses de reajustes de 
preços importantes da economia. Os reajustes de gás, água e esgoto, mas principalmente o 
impacto direto que o reajuste do salário mínimo tem sobre os serviços em geral e 
especificamente nas despesas de condomínio e manutenção do domicílio, certamente 
pressionarão os resultados de abril a julho. Somam-se a estas pressões a chegada do inverno, 
com os novos preços de vestuário, e a entressafra do leite e da carne.  



 

PERSPECTIVAS		

Um fato estilizado entre os economistas brasileiros é que a nossa inflação é uma combinação 
linear de salários, câmbio, tarifas e preços agrícolas. Supondo que esta seja uma aproximação 
bastante boa da realidade, caberiam alguns comentários sobre as perspectivas de médio prazo 
para o comportamento dessas quatro variáveis-chave. Os aumentos nos salários reais, ao 
contrário do que aconteceu em 1994 e 1995, não devem ultrapassar os ganhos de 
produtividade; o câmbio continuará estável, sem desvalorizações acentuadas; as tarifas já 
tiveram aumentos reais e as novas correções serão menores.  



 

Os preços agrícolas são, portanto, a fonte mais provável de pressão. Como discutido na 
Seção 7 deste Boletim, a alta internacional dos preços do milho se traduz em aumento do 
preço da ração, com reflexos diretos sobre o preço das aves; trigo e soja também apresentam 
preços recordes na Bolsa de Chicago. Além disso, a redução da safra doméstica terá impacto 
sobre os preços agrícolas em geral, em particular daqueles que já apresentam alta no mercado 
internacional.  

 



 

Apesar do cenário bem menos favorável do que em 1995 para os preços dos alimentos, as 
perspectivas para a inflação continuam bastante tranqüilas nos próximos meses. Os não-
comercializáveis (em especial, os serviços) acumulam variações reais suficientes para 
permitir crescimentos reais negativos em 1996 (ou seja, abaixo da inflação média), o que 
compensaria em certa medida as altas que certamente se observarão nos alimentos.  

É provável que a inflação mensal, medida pelo IPC-Fipe, fique acima de 1% em todos os 
meses daqui até setembro (e em julho mais próxima dos 2%), para depois voltar a cair no 
último trimestre do ano. Novamente, é importante ressaltar que a mudança de patamar 
inflacionário foi mais do que tudo uma mudança de regime, na medida em que a redução dos 
mecanismos de indexação tem permitido reajustes diferenciados de preços e que elevações na 
taxa em um mês sejam seguidas por taxas significativamente menores nos meses seguintes, a 
exemplo do que ocorreu recentemente em janeiro, fevereiro e março.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setor Externo  
Em março, a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações manteve o movimento 
de desvalorização observado desde março de 1995, registrando uma depreciação de 0,5%, 
que no acumulado do período já alcança 11,7%. O atraso cambial desde a implementação do 
Plano Real, no entanto, ainda é de 14,2%. As exportações apresentaram no primeiro trimestre 
do ano um crescimento de 9,9% com relação ao mesmo período de 1995, enquanto as 
importações caíram 11%, resultando em um déficit na balança comercial de US$ 46 milhões. 

No front externo, o cenário pode ser considerado relativamente desfavorável em termos de 
nossa balança comercial, dada a expectativa de redução da taxa de crescimento do volume do 
comércio mundial, queda dos preços das principais commodities de exportação (com exceção 
da soja) e valorização do dólar, que reduz a competitividade das exportações.  

BALANÇA	COMERCIAL		

O saldo comercial, após três meses de resultados relativamente elevados no segundo 
semestre de 1995, registrou expressiva queda a partir de novembro, mantendo-se, no entanto, 
razoavelmente equilibrado até fevereiro último, tornando-se negativo em março, quando a 
balança comercial registrou um saldo negativo de US$ 106 milhões, com exportações de US$ 
3.767 milhões e importações de US$ 3.873 milhões. Tais valores significaram uma queda das 
exportações e das importações de, respectivamente, 0,8 e 18,2% com relação aos valores 
registrados em março do ano passado (Tabela 4.1). O significativo declínio no saldo 
comercial nos dois últimos meses do ano passado foi explicado em grande parte pela 
sazonalidade adversa do comércio externo no final do ano. No entanto, já em fevereiro, em 
termos dessazonalizados, o saldo já havia se tornado mais fortemente negativo (-US$ 200 
milhões), alcançando em março -US$ 305 milhões. No acumulado do ano, as exportações 
atingiram US$ 10.693 milhões e as importações US$ 10.739 milhões, o que resultou em um 
saldo ligeiramente negativo de US$ 78 milhões. As exportações no primeiro trimestre do ano 
apresentaram um crescimento de 9,6%, enquanto as importações registraram uma queda de 
11,4% (Tabela 4.2).  



 

 

Deve-se ressaltar, no entanto, que, ao contrário de nosso procedimento habitual, os valores 
das exportações em março são baseados em estimativas e não em dados oficiais. Como 
resultado de uma parada técnica do Siscomex, não foram computadas em março as 
exportações dos dois últimos dias do mês. As nossas estimativas foram realizadas 
imputando-se aos dois últimos dias os valores médios observados nos 19 primeiros dias úteis 
do mês.  

As exportações totais, na série dessazonalizada, após permanecerem entre maio e novembro 
em um patamar médio de US$ 4,1 bilhões, caíram para a média de US$ 3,85 bilhões entre 
dezembro e março, o que representou uma redução de 6,1% (Gráfico 4.1).  



 

O crescimento das exportações no primeiro trimestre do ano (9,6%) é explicado pelo 
crescimento dos semi-elaborados (9,7%) e dos manufaturados (6,2%), já que os produtos 
básicos registram uma queda de apenas 2,2%.  

Ao contrário do observado no ano passado, quando o crescimento dos semimanufaturados foi 
explicado basicamente pelo crescimento dos preços, neste ano o crescimento é explicado pela 
elevação do quantum exportado: entre os 20 produtos com maior participação na pauta, 12 
registraram taxas positivas de crescimento, sendo que para sete deles observou-se uma 
redução de preços, e mesmo nos demais o efeito quantum exportado foi mais importante do 
que o efeito preço  

Em termos do destino das exportações, verifica-se que o crescimento para os nossos três 
principais parceiros comerciais, considerados individualmente, foi negativo quando 
comparado com igual período do ano passado: no acumulado do ano, a taxa de crescimento 
das exportações para os Estados Unidos foi -2,8%, para a Argentina -2,4% e para o Japão -
0,4%. Registraram alta, no entanto, as exportações para a União Européia, que no primeiro 
trimestre alcançaram 16,1%. Taxas de crescimento extremamente elevadas foram observadas 
para mercados não-tradicionais, como Tailândia (171,1%), Formosa (90,7%), Venezuela 
(75,8%) e Hong Kong (53,5%).  

As importações, exclusive petróleo, em termos dessazonalizados, que haviam caído de um 
patamar médio de US$ 4,5 bilhões no primeiro semestre de 1995 para US$ 3,6 bilhões no 
segundo semestre, voltaram a apresentar elevação a partir de janeiro, situando-se, em média, 
em US$ 4 bilhões em fevereiro/março, o que representa um crescimento de 11,1% em 
relação aos valores médios do segundo semestre do ano passado (Gráfico 4.2).  



 

Os últimos resultados da balança comercial sugerem que podem ser esperados novos déficits 
na balança comercial, principalmente se houver uma aceleração no ritmo de crescimento da 
economia, ainda que de magnitude inferior ao registrado no primeiro semestre de 1995 
devido às alterações efetuadas no âmbito das políticas comercial e cambial.  

POLÍTICA	CAMBIAL		

Em março, a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações manteve o movimento 
de desvalorização observado, com exceção de alguns poucos meses, desde março de 1995, 
apresentando uma depreciação de 0,5%, explicada basicamente pela desvalorização da taxa 
de paridade do real em relação ao dólar. A desvalorização acumulada desde fevereiro de 
1995 por esse indicador já alcançava, em março último, 11,7%. Mesmo assim, a valorização 
da taxa de câmbio efetiva desde junho de 1994 era de 14,2% e de 26,8% com relação aos 
valores médios de 1992, ano de maior taxa de câmbio efetiva real média da década (Gráfico 
4.3).  



 

Quando se considera a taxa de câmbio efetiva real para manufaturados -- os mais afetados 
por oscilações acentuadas no câmbio --, verifica-se que a defasagem cambial estimada para 
esse indicador é inferior à estimada para a taxa de câmbio efetiva real para o total das 
exportações. Em março, a taxa específica para manufaturados apresentou uma desvalorização 
de 0,7%, também explicada basicamente pela depreciação da taxa de paridade do real frente 
ao dólar, ficando a desvalorização no acumulado desde fevereiro em 7,3%. Com relação a 
junho de 1994, a defasagem acumulada em março era de 11,2%, enquanto com relação aos 
valores médios observados em 1992 esta era de 20,1% (Gráfico 4.4).  



 

A relação câmbio efetivo/salário, que serve como proxy da rentabilidade das exportações, 
que havia apresentado uma certa estabilidade nos 10 primeiros meses de 1995, registrou forte 
valorização nos dois últimos meses do ano passado, explicada exclusivamente pela elevação 
dos salários, dado que nesses meses a taxa de câmbio efetiva real permaneceu praticamente 
estável. Nos dois primeiros meses do ano, a relação câmbio efetivo/salário apresentou 
desvalorização, que em fevereiro último alcançou 3,3%. Com relação a junho de 1994, o 
atraso acumulado por esse indicador em fevereiro último era de 35,3%, muito superior, 
portanto, ao valor registrado para a taxa de câmbio efetiva real para manufaturados.  

Deve-se ressaltar, no entanto, que a queda na relação câmbio efetivo/salário é explicada, no 
período, principalmente por uma elevação dos salários, que veio acompanhada por 
significativos ganhos de produtividade. Observou-se também nesse período uma elevação de 
preços dos produtos exportados, principalmente os semi-elaborados: no período entre 
fevereiro de 1995 e janeiro de 1996, os preços externos do produtos básicos, 
semimanufaturados e manufaturados cresceram, respectivamente, 2,9, 23,8 e 9,2% segundo 
dados divulgados pelo Boletim Iceg de março da Universidade Santa Úrsula. Nesse sentido, o 
atraso cambial acumulado por esse indicador em fevereiro não pode ser interpretado como 
uma redução de igual magnitude na rentabilidade das exportações. A ordem de magnitude do 
atraso cambial acumulado por esse indicador nesse período, no entanto, sugere alguma 
deterioração na rentabilidade das exportações.  

Tendo em vista aumentar a competitividade das exportações, medidas de incentivo às 
exportações foram tomadas não apenas pela elevação dos recursos para o seu financiamento, 
como também em termos de desgravação tributária.  

	



ECONOMIA	MUNDIAL		

O panorama econômico mundial no primeiro trimestre de 1996 foi marcado pela 
continuidade do movimento generalizado de desaceleração do crescimento observado no 
âmbito dos países do G-7 (as sete nações industrializadas mais importantes) principalmente a 
partir do segundo semestre de 1995 -- com exceção do Japão, que apresentou desde o quarto 
trimestre de 1995 uma suave recuperação --, mantendo sob controle as pressões 
inflacionárias nesses países. A previsão do projeto LINK das Nações Unidas para o conjunto 
dos países industrializados aponta para uma taxa de crescimento de 2,1% em 1996.  

A acentuada desaceleração do ritmo de crescimento desses países permitiu um abrandamento 
das suas políticas monetárias: desde o início de 1995 até abril último, as taxas da juros de 
curto prazo caíram 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos, 1,5 na Alemanha e 1,25 no 
Japão. Com relação as taxas de juros de longo prazo, as projeções do banco de investimento 
Goldman Sachs, em um horizonte superior a seis meses, apontam para uma elevação das 
taxas de juros dos títulos do governo de 10 anos nesses três países.  

Com relação ao comércio internacional, segundo as últimas estimativas da OECD, o 
crescimento do volume das importações destes países deverá atingir 7,7% em 1996, inferior 
em quase um ponto de percentagem ao observado em 1995. Para o Brasil, a "demanda 
dirigida" -- medida pela taxa de crescimento do volume de importações dos principais 
parceiros comerciais, ponderada pelas respectivas participações na pauta de exportações 
brasileiras -- deverá também alcançar 7,7% em 1996.  

Após sofrer uma forte desvalorização frente ao iene e ao marco em 1994 e nos primeiros 
quatro meses de 1995, o dólar voltou a partir de maio do ano passado a apresentar tendência 
de valorização frente a essas moedas, movimento que deve perdurar ao longo do ano, já que 
os fundamentos continuam favoráveis a uma trajetória de valorização do dólar.  

O índice da média dos preços das commodities com cotação em dólar publicados na revista 
The Economist manteve-se relativamente estabilizado no primeiro trimestre de 1996, 
atenuando o movimento de queda que vinha sendo observado desde o início do ano passado. 
Este movimento resulta da conjugação de preços deprimidos para produtos como alumínio, 
cobre e café, com a forte alta que vem sendo observada nas cotações de alguns produtos 
agrícolas, principalmente grãos.  

As cotações do petróleo (tipo Brendt) experimentaram uma forte recuperação desde fins de 
janeiro, quando se situavam ao redor de US$ 16, ultrapassando em meados de abril os US$ 
23. Apesar da demanda na Ásia (exclusive Japão) e nos países em desenvolvimento ainda se 
manter bastante aquecida -- em contraste com o que se observa para a OECD --, os analistas 
mostram-se unânimes em afirmar que a recente alta dos preços não se sustenta e que a curto 
prazo as cotações deverão se acomodar em um patamar significativamente inferior.  

Para o Brasil, o cenário da economia mundial se mostra relativamente desfavorável em 
termos de nossa balança comercial. As perspectivas de desaceleração do comércio mundial e 
de valorização do dólar -- reduzindo a competitividade das exportações brasileiras -- deverão 
afetar negativamente os grandes agregados da balança comercial. Também com relação às 
nossas principais commodities de exportações, com exceção do complexo soja, os sinais são 
desfavoráveis, já que as perspectivas são de preços deprimidos, enquanto se observa uma 



forte elevação no preço do trigo, do qual o Brasil é um importador líquido.  

Por outro lado, a redução das taxas de juros de curto prazo deverá levar a uma diminuição do 
serviço da dívida externa "velha", contribuindo positivamente para o saldo em transações 
correntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política Monetária  
A política monetária do primeiro trimestre do ano foi levemente expansionista. A redução na 
oferta real de moeda (medida pela base monetária) foi menor que a queda na demanda por 
encaixes reais, permitindo assim uma pequena redução das taxas nominais de juros. O 
comportamento da demada por moeda reflete a queda da atividade econômica, e torna-se 
ainda mais expressiva se for levado em consideração que a inflação, tanto corrente quanto 
esperada, também declinou no período, o que levaria naturalmente a um aumento na 
demanda por moeda. Como conseqüência, parece haver espaço para uma redução maior dos 
juros sem comprometer as metas de controle inflacionário.  

A orientação do Banco Central (Bacen) parece ser a de perseguir uma trajetória de redução 
lenta e gradual da taxa nominal de juros, sem alterações bruscas diante dos choques 
inesperados que ocorrem a cada mês. Assim, taxas de inflação inesperadamente baixas, como 
as observadas em fevereiro e março, acabam produzindo taxas reais de juros bastante 
elevadas. Obviamente, a trajetória da inflação não pode ser extrapolada a partir dos 
resultados dos últimos dois meses, e a taxa real, mantida a orientação de se fixar a taxa 
nominal como alvo, deverá declinar bastante nos próximos meses.  

Este "nominalismo" excessivo que vem aparentemente orientando a política do Bacen -- e 
que pode, de certa forma, ser também estendido à política cambial -- representa 
provavelmente uma das mudanças mais radicais na condução da política econômica em 
relação ao período de alta inflação. Durante quase toda a década de 80 e os primeiros anos da 
de 90, a política econômica fixou-se na taxa real de juros e taxa real de câmbio como alvos, 
fazendo com que as variáveis nominais -- a oferta monetária e a própria inflação --
funcionassem como variáveis de ajuste aos choques, fossem reais ou de expectativas. Com a 
nova postura, o sistema financeiro, que auferia ganhos significativos com esta instabilidade 
nominal, vem experimentando reduções consideráveis das oportunidades de arbitragem.  

Esta é uma das faces do ajuste do sistema financeiro à nova situação de inflação baixa. Ele 
pôde de certa forma ser adiado pelas oportunidades de arbitragem abertas pelo diferencial 
entre juros internos e externos, mas mesmo este canal vem se estreitando nos últimos meses, 
em decorrência de algumas medidas fiscais que penalizam o ingresso de recursos externos e 
da própria redução dos juros. A reestruturação do sistema financeiro passa, ainda, pela 
recomposição patrimonial necessária para fazer frente ao aumento da inadimplência, que 
praticamente dobrou entre o primeiro e o último trimestres de 1995 (passando de 7,8 para 
14% do total de empréstimos ao setor privado).  



 

O	COMPORTAMENTO	DOS	AGREGADOS	MONETÁRIOS		

A queda acumulada da base monetária no primeiro trimestre deste ano foi de 13% (4,6% ao 
mês, em média). Os principais fatores expansionistas foram as operações do setor externo 
(impacto acumulado de R$ 4,4 bilhões), as operações com o Tesouro (R$ 3,3 bilhões) e a 
redução dos depósitos de instituições financeiras (ainda refletindo a redução dos 
compulsórios, com impacto de R$ 1,2 bilhão). As operações de assistência financeira de 
liquidez, que no trimestre anterior haviam apresentado expansão de R$ 5,6 bilhões, tiveram 
impacto expansionista (de R$ 960 milhões) significativamente menor entre janeiro e março. 
Estas pressões foram mais do que compensadas pelas colocações de títulos públicos, que 
apresentaram impacto de R$ 14 bilhões no período. Os depósitos associados a aplicações em 
fundos de investimento contribuíram para enxugar a base monetária em R$ 1,5 bilhão (ver 
Tabela 5.4).  

 

Em março, no entanto, já é possível observar uma mudança entre os determinantes da 
variação da base monetária. As operações do setor externo tiveram impacto praticamente 
nulo, as operações do Tesouro foram cerca de um terço menores do que em fevereiro e a 
colocação de títulos públicos, embora ainda elevada, caiu para um quarto do observado no 
mês anterior. Em contrapartida, voltaram a crescer as pressões decorrentes de operações de 
assistência de liquidez (para R$ 1,1 bilhão).  



Como resultado desta política, a dívida mobiliária federal fora do Banco Central passou de 
R$ 108,5 bilhões ao final de dezembro para R$ 131,8 bilhões em março. A participação dos 
títulos do Bacen neste total, que em março do ano passado era de 37%, aumentou de 45,5 
para 52,1% (ver Tabela 5.2). A base monetária ampliada, que além da base monetária inclui 
os títulos públicos e os depósitos compulsórios dos bancos no Banco Central, cresceu 12,6% 
no trimestre, fortemente pressionada pelos encargos financeiros sobre títulos e compulsórios, 
que somaram R$ 5,8 bilhões no trimestre.  

 

Os agregados monetários mais amplos (Tabela 5.3) vêm apresentando comportamento mais 
estável do que aquele exibido pela liquidez primária. O M2 teve crescimento de 7,9% no 
trimestre, influenciado tanto pelo aumento da dívida pública federal fora do sistema 
financeiro (+20,4%) quanto pela maior demanda de fundos de aplicação financeira (+22,5%). 
As demais aplicações -- cadernetas de poupança e títulos privados -- apresentaram pequeno 
crescimento (1,8 e 3,2%, respectivamente). O M4 cresceu 5% no trimestre, e vem mantendo 
uma taxa de crescimento em 12 meses de cerca de 40% desde junho do ano passado.  

 



AS	TAXAS	DE	JUROS		

O Bacen prosseguiu com sua política de redução gradual dos juros básicos (a taxa Selic), que 
de uma média de 3,3% ao mês no segundo semestre do ano passado declinam para 2,4% ao 
mês no primeiro trimestre deste ano. Em termos reais, a queda foi de 2,6 para 1,7% ao mês 
na média dos dois períodos (Tabela 5.1).  

Esta redução na taxa básica tem sido repassada lentamente às taxas para empréstimos. 
Conforme se pode ver no gráfico 5.1, os spreads -- medidos pela razão entre a taxa dos 
CDBs e a taxa de empréstimo para capital de giro -- ainda se mantêm elevados (em média, 
13,8% ao ano no primeiro trimestre), embora tenham caído em relação ao trimestre anterior 
(quando alcançaram 15% ao ano). Como as taxas para empréstimos caíram entre os dois 
trimestres (devido à queda da taxa de captação), o spread aumentou sua participação na taxa 
para empréstimos de 25,8 para 28,1%. Este movimento provavelmente reflete o maior grau 
de risco destas operações diante do elevado nível de inadimplência, já que no período houve 
redução de compulsórios.  

 

 

 

 

 

 

 



Política Fiscal  
A	EVOLUÇÃO	DA	RECEITA		

A arrecadação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), 
contabilizada em regime de competência, atingiu o montante de R$ 10 bilhões em março 
(Tabela 6.1). Trata-se da maior arrecadação mensal já registrada no país, 60% maior que a de 
fevereiro último e 27% superior à de março de 1995.  

 

O desempenho da arrecadação foi fortemente influenciado pelos recolhimentos, em cota 
única, decorrentes das declarações anuais de ajuste, do Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos à diferença 
entre o débito de imposto apurado em balanço anual e os valores pagos mensalmente ao 
longo de 1995. Conforme informado pela SRF, do total das arrecadações do IRPJ e da CSLL, 
que atingiram R$ 3,4 bilhões e R$ 1,3 bilhão, respectivamente, cerca de R$ 3,5 bilhões 
correspondem a pagamentos efetuados pelas empresas a esse título.  

Quanto aos demais itens de receita, as variações apresentadas entre fevereiro e março últimos 
são de pequena monta, sendo o aumento da arrecadação total praticamente idêntico ao da 
arrecadação dos dois tributos mencionados (R$ 3,7 bilhões, em moeda de março). Vale dizer, 
descontado o efeito das declarações de ajuste, o montante arrecadado em março foi da 
mesma ordem de grandeza do ocorrido em fevereiro e cerca de 18% inferior, em termos 
reais, ao de março de 1995. Cabe ressaltar que em 1995 as declarações de ajuste, tanto das 
pessoas jurídicas como físicas, foram apresentadas somente em maio.  

Assim sendo, a comparação entre os montantes arrecadados no primeiro trimestre de 1996 e 
em igual período de 1995, que mostra um crescimento real da receita de 5,7%, deve ser 
observada com cautela. Excluído o efeito mencionado no parágrafo anterior, a arrecadação 
nos três primeiros meses deste ano mostra-se cerca de 10% inferior à do primeiro trimestre 



de 1995.  

 

A	EVOLUÇÃO	DA	DESPESA		

As despesas fiscais do Tesouro Nacional (conceito de caixa) atingiram no primeiro trimestre 
de 1996 o montante de R$ 25,7 bilhões, sendo 9% maior, em termos reais, que as despesas 
referentes ao mesmo período de 1995 (Tabela 6.2). Dentre os itens que apresentaram 
crescimento no período, destacam-se os "encargos da dívida mobiliária pagos ao mercado", 
com elevação de 118% em virtude de resgates, em todos os meses do período, de grandes 
volumes de LFTs, títulos cujos juros são integralmente pagos no vencimento. As despesas 
com pessoal e encargos, a despeito da manutenção dos salários nominais no mesmo nível de 
1995, apresentam pequeno crescimento real em relação a igual período do ano anterior 
(2,3%), enquanto o item "outros custeios e investimento" mostra uma redução de 5,4%, 
denotando a preocupação de controle da pequena parcela não-rígida dos gastos.  



 

Em março, as despesas fiscais totalizaram R$ 8,3 bilhões, superando em 6 e 6,6%, 
respectivamente, as despesas reais de fevereiro último e de março de 1995. O crescimento 
das despesas no mês deveu-se, principalmente, ao já mencionado resgate de LFTs, vencidas e 
não renovadas, que acarretou pagamento de juros da dívida mobiliária ainda maiores que os 
já ocorridos nos dois primeiros meses do ano (crescimentos reais de 26,3 e 75% em relação a 
janeiro e fevereiro, respectivamente). Superado o período em que se concentram as férias de 
servidores, as despesas com pessoal retornaram ao seu nível normal (R$ 3 bilhões).

 



A	EXECUÇÃO	FINANCEIRA	DO	TESOURO	NACIONAL		

No primeiro trimestre de 1996, a receita fiscal do Tesouro Nacional, contabilizada em regime 
de caixa, totalizou R$ 20,3 bilhões. Com isto, o fluxo fiscal do trimestre foi negativo, da 
ordem de R$ 5,3 bilhões, em moeda de março (Tabela 6.3). Embora a importância do déficit 
fiscal do trimestre -- muito superior ao acumulado em igual período do ano anterior (R$ 1,2 
bilhão) e maior até mesmo que o acumulado ao longo de todo o ano de 1995 -- não possa ser 
subestimada, é preciso evitar conclusões apressadas a respeito do desempenho da execução 
financeira ao longo do resto do ano.  

 

O primeiro ponto a notar é que, como observado anteriormente, as despesas com pessoal 
foram maiores no primeiro trimestre do que serão nos demais (a menos que haja aumento de 
salários dos servidores), em virtude de pagamentos adicionais relacionados a férias. Em 
segundo lugar, já a partir de abril há substancial redução no volume de resgates de LFTs; a 
conta de juros a pagar do Tesouro ainda será bastante elevada no mês, devido à concentração 
de encargos da dívida externa, mas deverá reduzir-se a partir de maio. A redução poderá ser 
mais acentuada caso continue, como esperado, o movimento de queda nas taxas de juros do 
país. Finalmente, deve-se observar que uma receita da ordem de R$ 3 bilhões já foi 
arrecadada no final de março e não considerada no cômputo do fluxo, posto que 
contabilizada como caixa do Tesouro somente em abril.  

Por tudo isto, o resultado primário do Tesouro, que computa as receitas pelo regime de 
competência e exclui as despesas líquidas com juros nominais, mostra um quadro bastante 
diferente, em que a execução no primeiro trimestre de 1996 compara-se favoravelmente com 
a de igual período de 1995. O resultado primário apresenta nos três primeiros meses deste 



ano um superávit de R$ 2,8 bilhões, mais que o dobro do observado em igual período de 
1995 (R$ 1,3 bilhão, ambos avaliados em moeda de março de 1996).  

AS	NECESSIDADES	DE	FINANCIAMENTO	DO	SETOR	PÚBLICO		

As Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) apuradas pelo Banco Central, 
calculadas através da variação das contas de financiamento, apontam para um déficit 
operacional do governo consolidado, acumulado até fevereiro, de 5,41% do PIB, maior que o 
resultado ao final de 1995, que foi de 5,01% do PIB (Tabela 6.4). Tanto o governo federal 
(inclui o Banco Central) quanto os governos estaduais e municipais apresentaram déficits, no 
conceito operacional, de 3,18 e 2,29% do PIB, respectivamente. As empresas estatais, por 
outro lado, mantiveram seus orçamentos praticamente equilibrados, registrando um pequeno 
superávit da ordem de 0,07% do PIB. Embora tanto o déficit do governo federal quanto o dos 
estados e municípios tenham aumentado em relação ao primeiro bimestre de 1995, cabe 
observar a drástica mudança ocorrida na composição das NFSPs. No primeiro bimestre de 
1995, os estados e municípios foram responsáveis por cerca de 55% das NFSP enquanto o 
governo federal contribuía com 33%. No primeiro bimestre de 1996, esta situação se 
inverteu, com o governo federal passando a responder por 59% das NFSPs e os estados e 
municípios por 42%.  

 

Analisando os resultados das NFSPs no conceito primário, ou seja, excluindo os efeitos do 
pagamento de juros, observamos um pequeno déficit acumulado até fevereiro da ordem de 
0,68% do PIB para o governo consolidado assim distribuído: 0,75 % do PIB para o governo 
federal, 0,57% para os governos estaduais e municipais e um superávit de 0,64% do PIB para 
as empresas estatais.  

Confrontando as NFSPs no conceito primário e operacional, podemos verificar a importância 
das despesas com juros no resultado para o primeiro bimestre de 1996. Para o governo como 
um todo, as despesas com juros atingiram 4,73% do PIB, sendo 2,43% relativos ao governo 
federal e 1,72% aos governos estadual e municipal.  

 



Tais resultados significam uma deterioração nas contas do governo consolidado de 2,53% do 
PIB no conceito operacional, quando comparados às NFSPs acumuladas até fevereiro de 
1995. O governo federal é a principal fonte do resultado, passando de um déficit acumulado 
em fevereiro de 1995 de 0,96% do PIB para um de 3,18%, o que representa um shift da 
ordem de 2,22% do PIB.  

Fazendo o mesmo tipo de raciocínio para as NFSPs no conceito primário, observamos que, 
em 1996, o governo consolidado aumentou o seu déficit acumulado até fevereiro em 1,31% 
do PIB em relação ao mesmo período do ano anterior. Também neste caso, o governo federal 
é o principal responsável pela deterioração: de um superávit de 0,24% do PIB acumulado até 
fevereiro de 1995, passou a apresentar um déficit de 0,75% do PIB no mesmo período em 
1996.  

Confrontando as análises dos dois últimos parágrafos, pode-se concluir que a participação do 
pagamento de juros na deterioração das contas públicas foi da ordem de 1,22% do PIB para o 
governo consolidado, enquanto as outras despesas contribuíram com 1,31% do PIB. No caso 
do governo federal, a contribuição do pagamento de juros foi de 1,22%, enquanto as outras 
despesas contribuíram com cerca de 1% do PIB para o shift fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política Agrícola  
INTRODUÇÃO		

Em 1995, os preços agropecuários ajudaram a sustentar os baixos índices inflacionários, 
com destaque para os produtos animais e seus derivados, que tiveram variação negativa de 
preços. Isso aconteceu não obstante o fato de as cotações no mercado internacional de grãos 
terem estado em crescimento contínuo, e se explica pela boa safra doméstica de grãos em 
1995 e pela presença decisiva do governo na comercialização agrícola através da venda de 
seus estoques.  

Entretanto, após uma quebra de safra e a redução dos estoques governamentais, podem ser 
esperados preços mais elevados em 1996. Neste contexto, pretende-se avaliar, nesta seção, 
as perspectivas dos preços agropecuários para este ano, dando-se destaque aos produtos de 
origem animal, em particular aos bovinos.  

OS	ÍNDICES	DE	PREÇOS	DE	ALIMENTAÇÃO	NO	VAREJO	E	NO	ATACADO		

Apesar das expectativas de elevação dos preços agrícolas em 1996, a entrada da safra tem 
viabilizado variações negativas no item alimentação do índice da Fipe (Tabela 7.1).  

 

Através dos itens selecionados do índice de preços no atacado (Tabela 7.2), pode-se notar a 
volatilidade inerente do item legumes e frutas. Cereais e grãos mostram forte elevação de 
preços no final de 1995 e início deste ano, parcialmente revertida com a entrada da safra.  



 

A Tabela 7.2 mostra ainda que, além da "âncora verde" em 1995, contou-se com uma 
"âncora vermelha", já que animais e derivados tiveram variação de 18,78% durante o Plano 
Real, frente à elevação do IPA de 24,6%. Em 1995, o índice de preços destes produtos caiu 
12,66%. O preço dos produtos pecuários esboçou alguma recuperação em março, 
basicamente devido aos ovos (elevação de 19,42%, após variação de 7,51% em fevereiro) e 
aves (10,34%). Os preços dos bovinos não vêm se recuperando, devido à safra.  

Finalmente, as lavouras para exportação, que ficaram com os preços contidos ao longo do 
Plano, têm pressionado a inflação, basicamente devido ao café, cujo preço em março esteve 
33% acima dos praticados em janeiro.  

A	RECUPERAÇÃO	DOS	PREÇOS	AGRÍCOLAS	EM	1996		

Passado o pico de colheita da safra de grãos de 1995/96, os preços agrícolas no final de 
março e início de abril começaram a reverter sua queda, à exceção do arroz de sequeiro, 
como mostra a Tabela 7.3. Essas elevações de preços, inicialmente captadas em nível de 
produtor, já se refletiram no atacado, exceto com relação ao óleo de soja, que tem processo 
de formação de preços diferenciado. Espera-se uma reversão no caso do feijão, devido ao 
início da colheita da segunda safra (Tabela 7.3).  



 

 

Neste ano, a reversão da queda sazonal dos preços iniciou-se já no período da safra, devido 
ao quadro conjuntural interno e externo diferente daquele verificado em 1995, quando a 
queda característica do período da safra prolongou-se até julho (Tabela 7.5).  



 

 

A quebra da safra 1995/96 é a segunda maior desde 1990, tanto em termos percentuais 
(13%) como em volume (10 milhões de t). Como conseqüência, constata-se que os níveis de 
preços agrícolas, em termos reais, encontram- se mais elevados neste ano do que na 
entressafra do ano passado (ver Tabelas 7.5 e 7.6).  



 

 

A esta conjuntura interna soma-se um quadro internacional também instável, onde os preços 
de grãos como trigo, milho e soja vêm apresentando elevações atípicas mesmo para um 
período de entressafra, com altas de 37, 58 e 30%, respectivamente, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Este cenário se sustenta à medida que se confirma a tendência de 
redução dos estoques mundiais e norte-americanos (ver Tabela 7.7). O início do plantio da 
safra de 1996/97 nos Estados Unidos certamente será um importante fator nos próximos 
meses para atenuar a pressão sobre as cotações, caso não haja um agravamento dos 
problemas climáticos que vêm ocorrendo na região das grandes planícies.  



 

Diante deste cenário, a recuperação dos preços agrícolas internos ao longo de 1996 é 
inevitável, devendo se manter estáveis no caso do arroz, mas acima da média de 1995 até 
maio, e podendo se elevar ainda mais após este período, com a entrada da entressafra (algo 
em torno de 20%). Quanto ao milho, a expectativa de alta também se mantém. Como é o 
grão cuja situação se encontra mais crítica, o governo para este ano adotou estratégias mais 
ousadas.  

Geralmente, o preço de liberação de estoques (PLE), parâmetro que determina a intervenção 
do governo, é relevante apenas na entressafra. Para este ano, o PLE, fixado em R$ 8,55/saca 
(cotação Ponta Grossa), foi anunciado para operar durante a comercialização da safra. Foi 
uma estratégia nova do governo na esperança de que, na entressafra, os preços no mercado 
interno passem a ser balizados pelos praticados internacionalmente. Apesar das cotações 
atuais estarem elevadas, o governo presume que, com a entrada da safra norte-americana, as 
cotações venham a ceder (os preços futuros já confirmam esta tendência). A estratégia de 
vendas destes estoques será a de realizar as vendas em pequenos lotes comercializados nas 
microrregiões, pois com esta medida um maior número de armazéns ofertará o produto, o 
que levará os leilões a se estenderem por dois a três dias, dando chances de aquisição a um 
maior número de compradores.  

Para o setor agrícola e para a economia como um todo, esta recuperação dos preços ocorre 
em momento certo. Sem ainda impactar fortemente a inflação, uma vez que o aumento do 
preço dos grãos é mais que compensado pela redução do preço das carnes e seus derivados, 
esta é a oportunidade que os produtores têm para se capitalizar e, assim, conseguir fôlego 
para o plantio da próxima safra.  

O	IMPACTO	SOBRE	OS	PREÇOS	DOS	PRODUTOS	ANIMAIS		

O impacto da elevação interna dos preços dos grãos sobre outros setores tem sido inevitável. 
No caso do trigo, as altas no mercado internacional vêm se refletindo sobre os preços 
internos no atacado desde maio de 1995. Nos últimos 12 meses, esta matéria-prima, que já 
acumula uma elevação de 60%, vem exercendo influência em seus derivados no varejo, 



como panificados, massas e farinhas. No índice da Fipe, esses derivados pesam 2,31% e 
diferenciam-se quanto à incorporação do aumento do preço do trigo. Nos últimos 12 meses, 
subiram de preço a farinha de trigo (72%), os panificados (45%), o macarrão (29%) e os 
biscoitos e salgadinhos (16%). O aumento do preço do trigo já vem, assim, sendo 
incorporado na cadeia de produtos derivados.  

Um setor que ainda será afetado pela alta interna dos grãos, entretanto, é o de carnes. No 
caso do frango, a defasagem entre o preço recebido e o custo de produção já levou a uma 
queda de 5% no alojamento de pintos de um dia em 1996, indicando que mais adiante 
deverá ocorrer uma retração da oferta para o mercado e uma conseqüente pressão sobre os 
preços no varejo e no atacado.  

No caso da carne bovina, o Gráfico 7.1 mostra que a forte queda do preço do boi gordo, 
verificada durante 1995 e início de 1996, tem a ver com um aumento expressivo do abate 
bovino total entre meados de 1994 e fins de 1995 (de cerca de 20%). Este aumento da oferta 
de animais gordos (peso da carcaça) certamente refletiu o baixo preço das rações (o que 
favoreceu o confinamento), além do clima mais favorável para as pastagens em 1995. Mas, 
como mostra o Gráfico 7.2, essa elevação da oferta de carne bovina decorreu também de um 
maior "descarte" de vacas, fenômeno que deve ter sido intensificado no início de 1996. 
Segundo o IBGE (mesma fonte das séries que foram dessazonalizadas e apresentadas no 
Gráfico 7.2), o abate bovino total aumentou em 11,1% em 1995, sendo que o de bois 
aumentou 7,3% e o de vacas, nada menos que 22,2%. Enquanto isso, o abate de suínos 
aumentou 18,2% e o de aves, 13,6%.  

 



 

Este maior "descarte" de vacas, por sua vez, pode ser explicado em função da própria queda 
do preço dos bovinos (em particular, dos bezerros). É possível, contudo, que a redução da 
inflação tenha também diminuído a preferência por ativos reais, com menor retenção de 
vacas.  

De qualquer maneira, isto evidencia a necessidade de se voltar a dar a atenção devida ao 
comportamento do abate bovino, já que ele é ainda o principal determinante dos preços do 
"complexo pecuário", especialmente quando se considera sua volatilidade. Nesse sentido, 
cabe ao governo estar preparado para uma eventual queda mais acentuada do abate bovino 
na entressafra de 1996 (e um menor aumento na safra de 1997), devido não apenas ao 
aumento dos preços dos grãos, mas também ao fato de que haverá menos vacas a serem 
"descartadas". A própria recuperação esperada dos preços de bovinos tenderá a intensificar 
essa redução no abate de fêmeas.  

SUMÁRIO	E	CONCLUSÕES		

Esta seção procurou, inicialmente, retratar o processo de ajustamento dos preços agrícolas à 
redução da safra doméstica e à elevação dos preços externos dos grãos. O alinhamento dos 
preços domésticos aos internacionais é automático no caso de alguns produtos, como trigo e 
soja, mas parcial nos casos de milho e arroz, em função da intervenção do governo, que 
neste ano pretende ser inovadora na comercialização de seus estoques.  

Quanto à transmissão desse aumento dos preços dos grãos aos preços dos alimentos que os 
utilizam como insumos, focalizamos o caso dos produtos de origem animal. A este respeito, 
alertamos que a preocupação corrente quase exclusiva com a carne de frango, "musa do 
Plano Real", é indevida. A carne bovina pode surpreender no segundo semestre e no início 



do próximo ano, gerando pressões adicionais àquelas com origem na alta de preços dos 
grãos.  

 

Nota ‐ Esta seção foi redigida por Regina Petti, do IEA, bolsista do convênio Anpec/PNPE no IPEA, Guilherme 

Soria Bastos, da  FGV, e Gervásio Castro de Rezende, que  coordenou o  trabalho. Os autores agradecem a 

colaboração  da  equipe  do  projeto  Conab/IPEA,  Ingreed  S.  Valda  Estevez  e  Ricardo  Sandes  Ehler,  que 
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