
 

 

Boletim Conjuntural 32 - janeiro 96 (resenha)  

 

Panorama Conjuntural  
Um breve retrospecto da economia no ano passado revela tanto avanços quanto desafios que 
ainda precisam ser enfrentados no sentido de consolidar a estabilização. Na primeira 
categoria se enquadram a manutenção da inflação em patamar reduzido (20% no acumulado 
do ano pela média dos principais índices de preços), a recuperação da política monetária 
enquanto instrumento eficaz para a estabilização e a aprovação das reformas relativas aos 
monopólios estatais e capital estrangeiro. No segundo caso, destacam-se a questão fiscal, 
que apresentou sensível deterioração ao longo do ano, e as reformas que visam a um ajuste 
fiscal permanente (as reformas tributária, administrativa e da Previdência), além da 
necessidade de se aprofundar o programa de privatizações.  

A situação de relativa estabilidade observada ao longo dos últimos meses possibilitou uma 
recuperação de taxas positivas de crescimento da produção industrial. De acordo com 
estimativas do GAC, o nível de atividade na indústria teria aumentado novamente em 
dezembro, fazendo com que a variação acumulada desde setembro (quando as taxas mensais 
voltam a ser positivas, após queda acumulada de 15,1% desde dezembro de 1994) 
alcançasse 6,2%. De acordo com essas estimativas, a indústria teria fechado o ano passado 
com crescimento de cerca de 2%, enquanto o PIB teria apresentado crescimento de 3,7%. A 
taxa de investimento (a preços constantes), segundo estimativas apresentadas neste Boletim, 
teria aumentado de 15 para 16,6% do PIB entre 1994 e 1995, embora tenha apresentado 
trajetória declinante ao longo do ano.  

Os dados relativos ao emprego também apontam para crescimento, ao contrário do que vem 
sendo divulgado com certa ênfase pela imprensa. De acordo com dados da pesquisa 
domiciliar do IBGE (Pesquisa Mensal de Emprego), a taxa média de desemprego até 
novembro teria sido de 4,7%, contra 5,2% em igual período de 1994. O rendimento médio 
real das pessoas ocupadas até outubro, segundo a mesma pesquisa, apresentava crescimento 
de 10% em termos reais em relação ao acumulado em igual período de 1994. Assim, as 
perspectivas para 1996 são de que a recuperação do crescimento se mantenha em ritmo 
moderado e compatível com a estabilidade dos preços e equilíbrio no balanço de 
pagamentos.  

O desempenho da economia em 1995 apresentou três momentos distintos. O primeiro 
trimestre foi marcado por um superaquecimento da atividade econômica e, particularmente, 
do consumo, que levaram a uma expansão de 10% do PIB em relação a igual período de 
1994. Semelhante ritmo de crescimento da demanda somente pôde ser absorvido sem maior 
impacto sobre a inflação (que se manteve sob controle no período, com média mensal de 



1,4%) através de um forte aumento das importações, que crescem, em termos 
dessazonalizados, cerca de 85% no trimestre jan-mar/95 relativamente ao trimestre 
imediatamente anterior à introdução do Real. Além do aumento da demanda, tal crescimento 
é explicado ainda pela valorização real do câmbio, que se aprecia em cerca de 23% entre 
junho de 1994 e fevereiro de 1995 em termos de taxa de câmbio efetiva, e pela 
intensificação da abertura comercial. O resultado foi uma rápida e acentuada reversão dos 
saldos da balança comercial, que, na comparação dos mesmos trimestres destacados acima 
(em termos dessazonalizados), passam de superávits mensais médios de US$ 1.206 milhões 
para déficits mensais de US$ 1.076 milhões.  

Esta era uma trajetória que se mostrava claramente insustentável, e a crise do México - com 
seus impactos negativos sobre os fluxos de capitais externos - alertou para a necessidade de 
reorientar a política econômica. Em março, o câmbio passa de um regime flutuante para um 
regime de bandas, resultando numa desvalorização discreta de cerca de 5% em termos reais. 
Em junho ocorre uma nova mudança nos limites da banda, e o Banco Central passa a 
intervir mais frequentemente para impedir a apreciação cambial resultante da retomada dos 
ingressos de recursos externos: este novo regime de banda deslizante, com intervenções 
intrabanda por parte do Banco Central, permitiu que o câmbio efetivo real acumulasse, entre 
fevereiro e dezembro, uma desvalorização de 12,8%. No campo da política comercial, as 
tarifas de importação foram significativamente elevadas para um conjunto de bens de 
consumo, adequando o ritmo da abertura da economia ao novo cenário externo.  

Simultaneamente à mudança na política cambial, o Banco Central aprofundou os controles 
monetários e creditícios sobre a economia. A taxa de juros real básica (observada no Selic) 
foi levada a patamares bastante elevados, aumentando de 2% a.m., em média, no trimestre 
janeiro-março para 2,4% a.m. no trimestre abril-junho e 3,2% a.m. entre julho e setembro 
(deflator: IGP-DIc). As restrições ao crédito, que desde outubro já eram fortes - por conta 
dos elevados compulsórios, que haviam passado a incidir inclusive sobre operações ativas -, 
tornaram-se ainda mais rigorosas. A taxa real de juros para empréstimos de capital de giro 
aumenta de 4,4% a.m., em média, no trimestre janeiro-março para 5,5% a.m. entre abril e 
junho e 6,2% a.m. entre julho e setembro.  

Os impactos dessa mudança de política sobre o nível de atividade econômica se fizeram 
sentir sob a forma de uma acentuada redução da produção industrial, que apresenta uma 
queda acumulada de quase 9% no terceiro trimestre em relação ao primeiro. No mesmo 
período, o emprego industrial na indústria paulista cai cerca de 4%, embora se observe 
crescimento no emprego em outras atividades, de tal modo que as taxas de desemprego 
total, segundo cálculos da Fundação Seade, permanecem praticamente constantes (passando 
de 12,7% no primeiro trimestre para 13,1% no terceiro). A política de juros elevados parece 
também ter afetado a taxa de investimento que, de acordo com estimativas do IPEA, teria 
declinado no segundo e terceiro trimestres do ano após crescimento ininterrupto desde o 
início de 1993.  

A combinação entre desaquecimento da atividade econômica, recuperação em termos reais 
do câmbio e aumentos de tarifas de importação resultou em reversão dos déficits comerciais, 
que passaram a apresentar superávits mensais médios dessazonalizados de cerca de US$ 300 
milhões no segundo semestre. A média mensal de importações dessazonalizadas, que no 
primeiro semestre havia sido de US$ 4,6 bilhões, declinou para US$ 3,8 bilhões no segundo, 
enquanto as exportações aumentavam de uma média mensal de US$ 3,7 bilhões para US$ 4 



bilhões entre os dois períodos.  

O aperto nas condições de crédito apresentou também um forte impacto sobre a situação 
financeira de empresas e famílias, aumentando significativamente os níveis de 
inadimplência. De acordo com informações da ACSP, o número de falências requeridas em 
1995 foi superior a 10 mil, recorde da série em 35 anos. No caso de consumidores, os 
registros de inadimplência superaram 2.500 mil (o recorde anterior era de 407 mil, 
registrado em 1987). Este quadro, obviamente, apresentou reflexos sobre um sistema 
financeiro que já vinha em processo de adaptação à nova realidade de taxas de inflação 
baixas, eventualmente conduzindo ao fechamento de algumas instituições mais frágeis.  

A questão da reestruturação do sistema financeiro passou assim a constituir-se numa das 
principais restrições à atuação do Banco Central a partir do momento em que este passa a 
flexibilizar a política monetária, reduzindo juros, compulsórios e restrições ao crédito. As 
operações de assistência financeira de liquidez do Banco Central, que haviam apresentado 
impacto contracionista de R$ 4,5 bilhões sobre a variação da base monetária no primeiro 
semestre de 1995, tiveram impacto expansionista de R$ 1,1 bilhão entre julho e setembro, 
alcançando R$ 4,2 bilhões em novembro e R$ 2 bilhões em dezembro, já por conta do 
Proer.  

A outra restrição veio da entrada de recursos externos, atraídos pela política de juros altos. 
Comparando o primeiro semestre com o terceiro trimestre, o impacto das operações com o 
setor externo sobre a variação da base monetária passa de -R$ 3,4 bilhões para +R$ 13,6 
bilhões, mantendo-se ainda elevada no último trimestre do ano (+R$ 4,7 bilhões). A 
combinação destes efeitos derivados das operações de assistência financeira de liquidez e 
daquelas com o setor externo exigiu uma política agressiva de colocação de títulos públicos: 
a dívida mobiliária federal fora o Banco Central cresceu 42% entre julho e setembro. No 
último trimestre do ano o crescimento foi menor (10,3%), e a dívida em títulos do governo 
federal fora do Bacen alcançou R$ 108,6 bilhões em dezembro.  

Com o retorno dos fluxos de capitais externos e a sinalização positiva da balança comercial, 
o Banco Central começou a promover um relaxamento gradual das restrições monetária e 
creditícia a partir de agosto. Este movimento é mais visível em termos das taxas de juros 
nominais no Selic, que declinam de 4% a.m. em julho para 2,8% a.m. em dezembro. O 
último trimestre de 1995, portanto, marcou uma reversão da desaceleração: taxas positivas 
de crescimento da produção industrial acumularam uma variação de 4,3% de setembro a 
novembro. Os níveis ainda são cerca de 4,6% inferiores, na média setembro-novembro, ao 
observado em iguais meses de1994, mas parecem indicar que teria se iniciado um novo 
movimento de crescimento.  

Mais importante, no entanto, é o fato de que o comportamento das vendas reais da indústria 
em novembro, de acordo com a CNI, teria apresentado crescimento, em relação a outubro, 
de 6,25%, e que as vendas no comércio em São Paulo, de acordo com dados da FCESP, em 
dezembro teriam superado as expectativas, embora tenham sido cerca de 8,5% inferiores a 
dezembro de 1994. Isto significa que a atividade econômica neste início de ano poderá 
surpreender devido à necessidade de se recompor os níveis de estoques tanto na indústria 
quanto no comércio.  

Este movimento reforça a tendência positiva decorrente da continuidade da redução das 
taxas de juros e da normalização da situação no mercado financeiro com as soluções para os 



problemas do Econômico e do Banespa. Conforme discutido no último Boletim, um dos 
principais entraves à recuperação do nível de atividade localizava-se precisamente no 
"entupimento" dos canais de crédito, que ao longo dos próximos meses deve voltar a fluir 
mais livremente à medida que se reduza o grau de incertezas no interior do próprio sistema 
financeiro.  

Entretanto, é importante ter claros os limites ao crescimento possível. Diante do nível de 
reservas internacionais alcançado (US$ 51,8 bilhões em dezembro), bem como da 
continuidade dos fluxos de capital, que em dezembro resultaram em um saldo cambial da 
ordem de US$ 1,4 bilhão, valor que deve ser superado em janeiro, não existem pressões a 
curto prazo sobre o balanço de pagamentos. Mas o comportamento de exportações e 
importações tampouco dá margem a muito otimismo: considerando-se apenas o desempenho 
do segundo semestre de 1995, quando a economia já se encontrava desaquecida, observa-se 
que as exportações cresceram 7% e as importações 21% em relação a igual período de 1994. 
Uma eventual recuperação do crescimento, portanto, deverá levar em conta o aumento da 
competitividade da economia nacional em geral, e do setor exportador em particular. Neste 
sentido, é importante notar que o desempenho das exportações beneficiou-se, ao longo do 
ano passado, de uma conjuntura de preços bastante favorável no mercado internacional. 
Estimativas dão conta de que o quantum exportado teria se reduzido em até 3% - com 
impacto principalmente nos produtos manufaturados.  

Como a questão cambial continuará a ser um instrumento importante para a estabilização, 
este aumento da competitividade deverá apoiar-se em outros fatores que afetam a 
rentabilidade das exportações, como, por exemplo, a necessidade de se ampliar, a custos 
mais baixos, as linhas de financiamento às exportações e de aprofundar o processo de 
desgravação tributária já iniciado com as medidas de compensação relativas ao PIS e Cofins 
embutidos nos custos de insumos. No entanto, desde uma perspectiva macroeconômica, a 
possibilidade de fazer as exportações crescerem a taxas mais elevadas está estreitamente 
associada à redução do déficit público, à aprovação das reformas constitucionais e ao 
aprofundamento do programa de privatizações - na medida em que estes fatores determinam 
a possibilidade de se recuperar o investimento e assim tornar a produção doméstica mais 
competitiva. Nestas três áreas, as perspectivas voltaram a ser otimistas depois de um 
segundo semestre bastante conturbado em termos políticos. Ainda assim, há muito que 
avançar até que as privatizações, concessões de serviços públicos e outras medidas de ajuste 
estrutural do setor público (reformas administrativa, tributária e da Previdência) se traduzam 
em reais condições para um crescimento sustentado.  

 

  



Resumo de projeções  

 

   



Atividade Econômica  
A indústria brasileira manteve, em dezembro, a tendência de recuperação do 
crescimento que vem se observando desde setembro. Segundo o Indicador IPEA (ver 
Nota 1), o crescimento de dezembro, em termos dessazonalizados, é de 1,9%, 
acumulando assim, nos últimos quatro meses, uma variação de 6,2% (ver Nota 2). 
Comparado com dezembro do ano passado, no entanto, observa-se uma queda de 9,9%. 
Vale notar que esta queda se deve muito mais à base de comparação extremamente 
elevada do que propriamente a uma debilidade da atual recuperação.  

Os resultados do Indicador IPEA, por categorias de uso, na série dessazonalizada 
apontam para um forte declínio da produção de bens de capital (-5,1%), uma lenta 
recuperação da produção de bens intermediários (+0,8%) e uma forte recuperação de 
bens de consumo (+4,7%).  

A produção industrial em 1995 foi marcada por notáveis contrastes; para melhor 
analisá-la podemos dividi-la em três quadrimestres: o primeiro já apontava para um leve 
declínio a partir de janeiro, como resultado das medidas contracionistas em efeito desde 
outubro de 1994. No segundo quadrimestre, a atividade econômica se reduz de forma 
abrupta em decorrência da ampliação das medidas contracionistas colocadas em vigor 
em abril de 1995: observa-se então uma queda de 11% em relação ao primeiro 
quadrimestre do ano e de 1% em relação a igual período de 1994. O último 
quadrimestre apresenta uma reversão no nível de atividade como resultado de um 
relativo abrandamento das restrições monetárias: cresceu 2,6% em relação ao segundo 
quadrimestre, embora seja 5,9% inferior ao terceiro quadrimestre de 1994.  

Por categorias de uso, a trajetória da indústria ao longo de 1995, é explicada 
principalmente pelo desempenho da produção de bens intermediários, grupo de major 
participação sobre o total, e que tem apresentado as menores taxas de crescimento, no 
último trimestre do ano. Nas outras categorias sobressai a diferença da distribuição ao 
longo do ano: a produção de bens de capital tem um primeiro declínio apenas a partir de 
maio e despenca de agosto em diante, não havendo indícios de recuperação, enquanto 
que os bens de consumo iniciam a recuperação um mês antes (agosto) do que a média 
da indústria. Neste último grupo se ressalta o crescimento na produção de bens duráveis 
(+13,6 acumulado no ano até novembro), impulsionado pela explosão de vendas destes 
bens, excluídos veículos (Tabela 1.1).  



 

Com a incorporação do resultado do IBGE de novembro, a estimativa de crescimento da 
indústria geral (extrativa + transformação) em 1995 passa a ser de 2,3%. Conjuntamente 
com os dados do IBGE sobre construção até novembro, bem como a revisão das 
informações anteriormente estimadas para as atividades de transportes, serviços de 
utilidade pública, comércio e serviços, estima-se que o PIB tenha crescido 3,7% em 
1995 (Tabela 1.4).  

 

Esta última estimativa representa uma revisão em relação às previsões de crescimento 
divulgadas ao longo do ano. Embora o fator determinante de um crescimento do PIB 
abaixo do previsto tenha sido o desempenho da indústria (que apresentou uma queda 
mais pronunciada do que o previsto, e uma recuperação mais tardia que o antecipado) 
deve se destacar o desempenho de outros setores. Em particular, o crescimento da 
produção animal, estimado em 12,8% em 1995, e dos serviços de utilidade pública 
(especialmente energia elétrica, com crescimento de 7,7%), contribuíram para impedir 
uma desaceleração ainda maior em relação a 1994.  

Cálculos preliminares com dados até novembro para os componentes da formação bruta 
de capital fixo permitem estimar uma taxa de investimento para o ano em torno de 
16,6% do PIB (Tabela 1.4). A longo do ano, os dados dessazonalizados mostram queda 
da taxa de investimento no trimestre, o que foi fortemente influenciado pela 



desaceleração na produção de bens de capital, fato associado à crise do setor 
agropecuário.  

Nota 1 -- O Indicador IPEA é o resultado de uma equação dinâmica visando estimar 
com antecipação de até um mês o Indicador da Indústria Geral do IBGE, a partir de 
resultados da produção de automóveis, aço bruto, l cimento, papelão ondulado para 
embalagem e cimento (ver Nota Técnica do Boletim Conjuntural nº 24).  

Nota 2 -- Nota: Chamamos a atenção para o fato de que as diferenças nos critérios de 
dessazonalização adotados pelo IPEA e pelo IBGE levavam a divergências nos índices 
dessazonalizados. Por essa razão, a partir de agora passaremos a adotar os fatores 
sazonais do IBGE (conforme divulgados no último Índice da Produção Industrial 
disponível) para efeito de cálculo do Indicador IPEA dessazonalizado.  

   



Emprego e Salários  
As pesquisas de emprego feitas em nível de domicílio como a Fundação Seade, que 
apresenta resultados para a Grande São Paulo, e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 
do IBGE, que apresenta resultados para seis regiões metropolitanas e para o total do 
Brasil, revelam um quadro favorável para o mercado de trabalho em 1995. As taxas de 
desemprego das duas pesquisas se mostram inferiores às observadas em 1994, 
resultando em saldo líquido positivo de novos empregos criados, inclusive na indústria.  

 

A Fundação Seade aponta queda na taxa de desemprego (ver Nota 1) total (13,2 contra 
14,3%) e ligeiro aumento na taxa de desemprego aberto (9 contra 8,9%) em relação ao 
ano de 1994 (Gráficos 2.2 e 2.3). Observando o nível de ocupação por setor de 
atividade, o resultado acumulado no ano até dezembro aponta crescimento em todos os 
setores: comércio (+5,4%); serviços (+5%) e indústria (+2,2%). Por posição na 
ocupação, enquanto o número de empregados com carteira assinada cresceu 2%, os 
empregados sem carteira assinada cresceram 11,9%.  



 

 

Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME - ver Nota 2) até novembro revelam a 
criação de 412 mil novos postos de trabalho em 1995 quando comparados com o ano 
anterior, distribuídos entre os setores de serviços (308 mil), comércio (84 mil) e 



indústria de transformação (54 mil). A taxa média de desemprego aberto para o ano até 
este mês situou-se em 4,66% contra 5,21% do mesmo período de 1994.  

Por outro lado, tanto as informações da Fiesp para São Paulo quanto da PIM-DG do 
IBGE para o Brasil, que são pesquisas feitas em nível de empresa, mostram queda 
significativa no nível de emprego industrial quando comparadas com o ano de 1994. Os 
resultados da pesquisa semanal da Fiesp apesar de apresentar crescimento até abril, a 
partir de maio ocorrem quedas contínuas no nível de emprego, que chega ao final do 
ano com a demissão de 179.874 trabalhadores, superando o resultado negativo de 1994, 
ano em que foram extintos 17.275 postos de trabalho (Gráfico 2.1). As perspectivas 
para 1996, segundo a Fiesp, principalmente em relação ao primeiro trimestre do ano, 
não são animadoras, podendo ocorrer novas demissões. O nível de emprego na indústria 
de transformação paulista caiu 0,35% na segunda semana de janeiro, equivalente à 
demissão de 7.487 trabalhadores.  

Os dados da PIM-DG do IBGE corroboram o desempenho desfavorável do emprego 
industrial apresentado pela Fiesp, tanto no resultado acumulado no período 
janeiro/novembro (-1,1%) quanto no acumulado em 12 meses (-1%). Esse resultado 
negativo ocorreu de forma mais intensa em Minas Gerais, que apresentou quedas de 2,9 
e 2,8% no acumulado no ano e em 12 meses, respectivamente, e na região Sul (-2,4 e -
2,2%). Houve crescimento somente no Nordeste (1,7% para as duas taxas). Por gênero 
industrial, nove entre os 22 apresentaram resultados positivos no acumulado em 12 
meses, destacando-se perfumaria (+12,9%), bebidas (+7,4%) e material elétrico e 
comunicações (+5%). As maiores quedas ocorreram nas indústrias de vestuário (-
10,9%) e extrativa mineral (-7,6%).  

Esta discrepância existente entre as pesquisas feitas em nível de empresa e as pesquisas 
realizadas junto aos domicílios, em relação à evolução do emprego industrial, pode ser 
explicada pelo fato de as primeiras não registrarem o emprego da produção terceirizada, 
fatalmente subestimando o número de pessoas empregadas na produção (ver Nota 
Técnica do Boletim Conjuntural 31).  

O movimento de terceirização representa não apenas uma transformação estrutural nas 
relações de emprego decorrente de mudanças tecnológicas e organizacionais, mas 
também uma reação às mudanças institucionais introduzidas a partir da Constituição de 
1988 que aumentaram os custos de demissão e tornaram mais rígidas as relações entre 
trabalhadores e empresas. Associado à crescente informalização, este movimento tem 
provocado uma reorganização no mercado de trabalho como forma de adaptação à nova 
regulamentação, acarretando aumento da parcela de empregados que não têm vínculo 
formal com as empresas. Esse tipo de emprego é captado pelas pesquisas domiciliares e 
não pelas pesquisas feitas nos estabelecimentos industriais.  

Em relação aos salários do setor industrial, tanto a Fiesp quanto a PIM-DG apontam um 
crescimento significativo em relação a 1994. O salário médio real da indústria paulista, 
segundo as informações da pesquisa mensal da Fiesp, encontrava-se em novembro num 
nível superior ao de outubro (+6,2%). A média dos primeiros 11 meses de 1995 para o 
salário real é 10,9% superior ao verificado no mesmo período de 1994 (Gráfico 2.4). Da 
mesma forma, a massa salarial real, com informações até novembro, cresceu 9,9% em 
relação a igual período do ano anterior.  



 

Os resultados da PIM-DG até novembro também apontam crescimento do rendimento 
dos trabalhadores da indústria. O salário contratual médio real apresenta para o 
acumulado no ano, em comparação com o mesmo período de 1994, um ganho de 8,7% 
para o país como um todo, resultado que foi generalizado em todas as regiões, com 
destaque para o Sul (+13,8%) e o Rio de Janeiro (+11%). Em relação aos gêneros 
industriais, o salário contratual médio real apresenta resultados positivos para o 
acumulado do ano em comparação com o ano passado em todas as atividades, com 
destaque para editorial e gráfica (+17,7%) e mobiliário (+17,1%).  

No mesmo sentido, o rendimento médio real das pessoas ocupadas no trabalho principal 
em outubro de 1995 ficou estável em relação a setembro, porém cresceu 
significativamente (+17,6%) em relação a outubro do ano anterior. No resultado 
acumulado no ano houve crescimento em todas as categorias, destacando-se 
empregados por conta própria (+25,4%); empregados sem carteira assinada (+15,6%); 
empregadores (+13,2%) e empregados com carteira de trabalho assinada (+2,4%). O 
crescimento até outubro do rendimento das pessoas ocupadas foi de 10,1% em termos 
reais.  

Por sua vez, o índice de rendimento médio dos assalariados da pesquisa da Fundação 
Seade mostra queda de 2,3% em relação a outubro (Gráfico 2.5). Este resultado 
negativo ocorreu em todos os setores: serviços (-1,4%), indústria (-1,2%) e comércio (-
4,8%).  



 

Com relação ao salário mínimo, seu nível em dezembro estava em termos reais 17,1% 
acima do que vigorava no mesmo mês de 1994. O resultado acumulado do ano aponta 
um crescimento de 6,7% em relação ao ano anterior.  

Nota 1 - 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 nenhuma 
atividade nos últimos sete dias". O desemprego oculto engloba "as pessoas que 
realizaram de forma irregular algum trabalho remunerado ou pessoas que realizaram 
trabalho não-remunerado em ajuda a negócios de parentes e que procuraram trabalho 
nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou que, não tendo procurado neste período, o 
fizeram até 12 meses atrás (desemprego oculto pelo trabalho precário)" e "as pessoas 
que não possuem trabalho nem procuraram nos últimos 30 dias, por desestímulo do 
mercado 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.  

Nota 2 - As estimativas das observações omissas (junho e julho de 1992) foram feitas 
usando o programa "STAMP", considerando tendência estocástica e sazonalidade 
utilizando variáveis dummies. 

   



Inflação  
A inflação acumulada em 12 meses, quando medida por qualquer dos principais índices 
de preços ao consumidor (Fipe, INPC ou IPC-FGV) ou pelo IGP-DI, vem caindo 
ininterruptamente. No caso da Fipe, a taxa acumulada dos primeiros 12 meses pós-plano 
foi de 32,31%, enquanto a taxa acumulada nos 12 meses encerrados em setembro de 
1995 foi de 27,56% e a do ano de 1995 foi de 23,16%. Cabe ressaltar que a variação de 
janeiro a dezembro nos preços atacadistas chegou a ser negativa nos preços agrícolas (-
5,62%), medidos pelo IPA-OG, e no caso dos bens industriais (13,1%) bastante inferior 
a qualquer dos índices de preços ao consumidor.  

A Tabela 3.1 mostra o comportamento no ano passado dos principais índices de preços. 
Medida pelo índice combinado, que é a média geométrica do IGP-DI, INPC e IPC-Fipe, 
a inflação atingiu seu ponto máximo no segundo trimestre, com reduções consecutivas 
no terceiro e quarto trimestres. Enquanto as elevações de preços administrados 
(transporte público, gás e água) e dos serviços, em especial matrículas escolares e 
aluguel, tiveram peso decisivo na média mais elevada do trimestre abril/junho, no 
segundo semestre destacam-se a contribuição que o desaquecimento da atividade 
econômica e os produtos agropecuários tiveram na queda da inflação.  

 

Em dezembro, as principais pressões altistas vieram dos gastos com habitação e saúde: 
o pagamento do 13 salário pressionou para cima as despesas de condomínio, e o reajuste 
da conta mínima de telefone teve impacto nos serviços públicos residenciais, enquanto 
os remédios e produtos farmacêuticos aumentaram 6,4%, de acordo com o IPC da Fipe.  

O INPC de dezembro já incorporou os aumentos de energia elétrica (25,08% na média 
do país) e de telefone e correios (22,53%, também na média). Por causa da diferença na 
metodologia de apuração - enquanto o IBGE utiliza a informação fornecida pelos órgãos 
do governo que autorizam os reajustes de tarifas públicas, a Fipe pesquisa junto aos 
domicílios os aumentos verificados quando as contas são efetivamente pagas - e como a 
elevação da tarifa de energia elétrica entrou em vigor em São Paulo somente a partir de 
dezembro, certamente o impacto dos reajustes sobre o índice da Fipe acontecerá apenas 
a partir de janeiro, embora já tenha atingido o INPC em dezembro. Por essa razão, o 
IPC da Fipe será superior ao INPC, exatamente o inverso do que se observou em 
dezembro.  



O resultado das duas primeiras quadrissemanas da Fipe de janeiro surpreendeu 
negativamente. Já era esperado um índice superior a 1,5% devido aos reajustes de 
mensalidades escolares, além do impacto da correção da tarifa telefônica e da tarifa de 
energia elétrica. Por causa de problemas climáticos, no entanto, os alimentos, e em 
especial os in natura, mostraram uma subida considerável que, dado o peso que os 
gastos com alimentação têm no índice, contribuiu com 0,48 ponto percentual para o 
1,95% observado na segunda quadrissemana.  

Perspectivas		

Com inflação alta, política monetária passiva e indexação generalizada, aumentos de 
preços-chave da economia - como tarifas públicas, salários e correções cambiais - eram 
imediatamente acompanhados por correções de todos os demais preços, 
independentemente das condições de oferta e demanda em determinado mercado.  

Nesses 18 meses de inflação baixa, algumas mudanças já podem ser observadas no 
regime de inflação, além da mudança de patamar dos 40% ao mês anteriores a julho de 
1994 para o atual 1,5%. O sucesso da política monetária na reversão do excessivo 
aquecimento da atividade no primeiro trimestre do ano passado e o impacto que a 
restrição ao crédito - via taxas de juros elevadas e limites aos prazos de financiamentos - 
teve sobre a demanda e os preços de bens duráveis (em especial automóveis) são sinais 
de que a inflação baixa permitiu à política monetária recuperar eficácia como 
instrumento de política econômica. Além disso, a redução sensível da indexação da 
economia, ainda que formalmente presente na legislação sobre reajustes salariais, 
permitiu tornar mais clara a diferenciação de comportamento dos bens e serviços em 
função do regime de formação de preços.  

O último boletim da Macrométrica apresenta uma análise interessante, sobre a qual nos 
baseamos para construir a tabela a seguir. Para cada grupo de preços do índice da Fipe 
(Tabela 3.3) - classificados em competitivos, administrados, oligopólicos e de serviços - 
foram calculados a média e o desvio padrão das 12 taxas mensais de inflação 
observadas no ano de 1995. Depois se dividiu o desvio padrão pela média para se obter 
o "coeficiente de variação". Um coeficiente de variação elevado significa que, de um 
mês para o outro, a inflação naquele grupo de produtos pode variar muito; quando o 
coeficiente é baixo, o comportamento da inflação mensal daquele grupo é mais ou 
menos estável, ou seja, não se observam grandes elevações ou grandes quedas na taxa 
mensal. O peso que cada um desses grupos tem no índice geral é o seguinte: 
competitivos representam 28,26% do total; administrados, 21,27%; oligopolistas, 
31,08% e o grupo de serviços, 19,39%.  



 

 



A tabela mostra que os grupos que mais contribuíram para a variabilidade na taxa de 
inflação de um mês para o outro - ou seja, os grupos com maior coeficiente de variação 
- foram os preços administrados (o reajuste de uma tarifa pública provoca um salto na 
inflação naquele momento) e os competitivos (aumentos ou reduções acentuados, 
principalmente por causa do comportamento dos preços agrícolas). De comportamento 
mais regular, sem variações acentuadas de um mês para o outro e, portanto, 
contribuindo para a previsibilidade dos índices, estiveram os preços oligopolizados 
(abaixo do índice geral médio) e os serviços (acima da inflação o ano todo).  

 

Este padrão não se deve alterar em 1996, ao menos em termos do coeficiente de 
variação de cada grupo - por exemplo, os bens competitivos, pelas próprias 
características de mercado, devem continuar trazendo imprevisibilidade ao índice.  

Por outro lado, os reajustes médios mensais serão menores para serviços, o que no caso 
de aluguéis já vem acontecendo ininterruptamente há cinco meses, e maiores para 
preços competitivos, já que os alimentos devem seguir uma trajetória mais altista por 
duas razões: porque a safra agrícola será menor e porque a cotação internacional do 
trigo deve continuar subindo.  

Para os próximos meses, apesar de a inflação em janeiro ter ficado acima das expectivas 
iniciais, as previsões feitas pelo mercado financeiro para os meses de fevereiro e março 
não foram revistas, o que reforça o comentário já feito em Cartas e Boletins anteriores 
de que eventuais choques de oferta ou de demanda passaram a ter efeito pontual e de 
que reajustes de tarifas públicas não se espalham na forma de aumentos generalizados 
de preços.  

   



Setor Externo  
Em dezembro, a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações manteve o 
movimento de desvalorização observado desde março, registrando uma depreciação de 
0,6%, que no acumulado do período já alcança 12,8%. O atraso cambial desde a 
implementação do Plano Real, no entanto, ainda é de 13,4%. As exportações apresentaram 
em 1995 um crescimento de 6,8% com relação a 1994, enquanto as importações cresceram 
50,1%, resultando em um déficit na balança comercial de US$ 3.157 milhões.  

No front externo, o cenário pode ser considerado como relativamente desfavorável em 
termos de nossa balança comercial, dada a expectativa de queda no volume do comércio 
mundial e de valorização do dólar.  

Balança	Comercial		

O saldo comercial, após três meses de resultados relativamente elevados, registrou 
expressiva queda nos dois últimos meses, tornando-se, inclusive, ligeiramente negativo em 
dezembro ( -US$ 51 milhões), o que resultou em um déficit no acumulado do ano de US$ 
3.157 milhões, valor esse bem inferior ao registrado no primeiro semestre do ano ( US$ 
4.267 milhões). A expressiva redução do saldo comercial observada nos últimos dois meses, 
no entanto, é explicada quase exclusivamente pela sazonalidade adversa da contas externas 
nesses dois meses, já que em termos dessazonalizados os valores observados teriam sido de 
US$ 245 e US$ 606 milhões, respectivamente , em novembro e dezembro.  

Em dezembro, as exportações alcançaram US$ 3.875 milhões e as importações US$ 3.926 
milhões, o que significou um crescimento das exportações de 4,3% e uma queda das 
importações de 13,2%, com relação a igual período do ano anterior (Tabela 4.1). No 
acumulado do ano, as exportações atingiram US$ 46,5 bilhões e as importações US$ 49,7 
bilhões, o que representou um crescimento das exportações e das importações de 6,8% e 
50,1%, respectivamente, com relação aos valores registrados em 1994 (Tabela 4.2).  



 

As exportações totais, na série dessazonalizada, após apresentarem um movimento de queda 
entre outubro de 1993 e janeiro de 1994 (US$ 3,2 bilhões), e de recuperação entre fevereiro 
e novembro último, que se acentua a partir de maio (entre maio e novembro, o patamar 
médio das exportações alcançou US$ 4.099 milhões) , voltam a apresentar queda em 
dezembro, quando atinge US$ 3.764, o que representou uma queda de 8% com relação ao 
patamar médio registrado entre maio e novembro (Gráfico 4.1).  



 

O crescimento das exportações em 1995, contudo, é explicado quase exclusivamente pelo 
crescimento dos semi-elaborados (32,7%), já que os produtos básicos e os manufaturados 
registraram, no acumulado do ano, taxas de crescimento de -0,8 e 2,4%, respectivamente, 
quando comparadas com 1994. É interessante ainda ressaltar que o crescimento dos 
manufaturados, quando retiramos três commodities classificadas nessa categoria - suco de 
laranja, café solúvel e açúcar refinado -, cai para apenas 0,8%. Esse resultado, todavia, 
implica alguma recuperação dos manufaturados tradicionais nos últimos meses, já que esse 
mesmo cálculo há três meses apontava para uma queda dos manufaturados de 1,3%.  

O fato mais sério, no entanto, a ressaltar é que dos 25 produtos mais importantes da pauta do 
semimanufaturados discriminados na pauta, 16 registraram uma elevação nos preços 
superior a 10% e 11 maior do que 20%, enquanto que 12 destes apresentaram queda no 
quantum exportado, algumas de magnitude elevada.  

Em termos do destino das exportações, verifica-se que o crescimento para os nossos dois 
principais parceiros comerciais, considerados individualmente, foi negativo quando 
comparado com o ano passado: no acumulado do ano, a taxa de crescimento das 
exportações para os Estados Unidos foi de -1,5% e para a Argentina de -2,3%. Mantiveram-
se ainda elevadas as exportações para o Japão (20,5%), e em torno da média total a taxa de 
crescimento para a União Européia (6,3%). Taxas de crescimento extremamente elevadas 
em 1995 foram observadas para mercados não-tradicionais, como Rússia (228,4%), Egito 
(106%) Venezuela (70,7%), Indonésia (67,3%) e China (46,4).  

As importações, exclusive petróleo, apresentaram a partir de junho um movimento de 
queda, contra igual período do ano passado, tendo registrado, no acumulado do ano, uma 
taxa de crescimento de 53,2%. A série dessazonalizada das importações, exclusive petróleo, 



apresentou um comportamento bastante irregular a partir de novembro de 1994, registrando, 
no entanto, um movimento de queda a partir de julho, tendo o patamar médio do segundo 
semestre de 1995 (US$ 3.576 milhões) apresentado uma queda de 17,2% em relação ao 
patamar médio observado no primeiro semestre que foi de US$ 4.322 milhões (Gráfico 4.2). 

 

Os últimos resultados da balança comercial, apesar de não garantirem uma inversão de 
forma permanente do saldo comercial, mostram que as alterações efetuadas pelo governo na 
condução da política cambial e comercial, associadas aos efeitos da desaceleração do ritmo 
de crescimento da economia, já impactaram de forma positiva os grandes agregados da 
balança comercial. Ainda que seja difícil separar o impacto da desaceleração do ritmo de 
crescimento da economia das alterações na condução das políticas comercial e cambial 
sobre os grandes agregados da balança comercial, pode-se esperar para os próximos meses 
resultados sazonalmente ajustados mais favoráveis do que aqueles registrados no primeiro 
semestre de 1995, principalmente pelo lado das importações, mesmo que se observe alguma 
retomada do crescimento da economia.  

Política	Cambial		

Em dezembro, a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações manteve o 
movimento de desvalorização observado desde março último, apresentando uma 
depreciação de 0,6%, explicada exclusivamente pela desvalorização da taxa de paridade do 
real em relação ao dólar. A desvalorização acumulada desde fevereiro por esse indicador já 
alcançava, em dezembro, 12,8%. Mesmo assim, a valorização da taxa de câmbio efetiva 
desde junho de 1994 era de 13,4% em dezembro e de 26% com relação aos valores médios 
de 1992, ano de maior taxa de câmbio efetiva real média da década (Gráfico 4.3).  



 

Quando se considera a taxa de câmbio efetiva real para manufaturados - os mais afetados 
por oscilações acentuadas no câmbio -, verifica-se que o diferencial da defasagem cambial 
estimado para a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações e para 
manufaturados reduziu-se significativamente nos últimos meses. Em de dezembro, a taxa 
específica para manufaturados apresentou ligeira valorização (0,3%), explicada 
exclusivamente pela valorização do dólar frente às moedas dos países industrializados 
(0,4%), ficando a desvalorização no acumulado desde fevereiro em 5,7%, muito inferior à 
observada para o total das exportações. Com relação a junho de 1994, a defasagem 
acumulada em dezembro era de 13,2%, enquanto com relação aos valores médios 
observados em 1992 esta era de 21,9% (Gráfico 4.4).  



 

A relação câmbio efetivo/salário, que serve como proxy da rentabilidade das exportações, 
que havia apresentado uma certa estabilidade desde o início do ano, sofreu em novembro 
forte valorização (7,8%), explicada exclusivamente pela elevação dos salários, dado que em 
novembro a desvalorização do câmbio foi superior à valorização do dólar frente à cesta de 
moedas utilizadas nas nossas estimativas. Com relação a junho de 1994, o atraso acumulado 
por esse indicador no mês era de 38,7%, muito superior, portanto, aos valores registrados 
para as taxas de câmbio efetivas reais.  

Deve-se ressaltar, no entanto, que a queda na relação câmbio efetivo/salário é explicada, no 
período, principalmente por uma elevação dos salários, que veio acompanhada por 
significativos ganhos de produtividade. Nesse sentido, o atraso cambial acumulado por esse 
indicador em novembro não pode ser interpretado como uma redução de igual magnitude na 
rentabilidade das exportações, principalmente quando se considera que os preços dos 
produtos exportados, sobretudo os semimanufaturados (30%) e em menor grau os 
manufaturados (15,5%), sofreram sensível elevação no período janeiro/outubro de 1995, 
conforme dados divulgados pelo Boletim Iceg da Universidade Santa Úrsula. Ainda assim, a 
ordem de grandeza do atraso acumulado por esse indicador parece revelar claramente que 
vem ocorrendo alguma deterioração na rentabilidade das exportações dos produtos 
manufaturados, que em 1995, excluídas as três commodities anteriormente mencionadas 
classificadas dentro dessa categoria, teria apresentado uma taxa de crescimento de apenas 
0,85%.  

Tendo em vista aumentar a competitividade das exportações, medidas de incentivo às 
exportações começaram a ser consideradas. Em termos de desgravação tributária, a Medida 
Provisória no 948, de março de 1995, trata do ressarcimento do PIS/Cofins, sob forma de 
crédito do IPI equivalente a 5,37% do valor das despesas com insumos utilizados na 



produção exportada, estando previsto, em caso de comprovada impossibilidade de utilização 
do crédito presumido em compensação do IPI devido, pelo produtor exportador, nas 
operações de venda no mercado interno, o ressarcimento em moeda corrente. Ainda em fase 
de análise, possivelmente para ser implementado em 1996, está a concessão de isenção do 
ICMS para as exportações de semimanufaturados. Também os dois principais programas de 
financiamento existentes deverão sofrer modificações importantes. O Finamex, programa 
que atualmente se dedica a financiar exclusivamente bens de capital, deverá passar a atuar 
também no setor de bens duráveis de consumo, e o Proex, que também concentrava a sua 
atuação no setor de bens de capital, principalmente através do programa de equalização de 
taxas de juros, passará a atender em 1996 a alguns setores de bens de consumo, alem de ter 
seus prazos e carências flexibilizados, tornando-os compatíveis com os vigentes no mercado 
internacional.  

  

Economia	Mundial		

Leia o Panorama da Economia Mundial nº 20 para uma análise completa da economia 
internacional 

 

   



Política Monetária  
A política monetária foi conduzida de maneira desigual ao longo dos dois semestres de 
1995. A primeira metade do ano foi um período marcado pelo aprofundamento das 
restrições à concessão geral de crédito na economia, fruto da preocupação com o 
controle da demanda agregada para fins de combate à inflação e de obtenção do 
equilíbrio global do balanço de pagamentos, enquanto, na segunda metade, a apreensão 
com os efeitos nocivos eventualmente derivados de um processo de desaceleração 
econômica acabou levando à flexibilização gradual destas restrições.  

A orientação contencionista da política monetária no primeiro semestre não impediu, no 
entanto, que seu resultado acumulado no ano apresentasse um viés expansionista, 
conforme se pode inferir dos números contidos nas tabelas a seguir. Na verdade, embora 
pensada inicialmente como um instrumento destinado ao controle dos agregados 
monetários no bojo de um programa de estabilização, a política monetária acabou se 
caracterizando pelo princípio da fixação de faixas estreitas de variações para as taxas 
nominais de juros em 1995.  

O afrouxamento das restrições creditícias durante o segundo semestre foi compensado, 
então, por uma ativa colocação de títulos da dívida pública no mercado secundário, 
especialmente no terceiro trimestre do ano, com o que as autoridades monetárias 
procuraram evitar uma expansão generalizada do poder de compra na economia. Neste 
sentido, a Tabela 5.1 mostra que as taxas médias reais de juros ao longo do ano foram 
inferiores às do segundo semestre, mas, ainda assim, superiores às do último trimestre. 
Na Tabela 5.4 pode-se identificar o alívio das restrições creditícias pela queda do 
volume de depósitos das instituições financeiras junto ao Banco Central. Ainda segundo 
a Tabela 5.4, as operações com os títulos públicos federais entre julho e setembro (R$ 
21. 337 milhões) compreenderam a maior parte das pressões contracionistas exercidas 
sobre a base monetária no ano.  



 

 

Por outro lado, deve-se notar que a elevação das taxas reais de juros, associada à 
expansão da dívida pública mobiliária, estimulou a antecipação do fechamento de 
contratos de câmbio e a entrada de capitais externos na economia, provocando a 
reversão do movimento de queda nas reservas internacionais observado no primeiro 
semestre do ano. De acordo com a Tabela 5.4, as operações com o setor externo entre 
julho e setembro (R$ 13. 622 milhões) acabaram se constituindo no principal fator para 
explicar a expansão da base monetária ocorrida em 1995.  

No último trimestre do ano, o impacto das operações com o setor externo sobre a base 
monetária permaneceu expansionista, ocorrendo, porém, numa intensidade 
significativamente inferior (R$ 4. 650 milhões) àquela registrada entre julho e setembro, 
o que se pode explicar pela elevação do IOF sobre os investimentos externos em fundos 
de renda fixa e pela queda dos níveis das taxas reais de juros no período. Entre outubro 



e dezembro, os principais fatores de pressão para expansão da base monetária foram a 
devolução dos compulsórios dos Fundos de Renda Fixa de curto prazo e os recursos de 
assistência financeira de liquidez provenientes do PROER (Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional), ambos totalizando 
no trimestre R$ 8. 685 milhões. Como as operações com títulos públicos federais 
reduziram-se sensivelmente a partir de outubro (acumulando um valor de R$ 2. 294 
milhões no último trimestre) e a demanda transacional por moeda cresceu 
(sazonalmente) no final do ano, tem-se, de outubro a dezembro, a forte expansão da 
base monetária registrada na Tabela 5.4 (R$ 8. 227 milhões).  

Constata-se, assim, uma significativa inversão de sinais nas trajetórias dos principais 
fatores condicionantes do comportamento da base monetária ao longo de 1995. Tal 
inversão ocorre logo nos primeiros meses do segundo semestre e seus impactos são 
magnificados no último trimestre, com a proximidade da data de extinção dos fundos de 
aplicação tradicionais e com o crescimento do volume de recursos envolvidos na 
assistência de liquidez do Banco Central a instituições financeiras em dificuldades; estas 
últimas em parte decorrentes da própria orientação da política monetária anterior, 
centrada na elevação dos compulsórios. Chega-se, então, a partir da contração inicial de 
R$ 3. 742 milhões no primeiro semestre, a uma expansão acumulada da base monetária 
de R$ 3. 995 milhões no final do ano.  

As Tabelas 5.2 e 5.3 registram os comportamentos da dívida pública e dos demais 
agregados monetários em poder do público durante o segundo semestre de 1995. Como 
se percebe pela Tabela 5.2, a participação relativa dos títulos do Banco Central se 
elevou na dívida pública total, puxada, fundamentalmente, pelo extraordinário 
crescimento (à taxa de 1.141,66% no semestre) do estoque de LBC's. Por outro lado, a 
queda da participação dos títulos do Tesouro na dívida total também se fez acompanhar 
por uma mudança na composição de seu estoque, com o crescimento das LFT's e a 
queda, em termos absolutos, das NTN's.  

 



 

 

Houve, portanto, ao longo do semestre, uma redução no grau de indexação da dívida 
pública compensada por um aumento da liquidez, já que sua nova configuração 
favoreceu fortemente a participação relativa das letras de curto prazo, principalmente de 
emissão do Banco Central. Embora consistente com a tendência declinante das taxas de 
juros na economia (Gráfico 5.1), isto justifica a preocupação presente e recorrente na 
gestão da política monetária, com o perfil e a possibilidade de alongamento dos prazos 
do passivo público.  

Finalmente, quando se examina a evolução dos haveres financeiros totais (M4, Tabela 
5.3) se constata o crescimento mais do que proporcional (e, portanto, relativo) dos 
títulos federais e dos meios de pagamento tradicionalmente considerados. Este 
comportamento reflete os resultados da política de estabilização, com a queda da taxa de 
inflação e o diferencial prevalecente entre os níveis interno e externo das taxas reais de 
juros explicando o aumento das demandas por moeda e pelos ativos financeiros 
domésticos, em meio a um processo que acabou por beneficiar relativamente a situação 
patrimonial dos estados e municípios.  

   



Política Fiscal  
A	Evolução	da	Receita		

A arrecadação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), em 
regime de competência, atingiu em dezembro de 1995 o montante de R$ 7,4 bilhões 
sendo, em termos reais, 9,4% superior a novembro de 1995 e 10,6% inferior a dezembro 
de 1994.  

Destacam-se o Imposto de Renda, que arrecadou R$ 2,9 bilhões, apresentando um 
crescimento de 24,6% em relação ao mês anterior e de 6,2% em relação a dezembro de 
1994, e o IPI, que arrecadou R$ 1,3 bilhão, apresentando um crescimento de 13,3% em 
relação a novembro de 1995.  

Em 1995 a arrecadação atingiu o recorde histórico de R$ 85 bilhões, em reais de 
dezembro de 1995, apesar da extinção do IPMF apresentando crescimento real de 6,5% 
em relação ao ano de 1994. Este excelente desempenho é atribuído, dentre outros 
fatores como os mencionados adiante, ao aquecimento da economia no primeiro 
semestre, à redução do efeito-Tanzi e ao esforço de combate à sonegação pela SRF.  

Quando comparados a 1994, todos os tributos apresentaram receitas maiores em 1995, 
exceto o PIS e o IOF, que registram quedas de 4,6 e 29,3%, respectivamente. Em 
termos absolutos, o grande destaque do ano foi o Imposto de Renda, que arrecadou R$ 
30,4 bilhões, com aumento de 25,8% em relação ao ano anterior. Contribuíram para este 
resultado a limitação da compensação de prejuízo das empresas em 30% do lucro 
tributável e a expansão da massa salarial, que se reflete no aumento do Imposto de 
Renda Retido na Fonte.  

O	Comportamento	da	Despesa	Fiscal		

A despesa fiscal do Tesouro Nacional, em regime de caixa, atingiu em dezembro 
aproximadamente R$ 11,1 bilhões, sendo, em termos reais, 30,6% superior à despesa de 
dezembro de 1994 e 59,4% superior a novembro de 1995. Todos os componentes da 
despesa apresentaram crescimento, tanto em relação a dezembro de 1994 quanto em 
relação a novembro de 1995 (ver Gráfico 6.2). O item "Pessoal e Encargos" foi 
responsável por 43,5% dos gastos em dezembro, atingindo R$ 4,8 bilhões. O mês de 
dezembro apresenta ainda uma concentração de encargos da dívida externa que, embora 
não tão intensa como as de abril e outubro, teve peso importante. Computados também 
os gastos relativos a encargos da dívida interna, esta conta apresenta em dezembro 
crescimento, em termos reais, de 70,5% em relação ao mês anterior e 62,1% em relação 
a dezembro de 1994, atingindo o montante de R$ 1,1 bilhão.  



 

Em 1995, as despesas fiscais atingiram R$ 94,4 bilhões (em reais de dezembro de 1995) 
com crescimento de 14,6% em relação a 1994. O crescimento de 22,5% do item 
"Transferências Intergovernamentais" se deve, pelo menos em parte, à mudança na 
estrutura da receita. De um lado, foi extinto o IPMF, que não era distribuído aos estados 
e municípios; de outro, houve um grande crescimento da arrecadação do Imposto de 
Renda, que tem 47% do seu valor vinculado aos Fundos de Participação dos estados e 
dos municípios e ao Fundo Regional. A conta de "Pessoal e Encargos" apresentou 
crescimento de 15,4% em relação a 1994, com gastos da ordem de R$ 37,2 bilhões no 
ano de 1995, cabendo observar que cerca de 70% de uma folha mensal de salários foram 
adiados para 1996 devido à postergação da data de pagamento dos salários a partir de 
abril. . Outro destaque foi o item "Encargos da Dívida", que cresceu 20% em 1995 
atingindo R$ 12,2 bilhões. Cabe ressaltar que, quando desdobramos esta última conta 
em "Encargos da DPMF - Mercado" e "Encargos da Dívida Contratual", verificamos 
que a primeira cresceu apenas 9,5%, enquanto a última, que se constitui quase 
integralmente de encargos da dívida externa, cresceu 40,5% em termos reais no ano de 
1995.  

A	Execução	Financeira	do	Tesouro	Nacional		

O resultado do fluxo fiscal do Tesouro Nacional em dezembro de 1995 apresentou um 
déficit da ordem de R$ 2 bilhões. Tanto a receita quanto a despesa foram superiores em 
termos reais às de novembro de 1995 (28,5 e 59,4%, respectivamente). No entanto, 
quando comparada a dezembro de 1994, a receita fiscal apresentou queda de 1,7% em 
termos reais, enquanto a despesa cresceu 30,6%.  

O Resultado do Fluxo Fiscal de 1995 apresentou um déficit da ordem de R$ 4 bilhões, 
revertendo o superávit de R$ 788 milhões (a preços de dezembro de 1995) do ano 



anterior. Em 1995, tanto a receita quanto a despesa cresceram em termos reais em 
relação ao ano de 1994. As Receitas Fiscais totalizaram R$ 90,4 bilhões em 1995, 
apresentando crescimento real de 8,6% em relação ao ano anterior. No entanto, este 
crescimento não foi suficiente para evitar o resultado negativo do fluxo fiscal no ano de 
1995 diante da elevação das Despesas Fiscais, que atingiram R$ 94,4 bilhões, 
significando um crescimento em termos reais da ordem de 14,6%.  

O resultado do Fluxo de Caixa do Tesouro Nacional em 1995 apresentou um superávit 
da ordem de R$ 15,6 bilhões. Este resultado foi possível devido às Emissões Líquidas 
de DPMF, que atingiram o montante de R$ 21,3 bilhões, contrastando com o resgate 
líquido da ordem de R$ 7 bilhões (a preços de dezembro de 1995) ocorrido em 1994.  

As	Necessidades	de	Financiamento	do	Setor	Público		

Uma forma alternativa de se calcular o déficit público é através das contas de 
financiamento. A idéia é que, se o déficit, numa definição mais grosseira, corresponde 
ao montante em que os gastos excedem as receitas tradicionais do governo (tributos e 
outras receitas correntes), seu valor, em dado período, corresponderá ao montante de 
financiamento (empréstimos novos, emissão de títulos etc.) por ele levantado neste 
período. Tal abordagem recebe a denominação genérica de Necessidades de 
Financiamento do Setor Público (NFSP).Vale lembrar que, nesse caso, os valores 
positivos ( necessidades de financiamento positivas) correspondem a déficits e os 
negativos a superávits.  

Em 1995 observamos uma acentuada deterioração da posição fiscal com as NFSP do 
governo consolidado, até novembro, no conceito operacional, apontado para um déficit 
de 4,47% do PIB, contrastando com o superávit de 1,78% no mesmo período do ano 
anterior, o que corresponde a um shift fiscal de 6,25% do PIB. Esta variação resultou 
principalmente do aumento de 2,90% do PIB das necessidades de financiamento do 
governo federal e Banco Central, seguido dos governos estaduais e municipais e das 
empresas estatais, com 2,13% e 1,21%, respectivamente. Analisando a composição do 
déficit, no entanto, verificamos que os estados e municípios ainda são responsáveis por 
56% das necessidades de financiamento do governo consolidado, cabendo ao governo 
central 27% e às empresas estatais 17% do total.  

Quando analisamos as NFSP no conceito primário, observamos que o superávit do 
governo consolidado passou de 5,43% em novembro de 1994 para 1,07% do PIB em 
novembro de 1995, o que mostra uma piora de 4,36% do PIB, contrariando a idéia de 
que a responsabilidade da deterioração da posição fiscal vem exclusivamente do 
aumento das despesas com juros reais, já que a variação do déficit primário corresponde 
a 69,8% do shift fiscal. Decompondo o déficit, observamos que o governo federal e o 
Banco Central passaram de um superávit de 3,15% em novembro de 1994 para um 
superávit de 1,15% do PIB em novembro de 1995 com piora de 2% do PIB em sua 
posição fiscal, o que corresponde a 69% do shift fiscal. Os Governos estaduais e 
municipais passaram de um superávit de 0,92% em novembro de 1994 para um déficit 
de 0,2% do PIB em novembro de 1995, mostrando uma piora na posição fiscal de 1,2% 
do PIB, correspondendo a 52,6% do shift fiscal As Empresas estatais diminuíram seu 
superávit de 1,36% em novembro de 1994 para 0,13% do PIB em novembro de 1995, o 
que mostra uma piora de 1,23% do PIB.  



Política Agrícola  
Introdução		

O segundo semestre de 1995 foi marcado pela mobilização política do setor 
agropecuário diante dos baixos níveis de preços praticados, do elevado índice de 
inadimplência bancária e, como conseqüência, da grande incerteza em relação às 
perspectivas da safra de 1996.  

Após um reconhecido papel na manutenção dos baixos índices inflacionários e do 
aumento de renda real da população de renda mais baixa em 1995, o comportamento 
dos preços agrícolas, ante uma provável redução de safra e preços internacionais mais 
elevados, adquire grande importância. Esta seção fará, inicialmente, uma breve 
retrospectiva da evolução dos preços agrícolas e dos itens relativos à alimentação nos 
índices de preços. Em seguida, se fará um balanço do segundo levantamento de intensão 
de plantio da Conab e das perspectivas do abastecimento interno, enfatizando o papel 
estratégico dos estoques acumulados pelo governo.  

A	Âncora	Verde		

Os produtos agrícolas contribuíram significativamente para manter sob controle a 
inflação em 1995. No varejo, o índice da Fipe cresceu 23,2%, enquanto a alimentação 
geral pouco variou (8,2%), com os produtos semi-elaborados e in natura apresentando 
quedas de preços (-1,3 e -5,1%, respectivamente). Apenas a alimentação fora do 
domicílio (que apresenta um forte componente de serviços) elevou-se acima do índice 
geral (23,8%, conforme a Tabela 7.1). No atacado, os produtos agrícolas contribuíram 
com uma variação acumulada, em 1995, de -5,61%, com todos os itens cresendo abaixo 
do IGP-DI (Tabela 7.2).  

 



 

Numa perspectiva de mais longo prazo, no entanto, a trajetória dos diferentes grupos 
revela diferenças acentuadas, especialmente se o período considerado abranger os meses 
anteriores à implantação do Real. Os preços de "legumes e frutas", que vinham subindo 
muito acima do índice geral ao longo da década, ainda mantêm uma variação acumulada 
positiva, mesmo com a queda recente. Os preços no atacado das "lavouras para 
exportação" subiram acima do IGP-DI no primeiro semestre de 1994 e também mantêm 
uma variação real positiva se tomarmos o período de 1994/95 como um todo. Por outro 
lado, "cereais e grãos" e "animais e derivados", apesar da recuperação dos preços 
ocorrida no segundo semestre de 1994 (os primeiros seis meses do Real, quando 
pressionaram fortemente os índices de preços), já vinham caindo ao longo dos anos 90 e 
assim atingiram o menor patamar da década.  

O comportamento do preço relativo entre agricultura e indústria no atacado reforça a 
trajetória anteriormente mencionada: de que a queda ocorrida em 1995 foi antecedida 
por uma grande elevação de preços em favor da agricultura (última coluna da Tabela 
7.3). Este fato não indica, necessariamente, maior lucratividade no setor agrícola, pois 
devem ser considerados os ganhos relativos de produtividade entre os dois setores. No 
entanto, enfatiza a insuficiência de se analisar o desempenho do setor apenas com base 
na queda de renda real e considerando exclusivamente a última safra.  

 



A análise do índice de preços recebidos pelo produtor (Tabela 7.3) revela uma clara 
perda relativa de preços do setor em 1995, apesar dos ganhos no período anterior. A 
tabela também mostra que esta queda é mais preocupante para os produtos incluídos na 
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e para os produtos animais, já que as 
demais lavouras vinham obtendo ganhos até 1994.  

Os	Índices	Recentes		

No segundo semestre, a exemplo do que já havia ocorrido no primeiro, os preços 
relativos à alimentação voltaram a apresentar comportamento favorável. A elevação 
generalizada dos componentes deste item, observada em novembro, não se sustentou, e 
em dezembro volta-se a registrar uma relativa estabilidade em quase todos os 
componentes. Em janeiro, nota-se uma recuperação de preços dos produtos in natura e 
dos semi-elaborados, mas o item alimentação como um todo ainda apresenta variação 
abaixo daquela observada para o índice geral da Fipe (Tabela 7.1).  

No atacado, os preços agrícolas e os de produtos industrias alimentares contribuíram 
para elevar a taxa de variação do IPA em novembro, mas refluíram em dezembro, 
exceto os "cereais e grãos" (crescimento de 4% nos preços do arroz e de 3% nos do 
trigo e feijão, que juntos elevam em 0,13% o índice geral) e os produtos industriais de 
origem vegetal (cujo componente de maior peso foi o arroz beneficiado, com elevação 
de preço de 5,97% em dezembro, puxando 0,03 ponto o índice geral, conforme a Tabela 
7.2).  

Em nível de produtor, os preços do arroz, feijão e soja subiram nos últimos meses, 
enquanto o milho projeta recuperação de preços a partir de meados de janeiro (Tabela 
7.4). No entanto, os preços do arroz já estão se estabilizando em janeiro devido à 
entrada da safra 1995/96. A perspectiva para os próximos meses é de redução até 
maio/junho, embora não se espere que esta redução alcance os níveis excepcionalmente 
baixos observados em 1995.  



 

 

A variação dos preços do feijão no atacado foi muito superior àquela ocorrida em nível 
de produtor, indicando um forte componente especulativo. No entanto, segundo dados 
de janeiro, a taxa de variação no atacado já estaria refluindo, apesar de os preços ao 
produtor continuarem firmes. Da mesma forma, soja e milho também entraram em 
janeiro com o mercado bastante firme. Quanto aos produtos animais, os preços 
continuam em baixa. As chuvas no período de entressafra anteciparam a safra do boi 
gordo. O preço do frango respondeu aos aumentos nos preços do milho ocorridos em 
outubro, mas vem caindo novamente, apesar da retomada dos preços do milho em 
janeiro (Tabela 7.5).  



 

 

A análise a seguir, sobre as condições do abastecimento em 1996, revela um quadro de 
relativa normalidade, em que a provável redução da safra, da ordem de 12%, será 
compensada pela colocação dos estoques do governo e por níveis de importação que, na 
média, não diferem significativamente da média observada nos últimos cinco anos. 
Entretanto, do ponto de vista dos preços, a expectativa é de que ocorra alguma elevação 
ao longo do ano, seja pelo fato de que os preços no mercado internacional vêm 
apresentando trajetória levemente ascendente (especialmente milho, trigo e soja), seja 
porque os estoques do governo embutem um custo de carregamento bastante alto. O 
impacto desses aumentos sobre os índices de inflação, contudo, provavelmente 
neutralizado pelo comportamento dos preços dos serviços -- numa trajetória inversa 
àquela observada em 1995, quando os preços agrícolas desempenharam o papel de 



contrapeso aos aumentos significativos registrados pelos serviços (83% pelo índice da 
Fipe).  

O	Crédito	Agrícola	e	o	Plano	Real		

A implementação do Plano Real teve reflexos significativos sobre a movimentação do 
crédito rural. Em um primeiro momento, houve expansão razoável do volume de 
recursos e, posteriormente, uma crise de endividamento, em função da incapacidade do 
setor agrícola de honrar seus compromissos, seja por dificuldades de comercialização 
(preços desfavoráveis, que não geraram receita suficiente), seja pelo alto custo do 
financiamento.  

Uma forma de se verificar tal situação é através da análise das aplicações em crédito 
rural. Para tanto, montou-se uma série com a variação do saldo mensal de aplicações 
agrícolas em custeio e comercialização, tendo julho de 1991 como referência (Tabela 
7.6).  

 



 

A princípio cabem alguns esclarecimentos. Os créditos de custeio e comercialização 
apresentam comportamento sazonal, isto é, o saldo das aplicações cresce durante 
determinado período do ano, acompanhando o ciclo de plantio ou de comercialização 
dos produtos agrícolas. Por outro lado, o ciclo das duas aplicações apresenta uma 
defasagem, no tempo, em média de seis meses, de modo que, no agregado (custeio e 
comercialização), o saldo deve ser aproximadamente constante. Na análise dos valores 
dos três primeiros anos-safra (1991/92, 1992/93 e 1993/94) do período enfocado, tal 
comportamento é facilmente perceptível, quando se observa os saldos das aplicações em 
custeio e comercialização apresentando os seus ciclos sazonais, enquanto o saldo 
agregado exibe uma certa uniformidade.  

Contudo, no ano-safra 1994/95 houve mudanças em relação aos anteriores. A diferença 
entre os saldos das aplicações (tanto em custeio como em comercialização), no ponto 
máximo do ciclo, é muito superior a períodos passados, chegando quase ao dobro em 
alguns casos.  

No custeio, uma vez atingido o ponto máximo do ciclo em fevereiro/95, os saldos das 
aplicações não se reduziram como o esperado. O próprio saldo agregado deixa de ser 
uniforme e torna-se crescente. Isto fica evidente quando se verifica que o saldo das 
aplicações em custeio em junho de 1995 (mês que deveria ser o final do ciclo) é mais 
alto do que qualquer saldo verificado nos três anos-safra anteriores.  

A elevação dos saldos decusteio para o financiamento da safra 1994/95 sugere que a 
ampliação da abrangência do mecanismo da equivalência em produto, inclusive para a 
soja, teve efeito bastante amplificado sobre a contratação de crédito no período.  

Por outro lado, os problemas ligados à comercialização e o elevado custo deste 
financiamento resultaram na situação de endividamento retratada pela não-redução do 
saldo das aplicações em custeio, ou seja, deixou de haver o pagamento dos empréstimos 
contratados. Em outras palavras, os agricultores não pagaram suas dívidas por falta de 
recursos ou para reter os recursos disponíveis e utilizá-los para o financiamento do 
plantio da safra 1995/96.  



Perspectivas	para	o	Abastecimento	em	1996		

No início de dezembro, a Conab realizou, na Região Centro-Sul, a segunda pesquisa de 
intenção de plantio da safra de verão 1995/96. Os números dessa pesquisa (Tabela 7.7) 
apresentam maior consistência em relação à anterior (comentados no Boletim n 31, 
outubro de 1995), dado que o calendário agrícola já se encontrava em fase avançada, em 
que pesem os problemas climáticos. Com esses novos resultados vão se confirmando as 
expectativas iniciais de redução na área cultivada (-7,3%) e na produção (-11,8%).  

 

Relativamente, o algodão é a cultura para qual se estimou o maior decréscimo 
percentual de área e uma das maiores quedas na produção. A soja, importante fonte de 
geração de divisas, terá área de cultivo e volume de produção reduzidos em torno de 
6%. Entretanto, em termos de abastecimento, o mais significativo é avaliar o 
comportamento do arroz, feijão e milho. Para estas três culturas, esperava-se diminuição 
na área cultivada entre 7 e 8%. Quanto à produção, estimaram-se reduções da ordem de 
10,3 e 17,1%, para o arroz e milho, respectivamente, e o acréscimo de 3% para o feijão.  

Com esses resultados foi possível elaborar o quadro de suprimento de 1996, com a 
produção esperada em nível nacional da safra total de 1995/96.  

A perspectiva de abastecimento deve ser vista pela ótica do equilíbrio entre o consumo e 
a oferta interna do produto, isto é, a oferta deve atender plenamente ao consumo interno 
e gerar um estoque final de passagem necessário para o ano seguinte. Sob este aspecto, 
a situação de 1996 é um pouco preocupante, tendo em vista os baixos níveis de estoque 
de passagem previstos para 1997. No caso do arroz, estimou-se que será preciso 
importar por volta de 900 mil toneladas para garantir a oferta interna. Esse volume não é 
diferente dos últimos cinco anos e a importação pode ser feita, em sua quase totalidade, 
dos países do Mercosul. Em relação ao milho, para um consumo interno estimado em 
37,9 milhões de toneladas (que poderá ser o maior já ocorrido), seria necessária uma 
importação de 1,2 milhão de toneladas para complementar a produção interna. Cabe 
ressaltar que, neste caso, o estoque inicial de passagem (7,2 milhões de toneladas) terá 
papel fundamental para assegurar a normalidade do abastecimento, mas a maior 
necessidade de importação coloca os preços domésticos ainda mais suscetíveis aos 
preços externos, sendo que o mercado futuro projeta alta até maio .  



 

Quanto ao feijão, em função das características próprias, a questão do abastecimento 
não envolve o mesmo rigor que para o arroz e o milho. Por ser um produto cultivado em 
diferentes regiões do país e em diferentes épocas, seu processo de produção pode ser 
visto quase como contínuo, ao contrário do arroz e do milho, que apresentam um único 
cultivo no ano. Além disso, por ser de ciclo curto, é possível uma resposta mais rápida 
aos sinais do mercado, de modo que uma situação de escassez pode ser revertida mais 
facilmente. Com isso, os possíveis problemas de abastecimento se resolvem de forma 
mais suave. Em todo caso, os números constantes da Tabela 7.8 revelam que, para o ano 
de 1996, a produção esperada mais o estoque inicial de passagem, serão suficientes para 
gerar uma oferta interna que satisfaça as necessidades previstas de consumo, sem 
maiores dificuldades.  

A situação do trigo é diferente, pois, por ser um produto com déficit crônico de 
produção interna, as importações sempre representaram papel importante na 
complementação da oferta interna. Para o período 1995/96, estima-se importar 5,6 
milhões de toneladas (quantidade semelhante à ocorrida no último qüinqüênio) para 
garantir uma oferta interna de quase 10 milhões de toneladas, destinada a atender a um 
consumo recorde de 8,6 milhões de toneladas. Quanto aos preços, além do mercado 
internacional em alta, o Brasil terá que enfrentar também a quebra de safra Argentina -- 
nosso mais tradicional fornecedor. Por outro lado, os preços já se elevaram bastante em 
1995, levando à expectativa de redução das taxas de crescimento nos próximos meses (a 
Tabela VII.7, do Anexo, mostra queda nos preços no atacado do trigo e taxas de 
variação decrescentes nos da farinha). No que se refere ao estoque final de passagem, 
embora seja reduzido (1,4 milhão de toneladas), as perspectivas de plantio para 1996 
são bastante alentadoras, já que os preços internacionais elevados tornam o produto 
nacional competitivo ante o importado, e as frustrações que os agricultores do Sul estão 
tendo com o plantio da safra de verão poderão estimulá-los a compensar as perdas com 
ampliação do plantio de trigo.  

Como mencionado anteriormente, ocorreram condições climáticas adversas após o 
levantamento de intenção de plantio. Espera-se, portanto, uma produção um pouco 
menor para o próximo levantamento. A situação de suprimento interno ficou um pouco 
mais apertada, tornando os preços externos mais relevantes na determinação dos preços 
domésticos.  

Em 1994, a comercialização da safra do milho e do arroz foi bastante prejudicada 
devido às condições mais vantajosas (baixas taxas de juros e prazos bastante dilatados 



de pagamento) para a importação dos produtos. Para minorar as dificuldades, foram 
tomadas medidas em 1995 (aumento de alíquotas de importação e exigência de 
pagamento à vista) cujo prazo de validade termina em abril próximo. Neste sentido, a 
perspectiva é que, no curto prazo, os preços sejam contidos com a entrada da safra, 
estabilizando-se ligeiramente mais elevado do que no ano passado. A partir de abril, o 
comportamento dos preços passará a depender das decisões que forem adotadas com 
relação às tarifas e condições de importação, bem como do comportamento observado 
no mercado internacional.  

Além da política comercial (tarifas e prazo de pagamento das importações), é 
importante levar em conta, ainda, que o governo pode lançar mão de vários 
instrumentos ligados à política de comercialização da safra doméstica. Graças a esses 
instrumentos, uma eventual tendência altista poderá ser administrada tendo em vista os 
objetivos de controle de inflação.  

Conclusão		

Após contribuição significativa na manutenção dos baixos índices inflacionários, os 
preços agrícolas sinalizaram alguma recuperação. Seu impacto sobre os índices de 
inflação, no entanto, deverá ser parcialmente neutralizado pelo comportamento de 
outros componentes (especialmente os serviços) que durante o ano passado 
apresentaram crescimento bastante elevado. A situação de abastecimento de 1996 está 
mais apertada do que em 1995, mas sob controle. Uma pequena recuperação de preços 
se faz necessária para estimular o plantio das próximas safras e reduzir o impacto que a 
aquisição de estoques e os refinanciamentos de dívidas vêm tendo sobre o Tesouro. 

 

 

 

 

 


