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SÍNTESE DA CONJUNTURA

O ano de 2012 tem sido desafiador do ponto de vista da atividade econômica, cujo desempenho tem ficado aquém do 
desejado, especialmente no que tange à produção industrial. Esta acumula variação negativa de 2,8% no período janeiro-
outubro (–3,0% no caso específico da indústria de transformação), impactando negativamente o Produto Interno Bruto 
(PIB), que acumulou alta de apenas 0,7% nos três primeiros trimestres do ano. A variação positiva do PIB tem sido 
garantida pelo setor de serviços, com crescimento acumulado de 1,5% no ano.

Pela ótica da demanda, o comportamento também não tem sido uniforme. Enquanto o consumo continua crescendo 
(variação de 2,9% no ano), a formação bruta de capital fixo (FBCF) acumula queda de 3,9%, e as exportações líquidas 
também vêm dando contribuição negativa.

Os números mais recentes, entretanto, apresentam indícios de que a economia está em recuperação. O PIB, em 
particular, teve crescimento de 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo, o melhor resultado desde o primeiro 
trimestre de 2011. E os primeiros números referentes ao quarto trimestre de 2012 indicam que a recuperação deve conti-
nuar. Em outubro, a produção física da indústria registrou alta de 0,9% em relação a setembro, na série dessazonalizada, e 
acumula variação de 2,3% nos últimos cinco meses. Pela primeira vez desde o ano passado, houve crescimento da produção 
industrial na comparação com o mesmo mês do ano anterior (2,3%), levando a variação em doze meses a registrar uma 
taxa menos negativa (–2,7%). Os números sugerem que o setor já superou seu pior momento, mas certamente ainda há 
um bom caminho a percorrer para solidificar a recuperação.

O baixo dinamismo relativo da atividade econômica não tem prejudicado os números do mercado de trabalho, que 
permanecem muito positivos. A taxa de desemprego atingiu 5,3% em outubro último, o nível mais baixo para o mês 
desde o início da série, em 2002. A geração de empregos formais, embora em desaceleração, já alcançou a marca de 1,1 
milhão de empregos até outubro, e os salários reais continuam obtendo ganhos significativos. O aparente paradoxo entre 
atividade e emprego parece ser explicado pelo perfil setorial da produção. Quase 80% dos empregos formais gerados este 
ano se referem às atividades de comércio e de serviços, naturalmente mais intensivas em mão de obra, que, beneficiadas 
pela continuidade da expansão da renda e do consumo, compõem o setor com maior crescimento acumulado no ano.

Outro desafio importante diz respeito à evolução dos índices de preços, que têm sido expostos a importantes elementos 
de pressão altista. Os alimentos sofreram novo choque de oferta negativo este ano, por conta de problemas climáticos no 
país e por quebras de safra no exterior, o que levou o Índice de Preços ao Produto Amplo (IPA) agrícola a registrar alta de 
17,1% no acumulado do ano até outubro. Os preços dos serviços, especialmente aqueles mais intensivos em trabalho, vêm 
mostrando uma variação persistentemente acima da média há vários anos, provavelmente como reflexo do aquecimento do 
mercado de trabalho e da elevada demanda por serviços. Finalmente, a desvalorização da taxa de câmbio observada desde o 
início de 2011, da ordem de 27% em termos nominais e de mais de 20% em termos reais (a depender do índice utilizado), 
constituiu outro fator de pressão sobre os preços. Esse quadro não impediu, contudo, que a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se mantivesse rigorosamente dentro dos limites estabelecidos pelo sistema 
de metas, mostrando inclusive queda no acumulado do ano (de 5,97% no período janeiro-novembro de 2011 para 5,01% no 
mesmo período deste ano); esse resultado contou com a contribuição baixista dos preços administrados e dos bens duráveis.

A economia mundial tem sido outro elemento desafiador, tendo em vista a recessão na Europa, o crescimento ainda 
abaixo do desejado nos Estados Unidos e a desaceleração nos países emergentes e em desenvolvimento, inclusive China. 
O país se depara também com uma perda de termos de troca, da ordem de 4,7% na média do ano, especialmente como 
consequência da queda dos preços do minério de ferro. Há que citar também as restrições às importações impostas na 
Argentina, prejudicando frontalmente as vendas brasileiras de bens manufaturados para o país. Tudo isso tem prejudicado 
o desempenho exportador, que acumula variação negativa de 4,7% no período janeiro-novembro deste ano.

Houve, contudo, uma desaceleração expressiva também das importações, principalmente de bens intermediários, em 
resposta à queda da atividade industrial. A redução concomitante das remessas líquidas de lucros e dividendos permitiu ao 
país manter um déficit em transações correntes em nível confortável (pouco acima de US$ 50 bilhões anuais, semelhante 
ao registrado em 2011), o qual vem sendo financiado com folga pelos investimentos diretos.

No front fiscal, a desaceleração da atividade econômica e as desonerações fiscais prejudicaram a arrecadação de im-
postos do Tesouro e, a despeito do aumento das receitas da Previdência Social, não conseguiram acompanhar a expansão 
das despesas, em especial os gastos sociais e/ou aqueles vinculados ao salário mínimo (SM). Em consequência disso, 
houve redução do superávit primário do setor público consolidado, que ficou abaixo da meta estabelecida, de 3,1% do 
PIB. Entretanto, a redução das despesas com juros amorteceu o impacto sobre o déficit nominal, e a dívida líquida do 
setor público permanece em trajetória de queda, reduzindo-se para 35,2% do PIB no acumulado do ano até outubro.
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Por fim, o crédito permanece em trajetória de expansão, embora a um ritmo mais moderado do que nos últimos 
anos, e já representava, em outubro último, 51,9% do PIB, com aumento de 4 pontos percentuais (p.p.) em relação a 
outubro de 2011. Quatro aspectos chamam a atenção na evolução recente do crédito: i) o crescimento mais acelerado 
das concessões por parte dos bancos públicos, em comparação com os privados; ii) a expansão mais acelerada no crédito 
direcionado, em especial para habitação, comparativamente ao crédito com recursos livres; iii) a redução das taxas médias 
de empréstimo tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, que se deve não apenas à redução da taxa básica – do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) –, mas também à queda dos spreads; e iv) o aumento do comprome-
timento de renda das famílias com o serviço das dívidas.

Os números acima apresentados sintetizam uma economia em que o consumo cresce de forma consistente − com 
base em ganhos reais de salário, aumento de emprego e crédito e crescentes transferências do governo −, mas que encontra 
dificuldades para expandir os investimentos de maneira mais firme, além de enfrentar restrições externas para expandir suas 
exportações. O reflexo deste quadro no lado da oferta é um desempenho relativamente desanimador da produção de bens 
de capital e de tradeables em geral – em suma, de bens industriais – e um desempenho mais favorável do setor de serviços.

O comportamento do investimento merece especial atenção. A FBCF já completou cinco trimestres consecutivos 
de queda na série dessazonalizada, segundo dados das Contas Nacionais, e o indicador de consumo aparente de bens de 
capital (cuja metodologia é apresentada em Nota Técnica anexa a esta Carta) mostra uma queda de 6,9% no período 
janeiro-outubro de 2012 em relação ao mesmo período de 2011. A fraqueza da demanda de investimentos no país tem 
impactado fortemente a produção doméstica de bens de capital, que acumulou queda de 11,8% no período janeiro-
outubro deste ano, a qual foi acompanhada de um aumento modesto das importações desses bens (crescimento de apenas 
1,8% do quantum importado).

É possível especular que o atual processo de retração do investimento tenha se iniciado da mesma forma que em 
outros períodos da história recente, resultando das medidas de aperto monetário e fiscal adotadas entre o final de 2010 e 
meados de 2011 e da sensível piora da conjuntura internacional a partir de meados de 2011 (quando houve o acirramento 
da crise na Europa e o rebaixamento da classificação de risco da dívida soberana dos Estados Unidos). Mas não é tão fácil 
explicar a ausência de sinais de recuperação do investimento até o terceiro trimestre de 2012, tendo em vista o relaxamento 
das condições monetárias e fiscais e os demais estímulos aplicados pelo governo. As explicações podem estar relacionadas 
tanto a insuficiências de demanda como a restrições do lado da oferta, não havendo evidências empíricas suficientes que 
permitam identificar, com razoável grau de confiança, os principais determinantes desse fenômeno.

Assim como o setor de bens de capital, o setor de bens de consumo industriais também tem apresentado desempenho 
insatisfatório. O indicador de consumo aparente de bens de consumo industriais acumula queda de 1,6% no ano, com-
portamento que se observa tanto nos bens duráveis (–3,1%) quanto nos não duráveis (–1,0%). Mesmo considerando que 
a desacumulação de estoques tenha permitido um aumento efetivo da demanda mais forte do que os números de consumo 
aparente mostram, esses resultados sugerem que a demanda de bens industriais de consumo tem sido mais fraca do que 
se poderia deduzir dos números de consumo das famílias nas Contas Nacionais. De acordo com tal interpretação, parte 
predominante do aumento do consumo das famílias neste ano estaria recaindo sobre o setor de serviços – o que está em 
consonância com a dinâmica de geração de empregos nesse setor e, também, com seus níveis de inflação mais elevados.

Não restam dúvidas, portanto, de que a retomada mais robusta e sustentada do crescimento econômico no curto 
prazo passa pela recuperação do setor de bens industriais e, mais especificamente, do setor de bens de capital, por meio 
do aumento dos investimentos. A recuperação dos investimentos é necessária e desejável por diversos motivos. Primeiro, 
porque impulsiona a demanda agregada e, no contexto atual, ajudaria a dividir com o consumo o papel de dinamizar o 
crescimento do PIB. Segundo, porque estimula diretamente o setor industrial (diferentemente do consumo, que se dire-
ciona em grande parte para serviços), ajudando a acelerar o crescimento da indústria e a reduzir os níveis de ociosidade 
hoje existentes. E terceiro, porque gera maior capacidade de crescimento econômico no futuro.

Respondendo às preocupações com o nível de atividade econômica, o governo vem reagindo por meio de mudanças 
no mix de política macroeconômica em associação com medidas de caráter microeconômico. Na área monetária, procura-
se uma combinação de juros mais baixos, câmbio mais desvalorizado e manutenção da inflação dentro dos limites do 
sistema de metas, optando-se por um processo mais gradual de convergência da inflação para o centro da meta. Na política 
fiscal, em que pese o impacto negativo das desonerações fiscais sobre as receitas, o governo busca elevar os investimentos 
públicos sem abrir mão dos gastos sociais, priorizando o controle das despesas com pessoal e encargos (que se reduzem 
como proporção do PIB) e com custeio stricto sensu.

No âmbito microeconômico, as preocupações do governo vêm se voltando crescentemente à adoção de medidas 
focadas em remover entraves e estimular os investimentos, desde o lançamento do Plano Brasil Maior, ainda em 2011, 
passando pelos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pelos recursos do Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI) (recentemente prorrogado até o final de 2013, com recursos da ordem de R$ 100 bilhões 
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e juros subsidiados), e contemplando também diversas medidas de desoneração fiscal, bem como a redução da Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP), que incide sobre os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Tendo em vista as medidas expansionistas de política econômica e a ociosidade do setor industrial, e tomando-se 
como referência a experiência pregressa, seria razoável esperar que a economia brasileira já estivesse em um novo ciclo de 
crescimento. As razões para a recuperação estar ocorrendo a um ritmo mais lento do que o esperado ainda não são claras. 
É certo, porém, que o grande desafio é propiciar as condições necessárias para o crescimento concomitante do consumo 
e do investimento, a exemplo do que acontecia antes da crise internacional de 2008-2009, e manejar os instrumentos de 
política de forma que essa expansão da demanda não provoque efeitos colaterais indesejados, como aceleração da inflação 
ou aumento do déficit externo.
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