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Panorama Conjutural  

O debate recente sobre os rumos da política macroeconômica voltou a concentrar-se em 
torno das questões de curto prazo, especialmente sobre o comportamento das contas 
externas. O déficit em conta corrente do balanço de pagamentos dobrou no primeiro 
trimestre do ano relativamente a igual período do ano passado, passando de US$ 3,4 bilhões 
para US$ 6,8 bilhões. Este crescimento refletiu não apenas a deterioração da balança 
comercial, mas também a pressão crescente da balança de serviços, cujo déficit aumentou de 
US$ 3,8 bilhões para US$ 4,4 bilhões. 

O aumento dos déficits da balança comercial a partir de meados do ano passado, em que se 
combinaram crescimento acelerado de importações e ausência de dinamismo das 
exportações, foi conseqüência, principalmente, embora não exclusivamente, do crescimento 
da atividade econômica então observado. Em termos dessazonalizados, o PIB cresceu, 
relativamente ao trimestre imediatamente anterior, 1,7% no segundo trimestre, 2,7% no 
terceiro e 0,7% no quarto. Para a indústria, estas taxas foram ainda mais expressivas: 2,7% 
no segundo trimestre, 4,8% no terceiro e 0,4% no quarto. As importações dessazonalizadas 
acompanharam este movimento, crescendo 5,4% no segundo trimestre, 18,3% no terceiro e 
4,5% no quarto. Em sentido contrário, as exportações, que ao longo de 1995 haviam exibido 
taxas de crescimento expressivas na margem, voltam a apresentar em 1996 tendência de 
queda nas comparações trimestre a trimestre. O gráfico abaixo ilustra estes movimentos.  



 

 
A relação entre déficits da balança comercial e crescimento econômico no curto prazo 
fornece uma referência sobre as tendências futuras -- evidenciando, em particular, o risco de 
se extrapolar linearmente o comportamento recente. As projeções do GAC para a atividade 
econômica mostram que a tendência de crescimento da segunda metade do ano passado, e 
que no quarto trimestre já mostrava sinais de arrefecimento, daria lugar no primeiro 
semestre de 1997 a uma acomodação (na realidade, uma pequena queda de 0,5%) em
relação aos níveis observados no último trimestre daquele ano. O comportamento das 
importações dessazonalizadas no primeiro trimestre, de forma consistente com a análise 
acima esboçada, também exibiu queda (de 2,2%) diante do último trimestre do ano passado, 
enquanto as exportações, também em termos dessazonalizados, cresceram 3,6%.
A estes movimentos de curto prazo, obviamente, deve-se adicionar o fato de que, em termos 
tendenciais, as importações ainda apresentam uma trajetória de crescimento, enquanto o
desempenho das exportações vem sendo inferior ao esperado. A dinâmica da abertura 
comercial envolve necessariamente um processo de aprendizado e o estabelecimento de 
contatos e redes comerciais de distribuição que avançam de forma relativamente lenta. Isto 
significa que, ainda que respondendo às flutuações da atividade econômica, as importações 
vão progressivamente consolidando novos patamares, expressos no aumento do coeficiente 
importações em relação à produção. Dessa forma, mesmo que os déficits comerciais não 
apresentem uma trajetória explosiva, como se poderia antecipar extrapolando o crescimento 
do final do ano passado, o resultado para o ano será certamente pior do que em 1996. Estes 
déficits, estimados por consultores independentes entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões, 
ainda são plenamente compatíveis com as perspectivas de financiamento do balanço de 
pagamentos, conforme reveladas pelos dados mais recentes de fluxos de capital. Os 
investimentos líquidos em moeda (basicamente, investimentos diretos e em portfolio) 
aumentaram, no primeiro trimestre deste ano, quase 80% em relação a igual período do ano 
passado, mostrando que até mesmo a perspectiva de se chegar a um déficit em conta 
corrente no balanço de pagamentos de cerca de 4% do PIB (aproximadamente US$ 30 
bilhões) não apresentaria maiores dificuldades de financiamento.
É inegável, contudo, que o aumento dos déficits comerciais tem produzido uma volatilidade 
indesejável nos mercados financeiros -- a exemplo do observado em março último nos 



mercados de câmbio e juros -- reforçada mais recentemente pelo aumento das taxas de juros 
norte-americanas. Numa tentativa de contrapor-se a este aumento da volatilidade, foi 
adotada a medida de restrição ao financiamento de importações com prazos inferiores a 360 
dias. O impacto esperado é de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões e, somado à esperada 
desaceleração da atividade econômica, esta medida deverá produzir nos próximos meses 
uma queda na taxa de crescimento das importações -- principalmente naqueles setores, como
os de bens de consumo e alguns intermediários, em que o financiamento externo 
representava um fator "espúrio" de competitividade para o produto importado frente ao 
nacional. Pelo lado das exportações, o governo tem enfatizado a questão dos financiamentos 
(por exemplo, a ampliação dos produtos com acesso ao Proex) -- até mesmo porque, com a 
redução das taxas de juros domésticas, os ganhos que anteriormente eram alcançados através 
de ACC"s também se reduziram substancialmente.
A inter-relação entre crescimento econômico e importações não se esgota na análise dos 
desempenhos agregados. A composição setorial do crescimento, com destaque para o 
desempenho da produção de bens duráveis de consumo e recuperação ainda frágil da 
produção de bens de capital, ajuda a explicar a reação mais do que proporcional das 
importações anteriormente destacada. As variações dessazonalizadas da produção de bens 
de consumo duráveis no segundo e terceiro trimestres de 1996 foram de, respectivamente, 
4,1 e 9,9%, estabilizando-se nos dois trimestres seguintes (1996.IV e 1997.I) com taxas de 
crescimento em torno de 0,7% (ver gráfico abaixo).  

 

   

Este crescimento desbalanceado impacta desproporcionalmente as importações na medida 
em que a produção de duráveis tende a carregar um componente de importações superior à 
média da indústria. Segundo estudo recente do BNDES [1] para um coeficiente 
importação/produção médio de 15,6% em 1996, os setores-matriz "Material, Aparelhos 
Eletrônicos e de Comunicação", "Condutores e Outros Materiais Elétricos - exclusive para 
veículos" e "Motores e Peças para Veículos" apresentavam coeficientes de 64,7, 24 e 23,7%, 
respectivamente. A relação saldo comercial/produção, que em 1996 foi de -1,1% para a 
média da indústria, alcançou -4,4% para o setor de duráveis (depois de ter registrado 4,5% 



na média do período 1990/93). Na classificação das importações por setor de destino, as 
indústrias de material eletroeletrônico e a de material de transporte responderam no ano 
passado por 22% das importações totais (atrás apenas do comércio varejista) e por 34,2% 
das importações de bens de capital. Entre janeiro e março de 1997, as importações de 
material elétrico e de material de transporte cresceram, respectivamente, 40,4 e 84,3% em 
relação ao primeiro trimestre de 1996 variação bem superior à média de 27,7%.
A produção de duráveis impulsionou a retomada ao longo de 1996 e ainda se mantinha 
elevada no primeiro trimestre de 1997. O consumo interno, estimulado pela flexibilização 
das condições de crédito, cresceu a taxas ainda mais elevadas no período: de acordo com a 
FCESP, as vendas físicas do primeiro trimestre de 1997 foram 10,2% maiores do que em 
igual período de 1996. Excluídas as vendas de veículos (que apresentaram crescimento de 
30,4%), o desempenho se reduz para 1,5%. As vendas de duráveis (exclusive veículos), na 
mesma comparação, cresceram 4,6%. Obviamente, a base de comparação deprimida 
contribui para estas taxas ainda elevadas, mas o impacto sobre as importações, conforme já 
discutido, não pode ser minimizado. 

Existem fatores que sugerem uma reversão endógena deste crescimento nos próximos 
meses: os índices de inadimplência, mesmo quando considerados como proporção do total 
de empréstimos, aumentaram substancialmente em março, devendo se manter elevados 
também em abril. A massa de rendimentos do trabalho em termos reais, segundo a PME, 
que em meados de 1996 ainda apresentava taxas anuais de crescimento (mês contra igual 
mês do ano anterior) superiores a 10%, crescia em janeiro a uma taxa abaixo de 4%, e a 
perspectiva é de continuidade desta redução nos próximos meses. Por fim, a política fiscal, 
discutida mais adiante, deverá contribuir a partir de agora para uma expansão mais 
controlada da demanda. O próprio Banco Central, diante dos desenvolvimentos recentes nos 
mercados financeiros e de produtos, interrompeu em abril a trajetória de queda das taxas 
básicas de juros de modo a impedir uma queda ainda mais acentuada do cupom cambial que, 
em termos líquidos, chegou em março a níveis próximos a 8% a.a., recuperando-se 
novamente em abril. O fato é que, desde o ano passado, tem-se observado, a julgar pelas 
informações relativas ao comportamento dos fluxos cambiais no mercado flutuante, uma 
saída intensa de recursos de curto prazo que vêm sendo substituídos por recursos de prazos 
mais longos. A recente decisão de eliminar o IOF sobre os ingressos de curto prazo constitui 
um movimento de reação a esta tendência. De qualquer modo, a utilização dos juros como 
instrumento de política, e que foi intensa ao longo de 1995, parece esbarrar no momento em 
limites estreitos dados tanto pelo impacto sobre as contas públicas diante do elevado nível 
de endividamento interno quanto pela necessidade de não desestimular o investimento que 
deve garantir a consistência a médio e longo prazos da atual estratégia. 

A necessidade de conter a taxa de crescimento do consumo de bens duráveis volta, portanto, 
a ser considerada na agenda da política econômica, mesmo que os indicadores agregados 
mostrem, na margem, uma desaceleração da expansão da produção industrial e do PIB. Os 
impactos da estabilização sobre o crescimento da renda, especialmente nos estratos
inferiores da distribuição, e da oferta de crédito para consumo são de tal magnitude que, na 
ausência de uma política fiscal contracionista que neutralize estes efeitos, a elevação do 
investimento necessário para promover a modernização e reorientação da estrutura 
produtiva implica a persistência de elevados desequilíbrios pelo lado externo. 

Os indicadores da política fiscal neste primeiro trimestre do ano têm mostrado uma 
substancial melhora em relação a igual período do ano passado. O resultado primário do 
governo consolidado, segundo os dados das NFSP calculados pelo Banco Central, evoluiu 
de um déficit de R$ 266 milhões no primeiro bimestre de 1996 para um superávit de R$ 405 
milhões em igual período de 1997. A melhora mais expressiva ocorreu nos estados e 
municípios, com queda de quase 65% nos déficits. Em termos do resultado operacional, o 
governo consolidado passou de um déficit de R$ 5,4 bilhões no primeiro bimestre de 1996 
para um déficit de R$ 3 bilhões em janeiro-fevereiro de 1997, ou seja, uma queda de 45,6%. 



Nos fluxos acumulados em 12 meses, o déficit nominal, que nos primeiros dois meses de 
1996 haviam correspondido a cerca de 7,6% do PIB, reduziu-se para cerca de 5,8% do PIB. 
Esta trajetória, em que pesem as dificuldades de se avançar de forma mais rápida e profunda 
com as reformas estruturais, parece consistente com a meta de se obter um superávit 
primário de 1,5% do PIB em 1997 para o governo consolidado. Ela contrasta, no entanto, 
com os dados estimados para a identidade macroeconômica básica, apresentados na tabela 
abaixo, e que apontam para a necessidade de se ampliar ainda mais o esforço fiscal.  

 

 
As estimativas de poupança e investimento para 1996 mostram dois fatos importantes: em 
primeiro lugar, o investimento agregado manteve-se praticamente constante em relação a 
1995 quando medido a preços correntes. A preços constantes, embora se observe 
crescimento ao longo do ano em 1996, fechou-se com uma taxa inferior a 1995 (16 contra 
16,6% do PIB, respectivamente). No primeiro trimestre de 1997 a taxa de investimento 
estimada foi de 16,3% do PIB -- quase um ponto percentual acima dos 15,5% do PIB do 
último trimestre de 1995 mas sem alteração em relação à taxa estimada para o último 
trimestre do ano passado. O aumento relativamente lento do investimento, quando medido a 
preços constantes, até o momento (depois de uma expansão acelerada nos primeiros nove 
meses do Plano Real) não tem se constituído em problema para o crescimento da economia 
dada a elevada produtividade marginal que o tem caracterizado. Investimentos em 
modernização e racionalização da produção, em melhoria de qualidade de produto e em 
novos métodos gerenciais, por exemplo, são relativamente pouco dispendiosos na medida 
em que ocorrem sobre uma estrutura já existente e podem resultar em grande aumento de 
produção [2]. No entanto, ao se passar para a fase de ampliação de capacidade produtiva 
através da construção de novas plantas ou, principalmente, para os investimentos em 
infraestrutura, a relação marginal capital-produto deve voltar a crescer, exigindo assim taxas 
de investimento mais elevadas para uma dada meta de crescimento do produto.
A aceleração do programa de privatizações, à medida que passam a ser incorporadas à fase 
de execução as transferências e concessões dos setores portuário, elétrico e de 
telecomunicações, deve promover um aumento da taxa de investimento. O investimento das 
empresas estatais federais declinou de 4,5% do PIB no período 1980/84 para 3,3% do PIB 



no período 1985/89 e 1,9% do PIB no período 1990/95. A julgar pela experiência passada, e 
que no caso dos setores de infraestrutura apenas é dramatizada diante do quadro atual de 
carências, os investimentos após as privatizações ou concessões ao setor privado tendem a 
se elevar significativamente [3].  

Em segundo lugar, observa-se uma melhora da poupança pública em 1996 relativamente ao 
ano anterior. Esta melhoria, de cerca de 0,4% do PIB, reflete o melhor desempenho das 
contas públicas observado anteriormente, mas mostra também que ainda se está distante da 
posição alcançada no período 1991/94. Em contrapartida a esta redução na despoupança do 
setor público, observa-se uma queda da poupança privada de cerca de 1% do PIB, de 18,6 
para 17,1% do PIB. 

Esta queda da poupança privada encontra respaldo tanto na teoria quanto na experiência de 
estabilização de outros países, por exemplo Argentina e México. Diante de fatores como a 
redução do motivo precaucional num ambiente de maior previsibilidade dos fluxos de renda, 
redistribuição da renda para os estratos inferiores da distribuição, ampliação da oferta de 
crédito para consumo e aumento dos preços dos ativos domésticos devido aos fluxos de 
capital externo e valorização cambial, ela implica a necessidade de um ajuste compensatório 
na poupança pública como forma de evitar uma ampliação das necessidades de poupança 
externa para fazer frente aos maiores níveis de investimento requeridos para promover a 
transição da economia para uma nova configuração de preços relativos e maior exposição ao 
comércio internacional. 

A discussão sobre os níveis de consumo e o lento crescimento do investimento colocam em 
relevo os riscos de se utilizar a poupança externa para financiar seja o aumento de gastos do 
setor público (como parece ter sido o caso em 1995), seja o aumento do consumo privado (a 
exemplo do que parece ter ocorrido em 1996). Novamente, parece claro que, diante de uma 
distribuição da renda ainda excessivamente concentrada e de uma demanda reprimida por 
bens de consumo durável ainda elevada, o maior esforço de recomposição da poupança 
doméstica continua dependendo da elevação da poupança pública. O programa de 
privatizações e as reformas estruturais são essenciais para que este objetivo seja alcançado, 
garantindo desta forma que o processo de absorção de poupança externa associado à 
elevação do investimento prossiga de forma sustentável. 

N.E. - A partir desta edição do Boletim Conjuntural passaremos a divulgar os índices de 
quantum de exportações, calculados pela Funcex em convênio com o IPEA. Além disso, 
uma série de tabelas nos textos e nos anexos foram alteradas de forma a adequar os dados 
apresentados às análises e à própria evolução da conjuntura depois do Plano Real. Embora 
todo esforço tenha sido feito no sentido de se evitar descontinuidades, no caso de interesse 
por dados que constavam das tabelas e gráficos antigos sugerimos que se entre em contato 
com o GAC. 

1 Ver Moreira, Maurício M., Abertura Comercial e Indústria: atualizando os resultados, Sinopse Econômica, 
BNDES, março de 1997. 

2 Ver CNI/Cepal, Investimentos na Indústria Brasileira - 1995/1999 - Características e Determinantes, Rio de 
Janeiro, 1997. 

3 Ver Pinheiro, Armando Castelar, Impactos Microeconômicos da Privatização, PPE, v. 26, nº 3, dezembro de 
1996, no prelo. 
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Nível de Atividade  

Nível	de	Atividade		

De acordo com nossas estimativas, a atividade econômica desacelerou-se no primeiro 
trimestre deste ano, com o PIB caindo cerca de 1% em relação ao último trimestre do ano 
passado, confirmando nossas previsões feitas ainda no Boletim de janeiro. O declínio é 
comum a todos os setores de atividade: a agropecuária apresenta queda de 2,3%, a indústria
de 1,5% e os serviços de 0,4%. 

Esta dinâmica está associada a diversos fatores. O principal parece ser dado pelos limites de 
endividamento das famílias, conforme se pode deduzir do aumento recente da 
inadimplência, e que acarretou uma desaceleração do consumo, já que mesmo o setor de 
duráveis, que crescia a elevadas taxas nos últimos três trimestres do ano passado, apresenta 
um crescimento mais modesto (0,8%) no primeiro trimestre deste ano. Também se observa 
desaceleração no setor da construção (-0,5%) como decorrência da redução do ritmo das 
obras públicas no âmbito das administrações municipais após o período eleitoral e a 
assunção das novas administrações. 

A despeito disto, as taxas de crescimento do início deste ano, quando a base de comparação 
é dada por iguais trimestres de 1996, ainda são bastante positivas: o PIB, segundo nossas 
estimativas, teria crescido 4,1%, com a perspectiva de que saia da taxa dos 2,9% 
acumulados até dezembro para chegar em junho com a taxa acumulada de quatro trimestres 
em torno de 5%. 



 

Este bom desempenho do período que conjuga o segundo semestre de 1996 e o primeiro de 
1997, compreendendo o terceiro ano da economia brasileira sob a égide do Real, embora 
não tão elevado quanto os 7,2% de crescimento do primeiro ano, reflete a recuperação 
cíclica da economia estimulada pela continuidade do crescimento da renda (conforme 
revelado pelos dados de rendimentos do trabalho na PME) e pela expansão do crédito de 
consumo. Em menor medida, ele também reflete a recuperação do investimento após o forte 
declínio observado em 1995: a taxa de investimento cresceu continuamente ao longo do ano 
passado, saindo dos 15,5% do último trimestre de 1995 para 16,3% do primeiro trimestre 
deste ano. 

A continuidade do crescimento às taxas observadas no ano passado, além dos fatores 
anteriormente apontados, vem esbarrando também em limites determinados pelas 
dificuldades de curto prazo no âmbito da balança comercial. Isto decorre do caráter 
desequilibrado deste crescimento. Em 1996, embora a indústria geral (transformação + 
extrativa) tenha crescido apenas 1,5%, observou-se em sua composição um forte 
crescimento da produção de bens duráveis (+11,2%), moderado crescimento de bens 
intermediários (+2,8%) e ainda uma brutal recessão do setor de bens de capital (-14,2%). 
Todos estes elementos apontam na mesma direção em termos de balança comercial: déficits. 
No caso de bens de capital, a produção nacional está cedendo lugar a importados mais 
avançados tecnologicamente. No caso de bens duráveis, sua produção doméstica depende de 
componentes modernos ainda não produzidos internamente.  

 

 
Portanto, embora o crescimento agregado seja modesto, a composição desse crescimento é 
extremamente prejudicial à balança comercial no curto prazo. Entretanto, a adoção de 
políticas de cunho macroeconômico global poderá ser ainda mais prejudicial. Qualquer 
medida deve de fato procurar reduzir o consumo doméstico e estimular a exportação e os 
investimentos, mais do que simplesmente reduzir a produção. A solução, conforme 
discutido no Panorama Conjuntural, está na contenção do consumo público, através do 



ajuste fiscal, e de medidas localizadas que reduzam o forte crescimento do consumo de bens 
duráveis.  

 

 
Evidentemente, medidas de restrição ao consumo de duráveis terão algum impacto sobre o 
desempenho global, pois este tem sido o setor mais dinâmico da economia. Isto nos leva a 
crer que dificilmente o desempenho econômico do corrente ano será muito diferente daquele 
do ano passado. 

   

Produção	Industrial		

A indústria brasileira (extrativa + transformação) apresentou, no primeiro trimestre deste 
ano, queda de 1,4% no indicador dessazonalizado quando comparado com o último 
trimestre de 1996. Esta queda dá continuidade à desaceleração que já tinha sido observada 
no último trimestre do ano passado, após dois trimestres de forte crescimento (Tabela 1.2). 
Desagregando a indústria segundo as categorias de uso (e utilizando o resultado do 
Indicador IPEA de março), todas as categorias apresentam queda, com exceção dos bens 
duráveis de consumo, que apresentam crescimento de 0,8%.  

   

     



 

 
As comparações com igual período do ano anterior apresentam, para a indústria geral, 
crescimento de 4,3%. Observam-se taxas positivas para os bens intermediários (5,2%) e 
para os bens de consumo duráveis, enquanto os bens de consumo não-duráveis e os bens de 
capital apresentam queda de 2,2%. No caso destes últimos, a taxa é menos negativa do que 
aquela que vinha sendo observada a cada trimestre de 1996.  



 

Perspectivas	da	Produção	Industrial		

Incorporando as estimativas do Indicador IPEA de março, prevê-se que a indústria geral 
(extrativa mineral + transformação) no segundo trimestre deste ano continuará apresentando 
queda (-1%) na comparação com o primeiro trimestre, mantendo a tendência de esfriamento 
da economia que já se havia iniciado no último trimestre de 1996. É possível que nossos 
modelos de séries temporais estejam exagerando este declínio, mas o resultado será 
certamente negativo, em razão do elevado nível de endividamento das famílias, a julgar 



pelos níveis de inadimplência revelados pela crescente onda de devolução de cheques, 
associado ao menor crescimento do salário médio real e da massa de rendimentos na 
economia.  

   

 

 
Na comparação com igual período do ano anterior, nossas novas previsões ainda indicam 
taxas positivas de crescimento da produção industrial no segundo trimestre (1,7%), fazendo 
com que a taxa acumulada de 12 meses, que até o primeiro trimestre apontava para um 
crescimento de 4,8%, avance em junho para 5,3%. 
Segundo as categorias de uso, nossas previsões para o segundo trimestre apontam, na 
comparação com o trimestre anterior após ajuste sazonal, para queda em todas as categorias: 
-2% para os bens de capital, -2,4% para os intermediários, -1,9% para os duráveis e -0,7% 
para os não-duráveis. (Tabela 1.2).  

Evolução	do	Consumo		

Informações sobre comércio na região metropolitana de São Paulo, obtidas a partir de 
pesquisa da FCESP e utilizadas pelo GAC como proxy de consumo interno, reforçam a 
percepção de que o consumo está em declínio desde o quarto trimestre do ano passado. O 
índice de faturamento real revela uma queda, após ajuste sazonal, de 1% no primeiro 
trimestre do ano relativamente ao período anterior. Caso as vendas de veículos sejam 
excluídas do total, a queda se amplia para 2,8%. As vendas de veículos cresceram 5,2% no 
mesmo período. No acumulado do ano, o faturamento real cresceu 1,9%, e as vendas físicas 
10,4%. Excluindo os veículos, que tiveram aumento de 30%, este desempenho se reduz para 
1,6%. Esta discrepância entre os resultados de faturamento real e vendas físicas pode estar 
refletindo ou uma eventual redução de margens no comércio ou a comercialização de bens 
de menor valor unitário (Tabelas 1.4 e I.3 na seção de Indicadores).  



 

   

Pib	e	Investimento		

Nossas estimativas do PIB para o primeiro trimestre apontam, na série dessazonalizada, para 
um declínio de 1% quando comparado com o quarto trimestre do ano passado. Esta queda é 
observada para todos os setores de atividade: -2,3% na agropecuária, -1,5% na indústria e -



0,4% nos serviços (Tabela 1.5).  

   

 

 
A despeito desse resultado negativo na comparação com o trimestre imediatamente anterior, 
a comparação com igual trimestre do ano passado mostra um forte crescimento (+4,1%), em 
razão da baixa base de comparação. Com isto, a taxa acumulada em quatro trimestres sai dos 
2,9% do final do ano passado para 4,5% até primeiro trimestre deste ano (Tabela 1.6).  

   



 

 
As expectativas para o segundo trimestre, na série dessazonalizada, são de recuperação, com 
crescimento de 1,1% em relação ao primeiro trimestre. Concorrerá para isso a recuperação 
das atividades agropecuária (com o esperado crescimento da renda agrícola) e de serviços. A 
despeito disso, como a base de comparação se eleva, o crescimento do primeiro semestre 
(+3,8%) será ligeiramente inferior ao que se observou no primeiro trimestre.
Os resultados para o ano são ainda de difícil previsão, mas, mantida a atual tendência, pode-
se esperar uma taxa de crescimento para o PIB próxima ao observado no ano passado.  



 

 
A taxa de investimento apresenta recuperação a partir do primeiro trimestre de 1996 
(15,6%) após trajetória decrescente ao longo de 1995. Estima-se que a taxa do primeiro 
trimestre deste ano tenha sido de 16,3%. A maior contribuição advém das importações de 
bens de capital, já que todos os outros compontentes foram negativos (Tabela VIII.4 na 
seção de Previsões). 

As perspectivas para o investimento a médio prazo, no entanto, são bastante favoráveis. A 
construção civil cresceria em função do maior investimento em infra-estrutura estimulado 
pelas privatizações e concessões de serviços públicos e da ampliação dos financiamentos 
habitacionais, seja pela CEF, seja pelo próprio setor privado diante do significativo aumento 
das captações em cadernetas de poupança. Adicionalmente, espera-se para breve o início das 
operações do sistema de securitização de créditos do setor imobiliário, reforçando assim a 
capacidade de produção das empresas do setor via maior disponibilidade de capital de giro. 

 

Emprego e Salário  

As informações para os primeiros meses de 1997 apontam para uma melhoria no mercado 
de trabalho em relação ao mesmo período do ano passado, embora registrem uma queda em 
relação ao último trimestre de 1996. A pesquisa domiciliar realizada pelo IBGE, com 
informações das seis principais regiões metropolitanas do país, vem registrando aumento na 
taxa de desemprego aberto e queda na população ocupada quando comparado com os 
resultados observados nos últimos meses de 1996 movimento que vem acompanhando o 
ritmo da atividade econômica. 

O nível de desemprego continua mais elevado na atividade industrial conforme apontado 
pelas pesquisas da Fiesp e da PIM-DG do IBGE, além das pesquisas domiciliares realizadas 
pela Fundação Seade sobre a região de São Paulo e da PME, que engloba seis regiões 



metropolitanas. 

   

 

 
Por sua vez, o salário médio real do pessoal ocupado na indústria vem apresentando 
crescimento sistemático, tanto pela Fiesp com informações de São Paulo quanto pela PIM-
DG do IBGE, com resultados para o Brasil. Para as demais atividades econômicas verifica-
se essa expansão em praticamente todas as categorias. Da mesma forma, a massa de 
rendimentos em termos reais, calculada a partir das informações da PME, vem apontando 
crescimento quase generalizado, tanto em termos das atividades quanto por posição na 
ocupação. 

Evolução	do	Emprego		

A taxa de desemprego aberto para as seis regiões metropolitanas pesquisadas pela PME [1]
do IBGE vem mantendo a trajetória de queda em relação ao mesmo mês de 1996 (Gráfico 
2.2). Dessa forma, a taxa média do ano até fevereiro registra uma ligeira retração em relação 
ao ano passado - 5,3% contra 5,5% (Tabela II.1A na parte de Indicadores). No entanto, os 
dados dessazonalizados da mesma série indicam um crescimento na taxa de desemprego 
neste bimestre do ano em comparação com os meses imediatamente anteriores.  



 

 
O resultado positivo em termos de queda na taxa de desemprego em relação ao primeiro 
bimestre do ano passado, segundo informações da PME, tem sido acompanhado pela 
expansão da população ocupada em praticamente todas as atividades. A média dos 
primeiros dois meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado aponta para a 
criação líquida de 211 mil postos de trabalho distribuídos da seguinte forma: 186 mil em 
serviços, 9 mil no comércio e 7 mil na construção civil. A indústria, embora venha 
registrando melhoria, continua apresentando resultado negativo com o fechamento de 53 mil 
postos (Tabela 2.1). Em relação aos últimos meses de 1996, observa-se no entanto uma 
trajetória de queda no nível da população ocupada, resultado influenciado pelo desempenho 
da atividade econômica nos últimos meses (Tabelas II.1C na parte de Indicadores ao final 
do Boletim).  

 

A Fundação Seade, que realiza pesquisa domiciliar para a Grande São Paulo, aponta em 
março para uma elevação tanto na taxa de desemprego [2] total (15% contra 14,2%), quanto 
na taxa de desemprego aberto (9,9% contra 9,1%) em relação ao mês de fevereiro (Gráfico 
2.3). As médias das duas taxas para o primeiro trimestre de 1997 ficaram acima das 
verificadas no ano anterior: 14,4% contra 14% para o desemprego total e 9,3% contra 9,2% 
para o desemprego aberto (Tabelas II.5A e II.5C na parte de Indicadores ao final do 
Boletim).  



 

 
Por sua vez, o nível de ocupação manteve-se em declínio pelo quarto mês consecutivo. Em 
março foram eliminados 46 mil empregos: a indústria foi responsável por 17 mil, o 
comércio diminuiu 15 mil ocupações e o setor classificado sob a rubrica "outros" eliminou 
13 mil, enquanto o setor de serviços permaneceu praticamente estável. 

O nível de emprego industrial para o mês de março no Estado de São Paulo apresentou uma 
queda de 0,56% em comparação com fevereiro segundo a pesquisa semanal da Fiesp. Este 
resultado representa a demissão de 10 mil trabalhadores na indústria de transformação 
paulista, seguindo a trajetória de retração que vem sendo observada na série dessazonalizada 
(Gráfico 2.1).  

   

Evolução	dos	Salários		

A pesquisa mensal da Fiesp aponta em fevereiro para uma expansão de 2,1% no salário 
médio real da indústria paulista em comparação com o mesmo mês do ano anterior (Gráfico 
2.4). Dessa forma, a média do primeiro bimestre de 1997 se situou 2,8% acima do nível 
verificado no mesmo período de 1996.  



 

 
As informações da PIM-DG do IBGE por sua vez registraram, para o acumulado no ano até 
janeiro, crescimento de 0,7% no salário médio real do pessoal ocupado na produção para o 
Brasil, enquanto São Paulo foi a única região a apresentar retração (-0,3%).
A PME, que apresenta pesquisa referente a todas as atividades econômicas, aponta para uma 
elevação de 2,6% no rendimento médio real das pessoas ocupadas no resultado acumulado 
no ano até janeiro em comparação com igual período de 1996 (Tabela 2.1). O crescimento 
ocorreu em praticamente todas as atividades: construção civil 6,5%, serviços 5,5% e 
indústria de transformação 1%, e comércio apresentando queda de 2,6%. Segundo as 
categorias, destacam-se empregados sem carteira de trabalho assinada 4,9%, com carteira de 
trabalho assinada 3,5% e conta própria 2,5%, enquanto os empregadores registraram 
retração de 2,7% no mesmo período.  



 

 
O salário mínimo em termos reais apresentou crescimento de 3,2% em março quando 
comparado com igual mês do ano passado, encerrando o primeiro trimestre do ano com 
expansão de 3,3% em relação a igual trimestre do ano passado. 

A massa salarial real do pessoal ocupado na indústria paulista, calculada a partir das
informações da pesquisa mensal da Fiesp, apresenta queda de 2,6% para o acumulado no 
ano até o primeiro bimestre deste ano. Os resultados da PME para as seis regiões 
metropolitanas utilizadas no cálculo da massa de rendimentos do trabalho em termos reais 
indicam expansão de 3,7% no acumulado do ano até janeiro para as pessoas ocupadas 
(Tabela 2.1). As atividades que apresentaram crescimento foram serviços (8,5%) e 
construção civil (7,7%), enquanto comércio e indústria de transformação registraram queda 
de 4 e 0,9%, respectivamente, no mesmo tipo de comparação. Por posição na ocupação, 
houve expansão em empregados sem carteira de trabalho assinada (8,4%), empregados por 
conta própria (6,8%) e empregados com carteira de trabalho assinada (2,4%) com resultado 
até janeiro, enquanto empregadores apresentaram queda de 4,3%. 

1 As estimativas das observações omissas (junho e julho de 1992 e maio e junho de 1993) 
foram feitas usando o programa "STAMP", considerando tendência estocástica e 
sazonalidade usando variáveis dummies. 

2 A Fundação Seade trabalha com duas taxas de desemprego: total e aberto. Define-se como 
desemprego aberto "as pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos últimos 30 
dias anteriores ao da entrevista e não exerceram nenhum trabalho 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  

Os principais índices de preços apresentaram no primeiro trimestre de 1997 variações 
superiores às do último trimestre de 1996. A trajetória ao longo do trimestre foi de alta dos 
índices em janeiro, principalmente devido aos aumentos de matrículas e mensalidades 
escolares e dos alimentos in natura, seguida de uma queda em fevereiro, com o fim dessas 
pressões, e nova alta em março, ainda que para níveis inferiores aos de janeiro (ver Tabela 
3.1). O IPC-Fipe teve variação de 0,21% em março, após ter ficado em 1,23% em janeiro e 
apenas 0,01% em fevereiro. O grande responsável pelo aumento do índice em março foi 
novamente o item alimentos in natura, que teve alta de 7,97%, elevando a variação do grupo 
alimentação para 1,59%. Os demais grupos permaneceram praticamente estáveis em relação 
a fevereiro. 

O INPC do IBGE se comportou de maneira mais estável ao longo do trimestre, com taxas de 
0,81% em janeiro, 0,45% em fevereiro e 0,68% em março. Os grupos que mais 
pressionaram o índice em março foram alimentação, principalmente tubérculos, raízes e 
legumes, e habitação, devido ao impacto do aumento do preço do gás de botijão.
 
O IGP foi o índice que apresentou maior crescimento em março, passando para 1,16%, 
contra 0,42% em fevereiro e 1,58% em janeiro. Dentre os seus componentes, o maior 
responsável por essa subida, conforme já ocorrera em janeiro, foi o IPA, que teve variação 
de 1,59%, pressionado pelos produtos agrícolas, cujo índice foi de 4,55%, contra apenas 
0,32% em fevereiro. O IPC-FGV teve pequena alta em relação a fevereiro (0,63%, contra 
0,53%), também com o grupo alimentação sendo o de maior variação. O INCC, por sua vez, 
apresentou trajetória crescente ao longo do trimestre, passando de 0,32% em janeiro para 
0,48% em fevereiro e 0,73% em março, pressionado nesse último mês pelo aumento do 
componente mão-de-obra (1,14%). 



 

 
Deve-se notar que o aumento dos alimentos verificado em março se concentrou em um 
grupo relativamente pequeno de produtos, que apresentaram variações muito grandes de 
preços, como tomate (70,62%, segundo dados da Fipe), cebola (54,65%), batata (17,34%),
café (12,04%) e mamão (6,43%), não podendo, portanto, ser considerado um aumento 
generalizado dos produtos alimentícios. 

Acumulado	em	12	meses		

Os índices acumulados em 12 meses apresentaram em março uma pequena alta, quando 
comparados com o acumulado até fevereiro, não só devido ao crescimento dos índices em 
março deste ano, mas principalmente porque os índices haviam sido extremamente baixos 
em março de 1996. Comparando com o acumulado até dezembro de 1996, verifica-se que o 
único índice que apresenta aumento é o IGP-DI, puxado pelo aumento do IPA, 
principalmente dos produtos agrícolas. Nessa base de comparação, o INPC cai de 9,12% até 
dezembro para 8,56% até março e o IPC-Fipe cai de 10,04% para 8,96%, enquanto o IGP-
DI sobe de 9,34% para 9,76%, o que leva o índice combinado (média dos três) de 9,50% em 
dezembro para 9,08% em março (Tabela 3.1).  



 

 
Entre os grupos que compõem os índices de preços ao consumidor, o único que apresenta 
crescimento significativo na taxa de 12 meses entre dezembro e março é alimentação (de 
2,57% para 5,81% no IPC-FGV e de 2,11% para 4,66% no índice da Fipe). Os demais 
grupos apresentam estabilidade ou queda na taxa de 12 meses, sendo que o grupo educação 
continua aparecendo com maior destaque, caindo de 22,38% para 11,72% no IPC-FGV e de 
26,68% para 10,48% no IPC-Fipe.  

 



 

Preços	no	Atacado		

Os preços no atacado, medidos pelo IPA-OG, apresentaram aceleração no primeiro trimestre 
de 1997, em relação ao quarto trimestre de 1996, com variações de 1,67% em janeiro, 
0,34% em fevereiro e 1,59% em março (Tabela 3.2). Essa trajetória foi determinada pelo 
comportamento dos preços agrícolas, que tiveram variação de 4,40% em janeiro, 0,32% em 
fevereiro e 4,55% em março. Nesse último mês, os aumentos foram concentrados nos itens 
legumes e frutas (10,07%) e lavouras para exportação (14,82%), este último influenciado 
pelos aumentos dos preços internacionais do café e da soja. Com isso, o acumulado em 12 
meses do IPA-agrícola teve alta significativa no trimestre, passando de 17,30% em 
dezembro para 22,05% em março. 



 

 
O IPA-industrial teve comportamento bem mais favorável no trimestre, caindo de 0,36% em 
janeiro para 0,35% em fevereiro e apenas 0,15% em março. O acumulado em 12 meses do 
IPA-industrial subiu de 3,88% em dezembro para 4,69% em março, índice ainda bem 
inferior à variação cambial no período, que foi de 7,22%. 

Preços	Relativos		

Os dados da Tabela 3.3 mostram a continuidade do processo de convergência das variações 
de preços. Tomando-se as variações "reais" (deflacionadas pelo índice geral) acumuladas 
em 12 meses, verifica-se que os produtos dos setores competitivos e oligopolistas 
apresentaram taxas menos negativas que nos 12 meses encerrados em dezembro de 1996. A 
variação "real" dos competitivos passa de -8,09% em dezembro para -5,06% em março, 
enquanto a dos oligopolistas passa de -6,61 para -5,16%, tendo apresentado inclusive 
variação "real" positiva no primeiro trimestre de 1997, concentrada nos itens de maior peso, 
alimentos industrializados (+2,02%) e fumos e bebidas (+1,69%), este último com aumento 
localizado no mês de janeiro (+1,97%). 



 

 
Por outro lado, os preços administrados e os serviços apresentam em março variações 
"reais" acumuladas em 12 meses bem inferiores às de dezembro. A variação "real" dos 
administrados cai de 12,37% em dezembro para 8,40% em março, em conseqüência de uma 
taxa de apenas 0,09% no primeiro trimestre de 1997, e apesar do aumento "real" de 4,89%, 
no trimestre, do item manutenção de veículo, o qual se deveu ainda ao efeito dos aumentos 
dos combustíveis ocorridos em dezembro e janeiro. 



A taxa relativa aos serviços caiu de 10,95% no acumulado até dezembro para 7,41% até 
março, com o item aluguel continuando a apresentar taxa "real" bem superior à dos demais 
itens (17,50% em março contra 19,60% em dezembro). O destaque positivo é o item 
educação, cuja taxa "real" caiu de 15,12 % para apenas 1,41%, na mesma base de 
comparação. 

Tradables	X	Non‐Tradables		

A Tabela 3.4 mostra a evolução dos índices de preços de bens tradables e non-tradables, 
bem como da relação entre eles. Esses índices foram construídos a partir de uma 
reclassificação dos produtos que compõem o IPC-Fipe, em função de características que 
determinam o grau de exposição ao comércio internacional. Assim, cada um dos índices é 
calculado a partir da média ponderada da variação dos preços dos bens classificados em 
cada grupo, utilizando para ponderação os pesos dos produtos no índice da Fipe. Os pesos 
dos dois grupos de produtos em relação ao total do índice da Fipe são 50,19% para os 
tradables e 49,81% para os non-tradables. 

Foram calculados índices para tradables e non-tradables a partir de janeiro de 1993. Os 
resultados mostram, conforme se pode ver na Tabela 3.4 e nos Gráficos 3.3 e 3.4, que há 
uma mudança significativa na relação entre os preços dos dois grupos, a partir da 
implantação do Plano Real. 

 

 
No período de janeiro de 1993 a junho de 1994 (Gráfico 3.3), há uma certa alternância. Em 
alguns meses, a variação dos tradables era superior à dos non-tradables e, em outros, ocorria 
o inverso. Apesar disso, os tradables apresentaram variações maiores no período como um 
todo, conforme se pode ver pela evolução do índice da 3a coluna da Tabela 3.4. 



 

 
A partir do Plano Real (Gráfico 3.4), observa-se um comportamento bem distinto. Os non-
tradables apresentam quase sempre variação superior à dos tradables, fazendo com que a 
relação entre os índices caia continuamente ao longo do período. Essa evolução evidencia o 
papel fundamental da abertura comercial e da política cambial, principalmente na fase 
inicial do Plano Real, no sentido de conter os aumentos dos bens tradables e, 
conseqüentemente, as taxas de inflação. 



 

 
A análise da evolução desses índices permite identificar também o comportamento do 
processo de convergência das variações de preços entre os dois grupos. No primeiro ano do 
Plano Real, de julho de 1994 a junho de 1995, os non-tradables subiram cerca de 27% a 
mais que os tradables. Nos nove meses seguintes, de julho de 1995 a março de 1996, os non-
tradables voltaram a subir cerca de 24% a mais. A partir de abril de 1996, porém, os índices 
passaram a evoluir de forma cada vez mais próxima, com a variação dos non-tradables 
superando a dos tradables em apenas 12% nos últimos 12 meses. 

Perspectivas	para	1997		

O índice da Fipe apresenta aceleração em abril, tendo atingido 0,69% na terceira 
quadrissemana. A maior pressão é do item vestuário, que passa a ter variação fortemente 
positiva (+4,46%), devido ao lançamento das coleções de outono-inverno. Outra importante 
pressão altista ocorre no item serviços públicos residenciais (0,57%, contra 0,38% em 
março), devido ao aumento de tarifas telefônicas e de energia elétrica, que entraram em 
vigor no início do mês. Por outro lado, observa-se redução na taxa do grupo alimentação 
(1,59% para 0,47%), com a variação dos produtos in natura caindo de 7,97% para apenas 
1,36%. 
 
Para os próximos meses, esperam-se o fortalecimento dessa pressão do grupo vestuário e um 
impacto maior dos aumentos de tarifas, que se deve prolongar até o mês de junho (parte dos 
aumentos de tarifas telefônicas entra em vigor apenas em 19 de maio) e deverá significar um 
aumento total de cerca de um ponto percentual no índice da Fipe, 0,34 ponto no IGP-DI e 
0,48 ponto no INPC, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. 

Além disso, é possível que surja alguma pressão altista em decorrência das restrições 
impostas em abril ao financiamento das importações, que podem provocar aumentos de 
preços de bens tradables. 



 

Por outro lado, espera-se uma evolução mais favorável dos preços agrícolas, com o fim da 
pressão exercida em março por alguns produtos e, principalmente, com a colheita da safra 
96/97, que deve superar até a safra recorde de 1994, segundo estimativas da Conab.
 
Com isso, pode-se ter índices próximos de 1% ao mês no segundo trimestre, os quais 
seriam, de qualquer forma, menores que os verificados no segundo trimestre de 1996, 
mantendo-se então a tendência de queda dos índices acumulados em 12 meses. Não havendo 
grandes pressões adicionais de aumentos de tarifas no segundo semestre, são boas as
possibilidades de se confirmar a nossa previsão de inflação inferior a 8% para 1997. 

 

 

Setor Externo  

O desempenho das contas externas no primeiro trimestre de 1997 vem confirmando as 
expectativas formadas no final do ano passado, que indicavam um aumento do déficit 
comercial e de serviços e um concomitante aumento dos fluxos de capital de modo a 
financiar este déficit e sustentar o equilíbrio da taxa de câmbio. De fato, embora o governo 
demonstre uma clara preocupação com a trajetória de crescimento das importações --
refletida nas medidas de restrição aos financiamentos tomadas em março --, as linhas gerais 
da política econômica com relação ao setor externo não mostram sinais de mudança. A taxa 
de câmbio se mantém em rota de pequenas desvalorizações nominais mês a mês, não foram 
adotadas medidas de contenção da demanda -- embora estas ainda não sejam descartadas 
pelo próprio governo -- e permanece o movimento de mudança do perfil dos fluxos de 
capital, com aumento de prazo dos empréstimos em moeda, redução dos capitais de curto 
prazo e crescimento dos investimentos diretos. No entanto, o ponto crucial com relação ao 
equilíbrio das contas externas ainda persiste: o fraco desempenho das exportações. 

Balança	Comercial	e	Taxa	de	Câmbio		

A balança comercial registrou, no primeiro trimestre de 1997, um déficit de US$ 3 bilhões, 
bastante superior aos US$ 452 milhões do mesmo período de 1996, gerando um déficit 
acumulado em 12 meses de US$ 8,5 bilhões. Estes números não permitem uma extrapolação 
para os demais trimestres do ano, uma vez que os primeiros três meses do ano são 
tradicionalmente desfavoráveis para as exportações. De qualquer modo, o déficit em valores 
dessazonalizados foi de US$ 2,5 bilhões no período.  



 

 
Assim como nos últimos meses do ano passado, os déficits são explicados, em grande parte, 
pelo fraco desempenho das exportações. Estas alcançaram US$ 10,7 bilhões no trimestre, 
valor 3,6% superior ao do mesmo período de 1996 (Tabela 4.1), mas o crescimento no 
acumulado em 12 meses é de apenas 0,7% (Tabela IV.2 no anexo). Além disso, vale 
destacar que todo o crescimento observado neste trimestre deve-se às exportações de 
produtos básicos, que cresceram 24,3%, devido à safra recorde e talvez às medidas de 
desoneração do ICMS na exportação destes bens adotadas no final do ano passado. Os 
semimanufaturados registraram queda de 1,2% -- o que é positivo, dado que estes produtos 
vinham registrando quedas maiores ao longo de 1996 -- e os manufaturados se reduziram 
em 1%. 

Entre os produtos básicos destaca-se o crescimento de 150% nas exportações de café em 
grão, devido mais a aumentos de quantidade (123%) do que de preço (12%). Soja (93%), 
carne de frango (33,8%) e minério de ferro (16%) também explicam grande parte do 
crescimento dos básicos, registrando ganhos significativos de quantidade exportada e algum 
ganho de preço. Vale registrar que a participação dos básicos no total da pauta de 
exportações cresceu de 19,4% no primeiro trimestre de 1996 para 24,3% neste ano.
Quanto aos produtos semimanufaturados, o desempenho no primeiro trimestre, embora 
tenha apresentado queda de 1,2%, indica uma trajetória favorável, uma vez que estes 
produtos ainda sofrem os impactos da grande queda dos preços internacionais ao longo de 
1996, sendo que no mês de março, isoladamente, já registraram aumento de 4% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. Os semimanufaturados de ferro e aço, principal item da 
pauta, registraram aumento de 3,7%, explicado por aumentos de preço, enquanto alumínio e 
celulose tiveram quedas de 12,5 e 21,4%, respectivamente. Estas quedas são basicamente 
atribuídas a preço, especialmente no caso da celulose, que registrou perda de 40% em 
relação ao primeiro trimestre do ano passado. Outros produtos que registraram crescimento 
importante no período foram couros e peles (21,8%), ouro não-monetário (23,7%), óleo de 
soja em bruto (17,8%) e madeira laminada (39,7%). 



 

Os produtos manufaturados tiveram queda de 1% nas exportações no primeiro trimestre vis-
à-vis o mesmo período de 1996, mantendo um baixo dinamismo já observado desde o 
segundo semestre do ano passado -- inclusive, sua participação na pauta se reduziu de 59% 
no ano passado para 56,3% no primeiro trimestre desse ano. Este fraco desempenho tem 
sido influenciado por produtos como partes e peças para veículos, com queda de 7% 
(explicado por uma redução de 16% nos preços); suco de laranja congelado, com queda 
15,6% no valor das exportações (mas com aumento de 14,3% nas quantidades exportadas); 
e laminados planos, que caíram 33,4%, com reduções tanto de preço quanto de quantidade. 
De fato, o comportamento dos preços dos manufaturados não tem sido favorável nos últimos 
meses, indicando que o potencial de ganhos de preço é reduzido, após os aumentos 
observados no período 1993/96 (ver nota técnica no final do Boletim). Entre os produtos 
que tiveram desempenho mais favorável no trimestre estão calçados (aumento de 5% no 
valor exportado, basicamente explicado por quantidades), motores de pistão (aumento de 
7,4%), veículos de carga (+56,1%) e automóveis (inclusive CKD), que cresceram 110%, 
refletindo provavelmente os compromissos de exportação assumidos pelas montadoras no 
âmbito do regime automotivo.  

 

 
Quanto às importações, a grande notícia do período foi a restrição aos financiamentos com 
prazo inferior a um ano, que englobavam cerca de 63% das importações em 1996, segundo 
dados da receita federal. Os reais impactos desta medida, no entanto, devem se dividir em 
aumento de prazo de financiamento, aumento de preço dos importados, e efetiva redução 
das importações. Este último impacto parece ainda fraco, uma vez que a média diária das 
importações nas três primeiras semanas de abril foi de US$ 249 milhões, ainda superior à de 
março, que foi de US$ 242 milhões.  

No primeiro trimestre as importações mantiveram uma trajetória de crescimento em ritmo 
razoavelmente acelerado, tendo registrado um total de US$ 13,7 bilhões no período, com 
crescimento de 27,7% em relação ao primeiro trimestre de 1996 (Tabela 4.1). Em valores 



acumulados em 12 meses, estas já alcançam US$ 56,2 bilhões, com crescimento de 15,8%. 
Entre as categorias de uso, o maior crescimento foi observado nos bens duráveis -- 67,1% 
em relação ao primeiro trimestre de 1996, puxado basicamente por um aumento de 176% 
nas importações de automóveis. Mas a maior contribuição para o aumento das importações 
em valores absolutos (cerca de US$ 1 bilhão) veio dos bens de capital, que registraram 
crescimento de 41,3% sobre o primeiro trimestre de 1996, alcançando US$ 3,4 bilhões. As 
importações de combustíveis e lubrificantes também registraram crescimento elevado, de 
34,1%, mas o crescimento observado no mês de março em relação ao mesmo mês do ano 
passado (14%) mostra que estas já tendem a se desacelerar na margem. Por fim, as compras 
de matérias-primas e de bens de consumo não-duráveis cresceram, respectivamente, 16,6 e 
19,8%, taxas também elevadas mas bem abaixo da médias das importações totais.  



 

 
No que diz respeito à taxa de câmbio real, o Gráfico 4.2 mostra que, após um período de 
relativa estabilidade entre meados de 1995 e o final de 1996, retornou-se a uma trajetória de 
valorização, explicada basicamente pela valorização do dólar diante das principais moedas 
internacionais. A taxa de câmbio real para o total das exportações apresenta valorização de 
0,5% na taxa de paridade em relação a março do ano passado, e de 8,1% na taxa efetiva para 
a amostra de 10 países. Esta valorização se reduz para 6,1% quando se considera uma 
amostra ampliada, de 15 países -- incluindo-se Argentina, Uruguai, Chile, México e Coréia 



do Sul. Esta nova taxa (que passará a ser calculada regularmente pelo GAC) apresenta 
menor valorização porque as moedas destes países são, em geral, atreladas ao dólar. Em 
relação a junho de 1994, a valorização acumulada é de 16,3% na taxa de paridade, 21% na 
taxa efetiva para 10 países e 19,3% na amostra ampliada para 15 países.  

 

 
O movimento da taxa de câmbio real vem indicando alguma desvalorização ao longo dos 
últimos meses no caso dos produtos manufaturados, embora a um ritmo lento (Gráfico 4.3). 
A taxa de paridade R$/US$ mostrava, no mês de março, desvalorização de 4,3% em relação 
a março de 1996, embora no conceito de taxa efetiva (considerando-se uma cesta de moedas 
de 10 países industrializados) esta desvalorização se torne uma valorização de 0,3%. 
Quando se expande a amostra de países obtém-se novamente uma desvalorização de 1,7% 
na taxa de câmbio efetiva real. Desde junho de 1994, a valorização da taxa efetiva é de 
11,5% no caso da amostra de 10 países e de 9,6% considerando-se 15 países. 



 

Índices	de	Preço	e	de	Quantum	das	Exportações		

Uma novidade importante com relação à análise do desempenho das exportações brasileiras 
refere-se aos índices de preço e de quantum das exportações, desenvolvidos em um trabalho 
conjunto do IPEA e da FUNCEX. A partir deste Boletim estes índices passarão a ser 
publicados regularmente, com dados para as exportações totais, por fator agregado, por 
categorias de uso e por setor-matriz do IBGE nível 50. As séries destes índices para os 
últimos anos são apresentadas no anexo de indicadores, e a metodologia de cálculo destes 
índices, bem como uma primeira análise destes dados, são apresentadas em duas notas 
técnicas em anexo. 

Balança	de	Serviços	e	Conta	Corrente		

O saldo da balança de serviços no primeiro trimestre foi deficitário em US$ 4,4 bilhões, 
com crescimento de 14,4% em relação ao primeiro trimestre de 1996. Em valores 
acumulados em 12 meses, o déficit já alcança US$ 22,2 bilhões, mantendo-se em uma rota 
de crescimento observada desde 1992 (ver Tabela IV.5 em anexo). Vale registrar que 55% 
do déficit, ou US$ 2,4 bilhões, referem-se aos serviços de fatores (Tabela 4.3) e, destes, US$ 
1 bilhão são relativos ao pagamento de juros, sendo notável a queda em relação aos US$ 1,9 
bilhão pagos no primeiro trimestre de 1996. É notável, em especial, o crescimento das 
receitas com juros, que já alcançaram US$ 978 milhões no trimestre. Este ganho advém, em 
sua maior parte, de uma melhor aplicação das reservas do Banco Central no mercado 
internacional. Quanto aos demais serviços de fatores, vale destacar que as remessas de 
lucros e dividendos tiveram uma substancial elevação no trimestre (255% em relação ao ano 
passado), alcançando US$ 1,3 bilhão e superando o pagamento de juros -- provavelmente 
um fato inédito. No entanto, vale notar que cerca de metade destas remessas ocorreu em 
janeiro, talvez como forma de fugir à cobrança da CPMF.  



 

 
Quanto aos serviços não-fatores, cujo déficit no primeiro trimestre foi de US$ 2 bilhões, o 
principal fator de pressão continua sendo a conta viagens internacionais, que registrou 
déficit de US$ 892 milhões, 34,7% superior ao do mesmo período de 1996. O crescimento 
da renda interna, a facilidade de acesso a câmbio e o alto custo do turismo interno são 
aspectos que impactam diretamente neste resultado, suscitando inclusive algumas iniciativas 
oficiais no sentido de reduzir custos e estimular o turismo interno. A receita do país com 
viagens internacionais neste trimestre foi de apenas US$ 255 milhões. Outra conta 
importante na balança de serviços é a de transportes, cujo déficit no trimestre foi de US$ 
573 milhões, com crescimento de 35% em relação ao ano passado. Esta conta reflete 
diretamente o aumento da corrente de comércio, e de fato sua trajetória tem sido fortemente 
ascendente desde o início da década (Tabela IV.5 em anexo). 

O aumento dos déficits comercial e de serviços e uma pequena queda nas transferências 
unilaterais fizeram com que o déficit em conta corrente atingisse US$ 6,8 bilhões no 
trimestre, com crescimento de 99% em relação ao mesmo período do ano passado (Tabela 
4.3). Como proporção do PIB, o déficit acumulado em 12 meses alcançou em março o nível 
de 3,64% do PIB, mantendo-se em trajetória de alta e ainda sem perspectivas de reversão 
significativa. De fato, o déficit em conta corrente deve se manter elevado ainda por algum 
tempo, refletindo o desequilíbrio entre poupança doméstica e investimento.  

Conta	de	Capital		

As entradas de capital estrangeiro no país permanecem em crescimento, tendo ingressado no 
primeiro trimestre US$ 17 bilhões, representando um aumento de 11% em relação às 
entradas de janeiro a março de 1996. Com relação aos fluxos líquidos, no entanto, estes não 
foram suficientes para cobrir todo o déficit em conta corrente do período, uma vez que 
houve uma perda de reservas de US$ 1,1 bilhão. Com isso, desconsiderando-se os erros e 
omissões e outros capitais compensatórios, o fluxo líquido de capitais no país foi de cerca de 
US$ 5,7 bilhões no período. Deve-se destacar, no entanto, que o processo de mudança na 
qualidade dos fluxos permanece, com crescimento dos investimentos diretos, aumento dos 



prazos de captação de empréstimos em moeda e redução de spreads.
Entre as diversas modalidades de capital, o destaque no período ficou por conta dos 
investimentos em moeda, cuja participação no total dos ingressos foi de 62%, contra 52% no 
mesmo período do ano passado. Deste total, US$ 7,9 bilhões (74%) foram investimentos de 
portfolio e US$ 2,7 bilhões referiram-se a investimentos diretos. Em termos líquidos, no 
entanto, os investimentos de portfolio renderam US$ 3,3 bilhões e os diretos US$ 2,7 
bilhões. De fato, os investimentos diretos, agregando-se investimentos em mercadorias e 
conversão de dívidas, alcançaram no trimestre US$ 2,9 bilhões, e no acumulado em 12 
meses já alcançam US$ 11 bilhões, o correspondente a 42% do déficit em conta corrente no 
período. Somente em março estes fluxos somaram US$ 1,7 bilhão, devendo-se destacar que 
cerca de US$ 1 bilhão referiram-se à aquisição do Bamerindus pelo HSBC.
Os empréstimos em moeda acumularam no trimestre entradas de US$ 4,1 bilhões, 7,5% 
abaixo dos ingressos no primeiro trimestre do ano passado. Deve-se destacar que o 
desempenho mais fraco ocorreu justamente no mês de março, quando os fluxos foram de 
US$ 1,1 bilhão, o que talvez possa ser explicado pela mudança nas taxas de juros norte-
americanas. A queda foi concentrada basicamente nas captações via Resolução 63 -- que 
começaram a cair no segundo trimestre do ano passado por conta das restrições a estas 
operações impostas pelo Banco Central em fevereiro de 1996 -- e nas emissões de bônus e 
notes, o que pode ser explicado pelas expectativas em torno do aumento da taxa de juros 
pelo Federal Reserve. Ainda assim, verificou-se no trimestre uma importante queda nos 
custos de captação, com o spread médio ficando em 9,77% (contra 10,22% no último 
trimestre de 1996). Esta melhoria se deveu em grande parte a duas emissões de bônus da 
República, com spread médio de 8,37%. A recente melhoria da classificação de risco do país
pela Standard & Poor's deve reforçar a tendência de queda destes custos no futuro. 

Economia	Mundial		

No último trimestre de 1996, o desempenho das principais economias industrializadas foi 
marcado por uma inflexão na trajetória de crescimento. A taxa de variação trimestral 
anualizada dos países do G-7, que vinha se desacelerando dos 3,1% registrados no início do 
ano passado para 2,7% e 2,1% no segundo e terceiro trimestres, respectivamente, voltou 
para 3,2% no último trimestre de 1996. De um lado, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e 
Canadá expandiram-se relativamente na mesma magnitude e, de outro, Alemanha, França e 
Itália apresentaram uma fraca performance. Todavia, apesar de a economia japonesa ter 
crescido acima da média do G-7 (3,6 e 2,4%, respectivamente), ainda não significa o fim da 
fase de lento crescimento observado nos últimos anos, como atestam as projeções para a 
economia japonesa em 1997. As estimativas para as principais economias industrializadas 
apontam também uma nova reversão no ritmo de crescimento do primeiro trimestre de 1997, 
dos 3,2% para aproximadamente 2,5%.  

As elevadas taxas de desemprego, o relativamente lento crescimento dos países da Europa 
continental e a desaceleração da economia japonesa, particularmente no segundo e terceiro 
trimestres de 1996, contribuíram para manter ausentes as pressões inflacionárias nos países 
industrializados. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, apesar do vigoroso crescimento 
econômico, não se verificou, até o momento, movimento significativo de alta da inflação. A 
variação do índice de preços ao consumidor dos países do G-7, no acumulado de 12 meses, 
manteve-se praticamente estável desde o início de 1996, oscilando entre um mínimo de 
2,2% e um máximo de 2,5%, alcançando 2,4% em fevereiro último. As perspectivas para a 
inflação em 1997 permanecem bastante favoráveis, levando-se em conta que a maioria dos 
países industrializados, com exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido, ainda se 
encontra operando com elevadas margens de capacidade ociosa e taxas extremamente altas 
de desemprego, e que não se espera, para esse ano, uma elevação significativa das taxas de 
inflação nos Estados Unidos e na Inglaterra. 



 

Nos Estados Unidos, o acelerado crescimento da economia nos dois últimos trimestres bem 
como o fato de esta estar operando com uma taxa de desemprego abaixo do nível 
consistente com ausência de pressões inflacionárias levaram o FED, apesar de a taxa de 
inflação ter permanecido estável até fevereiro, a elevar a taxa dos Federal Funds, pela 
primeira vez desde fevereiro de 1995, em 0,25 ponto de percentagem. As últimas projeções 
da Goldman Sachs apontam para uma taxa dos Federal Funds, em dezembro deste ano, de 
6,5%, a qual deverá permanecer estável ao longo de 1998, apenas recuando no final do ano 
para 6,3%. Ainda segundo a Goldman Sachs, as taxas de retorno dos títulos de dez anos --
atualmente da ordem de 6,7% --, que ainda não incorporaram a expectativa de novos 
aumentos das taxas de juros, deverão também apresentar uma elevação até o final do ano, 
quando deverão alcançar 7,2%, recuando no primeiro trimestre de 1998 para 7% e 
alcançando 6,6% no final de 1998.  

Na Alemanha, o Bundesbank manteve inalterada no primeiro trimestre do ano a taxa de 
juros praticada nos leilões de recompra de títulos do governo (repo rate) em 3% e a taxa de 
redesconto em 2,5%. As últimas projeções da Goldman Sachs apontam para uma taxa de 
redesconto de 2,5% ao longo de 1997, com uma elevação para 3% no final do ano, devendo 
permanecer nesse patamar em 1998. Com relação às taxas de juros dos títulos do governo de 
10 anos, as projeções da Goldman Sachs apontam para uma elevação do atual patamar de 
5,8% para 7% no final de 1997 e 7,5% no final do primeiro trimestre de 1998, e uma ligeira 
redução ao longo dos últimos três trimestres de 1998, devendo fechar o ano em 7,2%.
No Japão, tendo em vista o efeito contracionista sobre o nível de atividade da redução do 
déficit fiscal projetado para 1997, a perspetiva de uma desaceleração, mesmo que 
temporária, da economia, deixa quase nenhuma margem de manobra para o Banco Central 
alterar a atual política monetária, extremamente expansionista. As projeções da Goldman 
Sachs apontam para a manutenção da taxa de redesconto no atual patamar de 0,5% até o 
final do primeiro semestre de 1998, com uma elevação para 1% a partir de então. Com 
relação às taxas de juros dos títulos de 10 anos do governo, estas projeções apontam para 
uma gradual elevação do atual patamar de 2,4% para 2,8% no final do ano, 3,2% no final do 
primeiro trimestre de 1998 e 3,9% no final de 1998. 

O dólar continuou a apresentar no primeiro trimestre de 1997 uma firme trajetória de 
valorização -- iniciada em maio de 1995 -- diante do iene e do marco: apenas no primeiro 
trimestre do ano a valorização do dólar ante o iene foi de 7,1%, e diante do marco de 8,5%. 
O fato de os fundamentos macroeconômicos continuarem favoráveis ao dólar, paralelamente 
à preocupação com o sucesso na implementação do Euro, deverá, a curto prazo, permitir que 
o dólar continue valorizado diante do iene e do marco. A mais longo prazo, no entanto, a 
preocupação com o crescente déficit comercial norte-americano bem como a expectativa de 
um movimento nas taxas de juros mais favorável ao iene e ao marco, na medida em que a 
economia japonesa e alemã comecem a demonstrar sinais de uma recuperação mais 
vigorosa, deverão levar a um enfraquecimento do dólar. As previsões da Goldman Sachs 
para um horizonte de 12 meses apontam para uma desvalorização do dólar ante o iene do 
atual patamar de 123 ienes por dólar para 105, enquanto em relação ao marco a expectativa 
é de que o dólar se desvalorize do nível atual de 1,69 marco por dólar para 1,45. 

O comércio mundial de mercadorias experimentou um incremento de 4% em 1996, em 
termos de quantum, segundo relatório recente da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Essa taxa, no entanto, representa uma significativa desaceleração, após os fortes 
crescimentos observados de 10 e 8,5%, respectivamente, em 1994 e 1995. As projeções do 
Projeto Link das Nações Unidas com respeito ao comércio mundial de mercadorias em 1997 
e 1998 são de um reaquecimento em relação ao ritmo observado no ano passado, registrando 
uma expansão esperada em termos de quantum de 7,2 e 6,3% respectivamente. 
O índice dos preços em dólar das commodities da revista The Economist apresentou 



significativo movimento de alta ao longo do primeiro trimestre de 1997. Essa recuperação 
tem sido fundamentalmente explicada pela forte elevação observada nas cotações da soja e 
do café -- o preço da maioria dos demais produtos agrícolas tem-se apresentado em 
patamares reduzidos recentemente, em função de incrementos substantivos esperados na 
oferta mundial, quando comparada a atual safra com a anterior --, e pela manutenção do 
lento, ainda que vacilante, ritmo de crescimento nos preços internacionais dos metais (não-
ferrosos), iniciado em meados do semestre passado. 

Por fim, o preço do barril de petróleo (tipo Brent) vem experimentando uma forte contração 
desde o início deste ano, após ter-se elevado quase continuamente desde fins de 1995 e ter 
atingido cotações inéditas desde o Conflito do Golfo em 1990/91. O efetivo retorno das 
exportações iraquianas de petróleo ao mercado e as expectativas de aumentos significativos 
da oferta principalmente na América Latina e na região do Mar do Norte, assim como a 
constatação de que o inverno neste ano teria sido bem menos rigoroso do que o do ano 
passado, têm acarretado uma acomodação das cotações neste ano. Após ter registrado, na 
média, US$ 20,42 por barril em 1996, as projeções do Banco Mundial para o preço do 
petróleo são de US$ 19,5 em 1997 e US$ 18,5 em 1998. 

 

 

Política Monetária  

Três momentos marcaram a situação do mercado monetário no primeiro trimestre do ano. 
Inicialmente, os déficts na balança comercial ocorridos nos últimos meses do ano passado 
provocaram um aumento da volatilidade nos mercados de câmbio e juros. As expectativas 
passaram a contemplar uma possível aceleração das desvalorizações cambiais acompanhada 
de um crescimento dos juros internos, de forma a não prejudicar os fluxos de capital. A 
partir de fevereiro, contudo, com as sucessivas colocações de títulos públicos federais 
indexados ao câmbio e com a sinalização de que as autoridades administrariam a política 
econômica não com base em elementos de curto prazo, mas tendo em vista um horizonte 
mais largo de planejamento, passou a haver uma tranqüilidade maior nesses mercados, onde 
se observou uma gradativa queda das taxas de juros em todos os contratos futuros. 
Finalmente, após o Copom definir a TBC para abril em 1,58%, as ponderações passaram a 
girar em torno da continuidade ou não da queda dos juros para os próximos meses, e se esse 
já teria chegado ao seu "piso". 

Vários cenários vêm sendo traçados em torno dessas perspectivas. Em um extremo situa-se 
a perspectiva de aumento dos juros e das desvalorizações cambiais, somados ao retorno das 
restrições creditícias. No outro extremo visualiza-se a continuidade da queda dos juros e a 
manutenção das desvalorizações cambiais no ritmo atual. 

Três elementos amparam o cenário mais brando: a diminuição do custo da dívida interna; a 
possibilidade de alongar a duration dos títulos públicos federais (mais interessante numa 
situação onde vigorem juros "baixos"), que confere maior eficácia à política monetária1; e, 
as perspectivas de manutenção dos fluxos de capital estrangeiro para o Brasil após a 
diminuição da avaliação de risco soberano segundo as principais agências de rating e a 
mudança do perfil dos fluxos de capital, que vêm migrando do curto prazo para 
investimentos diretos e empréstimos de mais longo prazo. 

Outros três elementos, todavia, impulsionam a favor da política mais restritiva: a queda do 
cupom cambial resultante de novas diminuições nas taxas de juros; a sinalização do FED de 
que daria continuidade a uma trajetória de crescimento para a taxa dos federal funds, o que 



reforça mais ainda a diminuição do cupom cambial e, finalmente, o virtual aquecimento da 
economia. 

Pelo que tudo indica, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa, ao 
manter a TBC de maio em 1,58% e reduzir o IOF para o capital externo de curto prazo de 
modo a garantir os níveis do cupom cambial. Nessa perspectiva, novas medidas seriam 
tomadas em função de maiores evidências acerca do aquecimento da economia e novos 
aumentos da taxa dos federal funds. 

 

Taxas	de	Juros		

No primeiro trimestre, a autoridade monetária manteve a trajetória decrescente das taxas 
passivas, ao reduzir mensalmente a TBC em quatro pontos-base. A taxa Selic, atualmente 
formada sem a intervenção direta do Banco Central (por meios dos leilões informais com 
cláusula de recompra), acompanhou de perto a TBC, uma vez que o mercado de reservas 
bancárias esteve bastante líquido. O que motivou este fato foi a liberação de exigibilidades 
compulsórias, decorrente da migração de ativos financeiros após a entrada em vigor da 
CPMF. Dessa forma, a maior oferta de recursos ante a retração da demanda para 
cumprimento de compulsório, forçou a baixa do custo do dinheiro no mercado 
interbancário. Já no princípio de abril, em conseqüência da colocação expressiva de títulos 
no leilão semanal do Banco Central, acima da capacidade de absorção do mercado, a taxa 
Selic subiu acima de 1,7%, descolando da TBC (1,58%). Nos mercados futuros, a tendência 
declinante observada até fevereiro, em relação ao DI e ao cupom cambial, foi revertida em 
março, em conseqüência, principalmente, da variação em um único dia da mini-banda 
cambial, em 0,28%.  



 

 
Em relação às taxas ativas, verificou-se um pequeno aumento, tanto no que diz respeito ao 
financiamento de capital de giro das empresas quanto ao desconto de duplicatas ou hot 
money. Como o custo de captação das instituições bancárias, entendido aqui como as taxas 
de CDBs, acompanhou o declínio da taxa Selic, houve um aumento do spread bancário 
(gráfico 5.2). Além disso, este aumento deve também refletir o aumento dos índices de 
inadimplência, em relação ao período anterior (gráfico 5.1). 



 

   

 

   

	

	



Agregados	Monetários	e	Haveres	Financeiros		

As maiores mudanças nesse primeiro trimestre em relação aos vários ativos financeiros e 
agregados monetários ocorreram em conseqüência da implementação da CPMF. Com a 
instituição desse imposto, em meados de janeiro, tanto os FIF- curto prazo quanto os CDBs 
perderam atratividade, o que levou os aplicadores a fugirem desses ativos. Enquanto a 
diminuição no patrimônio dos primeiros foi de cerca de R$ 12 bilhões, o volume de CDBs 
foi reduzido em R$ 8 bilhões. Estes saldos foram transferidos, ao longo de janeiro e 
fevereiro, para os FIF-60 dias, cujo patrimônio aumentou R$ 18 bilhões, e depósitos à vista 
(+R$ 7 bilhões).  

Com essas alterações, a base monetária e o M1, no conceito de média dos dias úteis, 
sofreram expansões no trimestre de 22,8 e 27,1%, respectivamente. O fator que impactou 
mais positivamente a base monetária foi justamente "depósitos de fundos de investimento" 
(+R$ 6,8 bilhões), seguido da conta do Tesouro Nacional (+R$ 1,3 bilhão) e assistência 
financeira de liquidez (+R$ 499 milhões). Atuando restritivamente houve o aumento de 
compulsórios de instituições financeiras (-R$ 3,4 bi-lhões) - motivados pelo aumento dos 
depósitos à vista -, operações do setor externo (-R$ 2 bilhões) e operações com títulos 
públicos federais ( -R$ 965 milhões). 

A base ampliada aumentou 12,8%, no trimestre, refletindo o aumento da carteira de títulos 
públicos federais em poder do mercado, com crescimento de 7,7%. O aumento total desse 
agregado no período foi de R$ 10,2 bilhões, dos quais R$ 7,3 bilhões foram em 
conseqüência do pagamento de juros.  

 

 
Com a migração das aplicações após a introdução da CPMF, conjugada às novas colocações 
de títulos públicos federais, observa-se no trimestre que apenas os FIF-curto prazo e os 
títulos privados (leiam-se CDBs) perderam participação em relação ao PIB: os primeiros 
caíram de 2,9% para 1% do PIB, ao passo que os últimos decresceram apenas 0,3% do PIB. 



Esse espaço foi ocupado pela maior participação do M1 (+0,7% do PIB), títulos públicos 
federais (+2,1% do PIB) e poupança (+0,5% do PIB), de modo que o total de ativos 
financeiros, o M4, permaneceu estável nos 41,3% do PIB, observados em dezembro último. 

 

   

Inadimplência		

Ao contrário do último trimestre de 1996, quando os índices de inadimplência relativos a 
alguns setores e ao total de crédito ofertado pelo sistema financeiro apresentaram uma 
queda, observou-se nos dois primeiros meses do ano um aumento dos índices de 
inadimplência para todos os setores, exclusive pessoas físicas. Conforme aponta o Gráfico 
5.1, esse quociente no final de fevereiro era de 18,33% do total de créditos do sistema 
financeiro ao setor privado (incluídos os bancos públicos federais e estaduais), praticamente 
o mesmo nível que vigorava em setembro de 1996, logo após o pico observado desde a 
implementação do Plano Real. 

A elevação da inadimplência provoca o aumento do spread bancário (de forma a incorporar 
a nova sensibilidade ao risco), que passa a desestimular a tomada de novos empréstimos, 
lançando assim um freio natural à atividade econômica. Segundo aponta o Gráfico 5.2, o 
spread de fato já tornou a aumentar. Daí, novas medidas de restrição ao crédito, que não seja 
setoriais e que resultem em aumento de compulsórios ou em elevação das taxas de juros 
passivas, devem vir revestidas de especial atenção, uma vez que podem implicar, mais à 
frente, em maiores dificuldades à saúde financeira das empresas. 

Cenário	para	o	Próximo	Trimestre		

Para os próximos meses não se esperam outras mudanças substantivas na migração de 
recursos entre os vários ativos financeiros, na medida em que a maior parte do efeito da 
introdução da CPMF já foi observada.  



 

 
A inflexão esperada fica por conta da gestão da política monetária, no sentido de amenizar 
os problemas relativos às contas externas. Nesse ínterim, o aumento da taxa de juros norte-
americana, determinado pelo FED no final de março, somado ao "possível aquecimento da 
atividade econômica", impõe restrições à continuidade da queda dos juros internos. O sinal, 
aliás já foi lançado, com a interrupção da queda das taxas de juros promovida pelo Copom, 
ao manter a TBC para maio igual à de abril, em 1,58%. Outras possibilidades ficam por 
conta de alterações na política de compulsórios, de forma a tornar as taxas de juros ativas 
mais altas, desestimulando assim o crédito e o ritmo da atividade econômica, ou ainda de 
restrições creditícias setoriais.  



 

 
Os indicadores de atividade econômica divulgados pelo IBGE já sinalizam nos dois 
primeiros meses do ano uma queda na produção industrial - segundo dados 
dessazonalizados - em todos os setores que não o de bens duráveis, mais especificamente 
automóveis e eletroeletrônico. Diante desse quadro, o mais provável é que, se novas 
medidas forem tomadas, elas devem se referir mais especificamente aos dois setores 
mencionados, como a diminuição dos prazos dos consórcios e vedação aos lances. A 
vantagem dessa opção é que ela atua diretamente sobre os bens que possuem os maiores 
coeficientes de componentes importados, que são a preocupação atual da equipe econômica.

 

Política Fiscal  

   

Evolução	da	Arrecadação		

A arrecadação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) atingiu 
R$ 9 bilhões em março de 1997, apresentando queda real de 17,5% em relação a março de 
1996. Esta queda decorre do fato de que, no ano passado, o pagamento relativo à declaração 
de ajuste do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) foi efetuado em cota única em março. Para o exercício de 1997, a 
Lei 9.430/96 (Lei do Ajuste Tributário) facultou o pagamento das declarações de ajuste dos 
impostos supracitados em até quatro cotas, vencendo a primeira em 31 de março de 1997. 
Cabe ressaltar que, na comparação com março de 1996, o efeito da mudança na legislação 
foi amenizado pela entrada em vigor da CPMF, que arrecadou R$ 566 milhões no mês. 
Excluindo-se a arrecadação do IRPJ, da CSLL e da CPMF, observa-se um pequeno 
crescimento real de 0,1% da arrecadação em relação a março de 1996.  



 

 
A arrecadação do primeiro trimestre de 1997 totalizou R$ 25 bilhões, com queda real de 
1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Como este resultado também está 
fortemente influenciado pelas já citadas mudanças na legislação, excluindo-se o IRPJ, a 
CSLL e a CPMF, verificamos um crescimento de 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 
1996, compatível com um crescimento estimado do PIB de cerca de 4% no período.
O Imposto de Renda total apresentou queda de 41,5% em relação a março de 1996, reflexo 
da queda de 56,5% IRPJ e de 7% IRRF. No primeiro caso, a queda é justificada pelas 
mudanças de legislação no que se refere ao pagamento das declarações de ajuste. No caso 
do IRRF, a queda deveu-se à diminuição das aplicações financeiras de curto prazo por conta 
da entrada em vigor da CPMF.  



 

 
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apresentou crescimento real de 6,9% em 
relação a março de 1996, com destaque para o IPI - automóveis (60,6%) e o IPI vinculado às 
Importações (37,3%). No primeiro trimestre, a arrecadação do IPI somou a R$ 3,9 bilhões, 
apresentando crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais uma 
vez, os destaques foram o IPI-automóveis (44,3%) e o IPI-vinculado (33%). No primeiro 
caso, o crescimento da arrecadação é explicado pelo aumento das vendas de veículos, 
principalmente de categorias superiores, cuja alíquota é mais elevada. No segundo, o 
crescimento se deve à elevação das importações de tributadas, em especial veículos, com 
reflexos na arrecadação do Imposto de Importação, que cresceu 16,4% em termos reais no 
período. 

A arrecadação das contribuições sociais, também afetadas pela lei do ajuste tributário, caiu 
11,9% em março de 1997 quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. A 
arrecadação da CSLL foi a que apresentou a maior queda (25,2%), seguida pelo PIS/Pasep 
(9%), enquanto a arrecadação da Cofins apresentou crescimento (0,5%). No primeiro 
trimestre de 1997, as Contribuições Sociais arrecadaram R$ 8,5 bilhões, 11,5 % a mais que 
no primeiro trimestre do ano passado. A arrecadação da Cofins cresceu 2,9% enquanto a 
CSLL e o PIS/PASEP apresentaram quedas de 11,5 e 4,5% respectivamente. 

A	Evolução	da	Despesa		

As Despesas Fiscais do Tesouro Nacional atingiram em março de 1997 R$ 7,8 bilhões, em 
regime de competência, significando um aumento real de 12,7% em relação a março de 
1996. Observa-se que todas as rubricas apresentaram crescimento com exceção das despesas 
com pessoal e encargos, que se reduziram em 7,1%. As despesas vinculadas apresentaram 
crescimento de 29,6%, totalizando R$ 2,5 bilhões. A rubrica "Outros Custeios e 
Investimentos" foi responsável por gastos da ordem de R$ 1,8 bilhão, 28,5% a mais do que 
em março de 1996.  



 

 
No primeiro trimestre de 1997, as despesas do Tesouro Nacional totalizaram R$ 23,7 
bilhões com crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, embora 
quase todos os seus componentes tenham apresentado queda (as exceções foram as despesas 
vinculadas e os outros custeios e investimentos). As despesas vinculadas, que se constituem 
principalmente de transferências constitucionais, apresentaram crescimento de 26,8%.  

 



 
Como resultado da manutenção do nível dos salários nominais desde janeiro de 1995, as 
despesas com pessoal e encargos -- correspondentes a 44% das despesas totais do Tesouro 
no trimestre -- reduziram-se em 8% em termos reais no primeiro trimestre de 1997, quando 
comparadas ao primeiro trimestre de 1996, atingindo o montante de R$ 10,6 bilhões. 

Execução	Financeira	do	Tesouro	Nacional		

A receita total do Tesouro Nacional atingiu em março de 1997 o montante de R$ 9,3 bilhões 
enquanto as despesas fiscais totalizaram R$ 7,8 bilhões, resultando em um superávit 
primário da ordem de R$ 1,5 bilhão. Agregando-se ao resultado primário despesas com 
juros reais da ordem de R$ 948 milhões, chega-se a um superávit operacional de R$ 536 
milhões em março. 

No primeiro trimestre de 1997, as receitas do Tesouro totalizaram R$ 25,7 bilhões, 
apresentando um pequeno crescimento (0,3%) em relação ao mesmo período do ano 
passado. As despesas totais também apresentaram crescimento (5%) no período 
considerado, atingindo o montante de R$ 23,7 bilhões. Como resultado, o Tesouro Nacional 
registrou um superávit primário de R$ 2 bi-lhões no primeiro trimestre, 34,7 % inferior ao 
superávit do primeiro trimestre do ano passado. 

As despesas com juros líquidos reais incidentes sobre a dívida foram de R$ 2,8 bilhões no 
trimestre, apresentando queda real de 6,4% frente aos R$ 3 bilhões gastos com esta rubrica 
no mesmo período do ano passado. Esse resultado se deve à queda nas taxas de juros 
internas que contrabalançou o crescimento da dívida líquida em poder do mercado (em 
março de 1997, o estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal de responsabilidade do 
Tesouro Nacional em poder do mercado atingiu R$ 96,2 bilhões). 

No entanto, a redução nas despesas com juros reais no trimestre não foi suficiente para 
compensar a diminuição no resultado primário, resultando em um déficit operacional do 
Tesouro Nacional de R$ 767 milhões no período, contra um superávit de R$ 105,1 milhões 
registrado no mesmo período do ano passado. 

As	Necessidades	de	Financiamento	do	Setor	Público		

As Necessidades de Financiamento do setor Público, calculadas pelo Banco Central pelo 
conceito "abaixo da linha", apontam para um déficit operacional acumulado em 12 meses 
até fevereiro de 1997 da ordem de 3,44% do PIB para o governo consolidado (ver tabela 
6.4). Os estados e municípios continuam respondendo pela maior parte do déficit (1,70% do 
PIB), seguido pelo governo central (1,49% do PIB) e pelas empresas estatais (0,26% do 
PIB). 

No conceito primário, ou seja, excluídos os pagamentos de juros, o governo consolidado 
alcançou um resultado equilibrado, com um pequeno superávit de 0,02% do PIB acumulado 
em 12 meses até fevereiro. No entanto, o resultado consolidado não reflete o 
comportamento desigual das esferas de governo: enquanto governo central e as empresas 
estatais apresentaram superávits (0,39 e 0,12% do PIB, respectivamente), os estados e 
municípios apresentaram déficit de 0,48% do PIB.  



 

 
Comparando-se o resultado primário acumulado em 12 meses até fevereiro de 1997 com o 
acumulado ao longo do ano de 1996, verifica-se uma melhora de 0,09% do PIB nas contas 
do governo consolidado. Tanto os estados e municípios quanto as empresas estatais 
apresentaram desempenhos melhores que os observados nos 12 meses de 1996, apontando 
para uma melhora das contas dos estados e municípios e das empresas estatais de 0,09 e 
0,02% do PIB, respectivamente.  



 

 
As despesas com juros reais acumuladas em 12 meses até fevereiro do governo consolidado 
foram de 3,47% do PIB, apresentando queda em relação aos 3,79% do PIB gastos ao longo 
de 1996. Este movimento, causado pela queda na taxa de juros incidente sobre a dívida 
pública, pode ser notado em todas as esferas de governo, principalmente no governo central, 
onde a redução da conta de juros reais foi de 0,2% do PIB. 

Dívida	Líquida	do	Setor	Público		

A dívida fiscal líquida do setor público, que exclui o ajuste patrimonial efetuado em 1996, 
atingiu o montante de R$ 261 bilhões em fevereiro de 1997, correspondendo a 32,5% do 
PIB. Após o forte crescimento da dívida no ano passado -- em dezembro de 1995 a dívida 
fiscal correspondia a 29,9% do PIB e em dezembro de 1996 atingia 32,5% --, pode-se 
verificar uma estabilização no primeiro bimestre do ano. Esta estabilização pode ser 
observada em todas as esferas de governo. A dívida líquida do governo federal e Banco 
Central foi a que apresentou maior crescimento, cerca de 3,4% do PIB entre dezembro de 
1995 e dezembro de 1996, estabilizando-se em 16,4% do PIB, enquanto os estados e 
municípios e as empresas estatais tiveram suas dívidas aumentadas em 1,5 e 0,4% do PIB 
atingindo 12 e 5,9% do PIB respectivamente. 

A composição da dívida líquida global entre dívida interna e externa revela, ao longo de 
1996, a continuidade da tendência de redução do endividamento externo líquido do setor 
público em favor do endividamento interno. Entre dezembro de 1995 e dezembro de 1996, a 
dívida externa líquida do setor público caiu de 18,3% para 11,8% do total, estabilizando-se 
neste patamar no primeiro bimestre de 1997. Esta mudança que na realidade já vem desde o 
início da década (em dezembro de 1993 a dívida externa líquida do setor público 
correspondia a 43,5% do total), tem duas implicações: em primeiro lugar, dados os 
diferenciais entre as taxas de juros interna e externa, ela implica a elevação do custo da 
dívida total. E, em segundo lugar, revela que o governo ainda tem espaço para se endividar 
externamente, caso as necessidades do balanço de pagamentos assim o exijam. 



 

Política Agrícola  

Introdução		

Os números recordes da produção de grãos, alterando radicalmente as primeiras previsões, 
constituem o principal tema desta seção. Será argumentado que este resultado revela uma 
superação por parte da agricultura da crise econômico-financeira de 1995. Além disso, ao 
contrário do que costuma acontecer no Brasil quando se colhe uma supersafra, a 
comercialização está fluindo de maneira muito satisfatória, com intervenção limitada do 
governo, que consegue, assim, passar este ano pela "prova de fogo" dos novos instrumentos 
de ação da PGPM após o abandono do EGF-COV.  

A	Evolução	Recente	dos	Preços	Agrícolas		

Os produtos agrícolas começaram o ano com um comportamento diverso do que vinha 
sendo apontado nos dois últimos números deste Boletim. No caso do IPC-Fipe (Tabela 7.1), 
durante todo o ano de 1996 a inflação acumulada para o grupo Alimentação foi de apenas 
2,12%, enquanto só nos três primeiros meses deste ano esta taxa já se encontra em 3,90%. 
Dois grupos têm contribuído para este quadro. Primeiro, o dos alimentos in natura, que já 
acumulam uma variação de 18,03% neste primeiro trimestre de 1997. Fatores como as fortes 
chuvas que ocorreram em janeiro e fevereiro e também a entressafra foram suficientes para 
que produtos como tomate, cebola, batata e laranja variassem no trimestre 97,57, 69,55, 
32,48 e 15,12%, respectivamente. O outro grupo que tem apresentado taxas acima do índice 
geral são os industrializados, com média de crescimento de 1,38% ao mês. Apesar de não 
parecer um número significativo, suas proporções tornam-se maiores quando estamos 
falando de uma taxa média mensal de inflação de 0,48%. Um grande colaborador para tal 
comportamento tem sido o café - refletindo as altas cotações do mercado internacional -, que 
durante os meses de janeiro, fevereiro e março apresentou variações de 3,15, 14,95 e 
12,04%, respectivamente.  



 

 
Os alimentos fora do domicílio e os semi-elaborados têm variado em média 0,28 e -0,17% 
ao mês, respectivamente. No primeiro caso, como já foi comentado no Boletim passado, as 
taxas favoráveis seguem a tendência de desaceleração dos serviços; já no caso dos semi-
elaborados parece que os recentes aumentos nos preços das carnes (em termos de produtor e 
atacado) ainda não estão tendo reflexo no varejo.  

 



 
Em nível de atacado (Tabela 7.2), confirma-se a alta no preço dos alimentos no primeiro 
trimestre do ano: enquanto o preço dos produtos industriais subiu apenas 0,29%, o dos 
produtos agrícolas tem subido em média 3,07% ao mês. Os legumes e frutas e as lavouras 
para exportação são os grupos que têm apresentado as variações mais altas, influenciados 
por itens como mamão, laranja e principalmente café. Este último desde janeiro tem 
figurado na lista dos que mais influenciaram o índice, já acumulando para o trimestre uma 
variação de 88,68%.  

 

 
Os preços ao produtor podem ser observados nas Tabelas 7.3 e 7.4. Dentre os produtos 
apresentados, o único em que persiste a queda de preço é o arroz - apesar dos preços 
recebidos pelo produtor ainda estarem altos para o período da colheita -, o que se deve à 
entrada da safra. No caso do milho, também com nova safra, os preços vinham caindo desde 
dezembro do ano passado, mas - como mostra o Gráfico 7.1 - já começam a se sustentar, em 
virtude da intervenção do governo em favor do produto, como será mostrado em seguida.  



 

   

 

 
O preço da soja tem se mantido em patamares bastante elevados, como reflexo das altas 
cotações alcançadas no mercado internacional. O Gráfico 7.2, que compara o índice no mês 
contra o mesmo mês do ano anterior, ilustra bem a elevação do preço deste produto, o que 
será discutido com detalhes mais adiante. No caso do boi gordo, os preços têm subido desde 



o início do ano, devido às boas condições das pastagens (em função das chuvas), que 
contribuem para que os pecuaristas deixem o gado no pasto. Os animais de reposição 
(bezerros e bois magros) têm tido seus preços aumentados ainda mais que os do boi gordo, 
indicando o início de uma fase de alta do ciclo pecuário, embora seja difícil prever se os 
preços da carne bovina vão continuar subindo, devido às defasagens existentes.  

 

 
O preço do frango tem estado muito baixo, certamente por um desajuste entre as decisões 
passadas de alojamento e a demanda corrente. No caso do suíno ocorreu o contrário: o ajuste 
(incluindo o abate de matrizes) foi mais forte e configura-se hoje uma oferta reduzida. 

O	Aumento	da	Produção	de	Grãos		

Contrariando as primeiras expectativas, a safra de verão no Centro-Sul, como estimado pela 
Conab em meados de fevereiro, deverá bater o recorde anterior (safra 1994/95). Em relação 
ao ano anterior, o aumento de produção previsto no Centro-Sul é de 11,3% (Tabela 7.5).
Como mostra a Tabela 7.5, o comportamento desagregado por culturas é bem diferenciado. 
No caso do algodão, prossegue a redução da área e da produção. De fato, o que vem 
acontecendo é uma verdadeira derrocada da cultura em São Paulo, no Paraná e, em menor 
medida, no Mato Grosso do Sul, e uma expansão firme em Goiás, Minas Gerais e Mato 
Grosso. O que distingue essas regiões é a tecnologia, altamente mecanizada nos estados 
centrais e com mão-de-obra intensiva (colheita manual) nas regiões mais antigas. Entretanto,
os dados desagregados da Conab mostram ainda um aumento de 60% na produção 
algodoeira da Bahia, que se tornou em 1997 o maior produtor brasileiro. Ora, como neste 
estado a produção é realizada com mão-de-obra intensiva, percebe-se melhor que esta 
técnica ainda tem potencial no Brasil, mas não em regiões como São Paulo e Paraná.  



 

 
Além do algodão, o arroz também apresentou redução de área e produção, que, segundo 
revelam os dados desagregados por estados, foi muito mais intensa no Sudeste e Centro-
Oeste do que no Sul. Nesta última região, a redução da produção será da ordem de 4%, 
enquanto nas demais, onde predomina o arroz de sequeiro (fortemente afetado pela 
expansão da soja), a queda será de 10% (Sudeste) e de 16% (Centro-Oeste).
É interessante, também, comentar o ocorrido com o feijão, cuja área cai, mas a produção 
aumenta. A razão para isto se deve à quebra de safra ocorrida no ano agrícola de 1995/96.
Sem dúvida, os maiores destaques do levantamento de safra da Conab são o milho e a soja. 
No caso deste último produto, sua expansão decorre, obviamente, do excepcional atrativo do 
mercado internacional, o qual, tendo existido na comercialização do ano passado, manteve-
se na época do plantio e se intensificou na atual fase de comercialização. O Gráfico 7.2 
ilustra o aumento de preço desse produto em relação ao mesmo período do ano anterior.
Quanto ao milho 1ª safra, a área não cresceu, mas a produção aumentou 14,5%, devido, em 
parte, à recuperação da produção no Rio Grande do Sul, fortemente afetada pela seca no ano 
passado. Mas não foi só isso: o Paraná, onde a colheita foi normal em 1996, também teve 
sua produção aumentada neste ano (nada menos que 13,1%). É importante notar que o milho 
também se mostrava atraente na época de seu plantio, em 1996; como fica bastante claro 
pelo Gráfico 7.1. 

Com relação ao milho 2ª safra, é fácil explicar sua expansão de área e produção: em 
primeiro lugar, o aumento da produção de soja tende a favorecer seu plantio, sobretudo a 
soja precoce, pois o milho serve de cultura de inverno (especialmente quando o trigo não 
está atraente, como ocorreu neste ano); e, em segundo, o milho (tanto 1ª quanto 2ª safras) 
serve de rotação para a soja (inclusive devido a problemas de doenças na soja no Centro-
Oeste). 

O	Aumento	No	Uso	De	Insumos	Agrícolas		

As explicações da Conab para a mudança das estimativas de produção de grãos - sobretudo 
do milho - entre o levantamento da safra de dezembro e o de fevereiro se centram na 



elevação da produtividade. Isso tem sido entendido como efeito puramente do clima, mas 
houve, também, um sensível aumento no uso de insumos modernos.
No que se refere aos fertilizantes, a quantidade entregue aos agricultores em 1996 
simplesmente bateu o recorde anterior (de 1994), tendo aumentado nada menos que 13% em 
relação a 1995. Isso pode ser visto no Gráfico 7.3, que apresenta esses dados para o período 
1990/96.  

 

 
Já com relação às sementes, podemos oferecer duas evidências bem interessantes. A 
primeira é apresentada na Tabela 7.6: as vendas de sementes de milho 1a safra não só 
aumentaram de maneira expressiva no total (de 101,2 para 119,2 mil toneladas entre os anos 
agrícolas de 1995/96 e 1996/97), mas, sobretudo, concentraram-se nos tipos mais caros, que 
levam à maior produtividade da lavoura. Isso ocorreu tanto no milho 1a safra quanto no 
milho 2a safra.  



 

 
Uma outra evidência quanto ao mercado de sementes no ano passado - e, por conseguinte, 
quanto ao clima de expectativas no setor agrícola - é oferecida no Gráfico 7.4, que mostra o 
comportamento dos preços das sementes de soja e do grão nos segundos semestres de 1994, 
1995 e 1996. Os preços das sementes - acompanhando os da soja - caem em 1995 e reagem 
espetacularmente em 1996. Isso é inteiramente consistente com o que se deveria esperar 
num mercado (como o de sementes) em que a oferta é dada no curto prazo e, por isso, o 
preço é função exclusiva da demanda. 



 

O	Comportamento	Do	Crédito	Rural		

Evidenciado, assim, que o aumento da produção deveu-se não só ao bom clima, mas 
também a uma superação, em 1996, da crise econômico-financeira que envolveu o setor 
agrícola em 1995, o que obviamente tem seus pressupostos financeiros, caberia avaliar o 
papel da política de crédito rural nesse processo. 

Com esse objetivo, apresentamos a Tabela 7.7, com a comparação dos valores de crédito 
rural contratado nos períodos julho de 1995 a fevereiro de 1996 e julho de 1996 a fevereiro 
de 1997, segundo as fontes dos recursos.  



 

 
O que mais se destaca nesses dados é a drástica mudança na composição das fontes de 
recursos, o que o Gráfico 7.5 mostra com muita nitidez. Perdem importância o Tesouro e a 
Poupança Rural, em favor do FAE, do FAT e de Recursos Obrigatórios (que são 
exigibilidades sobre os depósitos à vista).  

 

 
Essa nova composição de fontes serviu para redirecionar o crédito rural (novos aportes) para 
uma clientela nova, como a agricultura familiar, beneficiada pelo Pronaf. Não apenas por 
isso, mas também pelo menor volume de recursos canalizados em 1996, pareceria, assim, 
que não foi o crédito rural que proveu o estímulo para a expansão da produção no ano 
agrícola 1996/97. 

Entretanto, tal conclusão não é verdadeira. É necessário, em primeiro lugar, levar em conta 
que o governo facilitou a captação externa (através da Resolução n.º 2.148/95, a "63 



Caipira"), o que redundou num volume líquido (ingressos menos saídas) de R$ 2 bilhões de 
empréstimos com prazo de até 360 dias, e que não estão computados na Tabela 7.7. Esses 
empréstimos permitiram que fornecedores de insumos e beneficiadores dos produtos 
agrícolas financiassem o setor. 

Em segundo lugar, não se pode exagerar o impacto favorável da securitização das dívidas do 
setor agrícola, que foi efetivamente implementado em 1996, e que, restrita ao limite de R$ 
200 mil por agricultor, atingiu quase 200 mil produtores, somente no Banco do Brasil. O 
valor total securitizado foi de R$ 7 bilhões. 

É essa securitização que, afinal, explica a redução da fonte "Poupança Rural" na concessão 
de novo crédito. Não tendo havido o retorno do empréstimo concedido, tampouco houve 
novo fluxo. 

Finalmente, não se pode esquecer que a comercialização agrícola em 1996, ano de preços 
internos elevados devido à coincidência de baixa produção doméstica e preços 
internacionais elevados, deu como resultado uma capacidade maior de autofinanciamento 
dos agricultores, com reflexos positivos sobre o ano agrícola 1996/97. 

A	Comercialização	Agrícola	em	1997		

De maneira geral, a comercialização da safra 1996/97 está sendo favorecida pelo excelente 
desempenho dos preços da soja, carro chefe da dobradinha soja-milho, que juntos 
respondem por mais de 70% da receita total do setor de grãos. Além disso, o governo tem 
podido contar com uma oferta abundante de crédito de comercialização por parte do sistema 
bancário, em função do aumento das exigibilidades decorrentes da cobrança da CPMF. Esse 
aumento das exigibilidades entre janeiro e fevereiro de 1997 consistiu em nada menos que 
R$ 2 bilhões. 

Os atuais preços recebidos pelos produtores de soja são os mais elevados em termos 
históricos, atingindo cerca de R$ 15,00/60 kg em Goiás e R$ 16,00/60 kg no Paraná, em 
pleno período de colheita.  

Tal comportamento reflete a forte demanda externa do grão, explicada principalmente pelo 
incremento da demanda asiática, em especial da China, por farelo de soja. O processo de 
industrialização naqueles países está ocorrendo de forma acelerada, com expressivo 
aumento da renda urbana e maior procura por alimentos. Pode-se deduzir a partir daí que o 
maior consumo dos derivados de soja caracteriza-se como um fenômeno permanente, 
devendo a oferta agrícola ser aumentada para fazer face à maior demanda. Com efeito, os 
primeiros indicativos da safra norte-americana mostram que a área plantada com soja da 
safra 1997/98 poderá crescer cerca de 7%, em função dos bons preços auferidos e também 
da flexibilização da nova lei agrícola dos Estados Unidos, que acabou com as restrições para 
aumento da área cultivada. 

Os bons preços da soja, além de propiciarem uma rápida comercialização do produto, estão 
viabilizando capital de giro para o setor, sobretudo para o milho, uma vez que grande parte 
dos produtores de soja são também produtores de milho. Em função disso, tem sido possível 
retardar a colheita do milho e, desse modo, gerar condições para um comportamento mais 
favorável dos seus preços. 

 

Nesse ambiente de bom nível de capital de giro, os produtores vêm financiando as despesas 
de colheita com o mínimo de intervenção oficial, tornando mais eficientes os instrumentos 



de comercialização do governo federal, especialmente o contrato de opções, que lhe permite 
garantir um dado nível de preços para o período de entressafra, com estocagem por conta do 
setor privado e sem a necessidade de compras diretas. 

Ao entrar nesse sistema, o produtor também adquire condições de se financiar junto aos 
agentes financeiros, principalmente o Banco do Brasil, já que, com o contrato de opções, ele 
conta com uma garantia de preço para o produto penhorado ao Banco.
Os Estados de Goiás e Mato Grosso são os que têm apresentado maior interesse, 
provavelmente em face da maior dificuldade para comercializar o seu produto, devido à 
grande distância física em relação aos principais centros consumidores. Os prêmios de 
abertura, que giram em torno de R$ 10,00 por contrato de 27 toneladas, chegaram a fechar 
em R$ 50,00 no Mato Grosso, enquanto nos demais estados ficaram ao redor de R$ 10,00.
Até o momento foram realizados quatro leilões, onde foram vendidas cerca de 388 mil 
toneladas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, com preços de exercício 
para vencimento em setembro e outubro de 1997. É provável que nesse programa sejam 
envolvidas entre 700 mil e 1 milhão de toneladas do produto. 

O fato relevante é que, a partir do anúncio dos leilões das opções de venda no início de 
março, os preços do milho subiram cerca de 10%, em Goiás, durante o mês, em plena 
colheita, saindo de R$ 5,20/60 kg para R$ 5,70/60 kg e estabilizando-se desde então. A 
partir da terceira semana de abril, eles passaram a mostrar sinais de redução devido à fase 
final da colheita, mas isso coincide justamente com o período mais efetivo de 
funcionamento dos instrumentos de comercialização do governo federal, o que 
provavelmente dará maior estabilidade aos preços. 

Com relação às Aquisições do Governo Federal (AGF), que estão liberadas para até duas 
mil sacas por produtor, estima-se que deverão se situar entre 300 mil e 500 mil toneladas.
No total, o governo deverá operacionalizar cerca de 1,5 milhão de toneladas nos dois 
programas, o que representa apenas 4% da safra total. 

O maior nível de aquisição governamental, no entanto, deverá ocorrer com a entrega do 
produto para pagamento das dívidas securitizadas, cujo quantitativo deverá girar em torno 
de 2 milhões de toneladas neste primeiro semestre do ano.  

A julgar pela conjuntura, a quase totalidade do milho adquirido deverá retornar ao mercado 
para complementação da oferta no segundo semestre do ano, tendo em vista que o 
suprimento total de milho gira em torno de 41 milhões de toneladas para este ano, contra um 
consumo total estimado em cerca de 37 milhões de toneladas. Ficará em estoque do governo 
federal apenas uma parte do excedente estimado em 4 milhões de toneladas.  

O arroz, que se constitui no terceiro produto mais importante da safra de verão, depois do 
milho e da soja, está encontrando condições excepcionais de comercialização, com os 
preços recebidos pelos produtores também atingindo níveis recordes para o período da 
colheita: cerca de R$ 11,00/50 kg, no Rio Grande do Sul, para o arroz irrigado, e R$ 
12,00/60 kg, em Goiás, para o arroz de sequeiro. 

O quadro interno de oferta e demanda está absolutamente ajustado, sendo necessárias 
importações de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas para complementar o 
abastecimento. A Argentina e o Uruguai, nossos principais fornecedores, devem suprir tais 
necessidades, visto que produzem basicamente para o mercado brasileiro, mas não dispõem 
de todo esse quantitativo, porque já exportaram para outros países. Portanto, o mercado 
brasileiro deverá demandar pelo menos 200 mil toneladas de outros países, especialmente 
do Vietnã e da Tailândia. 



 

Por seu turno, os preços externos encontram-se em torno de U$ 325,00/t, FOB Bangcoc, 
portanto acima da média histórica de U$ 290,00/t, o que ajuda a confirmar a expectativa de 
que, neste ano, praticamente inexistem fatores de pressão baixista sobre os preços. 

Conclusão		

Uma combinação de mudança radical, no curto prazo, da situação financeira dos 
agricultores e preços atraentes das commodities - sobretudo a soja e o milho - durante 1996 
redundou numa retomada do plantio e do uso de insumos na agricultura, o que, juntamente 
com as boas condições climáticas, responde pela produção recorde de grãos de 1997 no 
Centro-Sul, conforme as estimativas do terceiro levantamento da Conab. 

Uma vez que a comercialização vem se dando de maneira satisfatória, pode-se seguramente 
esperar por uma expansão adicional do setor agrícola na temporada 1997/98, a menos que 
haja uma reversão abrupta no mercado internacional, o que é pouco provável. 

 


