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Panorama Conjuntural  

O desempenho da atividade econômica no último trimestre caracterizou-se pela retomada do 
crescimento. Os resultados com ajuste sazonal para a indústria no bimestre abril/maio já 
revelavam uma recuperação de 2,2% em relação ao 1º trimestre (que havia caído, na média, 
1,6% em relação ao último trimestre de 1995). Caso a estimativa do Indicador IPEA para a 
produção industrial em junho se confirme (crescimento de 3,5% dessazonalizados em 
relação a maio), a variação do segundo trimestre em relação ao primeiro aumenta para 3,3%. 
As estimativas de crescimento no ano apontam assim para uma variação do PIB de 2,8%, 
com aumentos expressivos da produção animal (12,3%) e construção civil (4,4%), além de 
refletirem um crescimento industrial expressivo na margem (a indústria geral apresentaria 
um crescimento, dessazonalizado, de 4,5% no segundo semestre em relação ao primeiro). 
Estas projeções implicam em crescimento de 5,3% do PIB no segundo semestre em relação 
a igual período de 1995. No último trimestre do ano, o crescimento contra igual trimestre do 
ano anterior seria de 4,2%.  

Este cenário vem sendo estimulado por uma política monetária mais flexível e pela 
manutenção do crescimento da massa real de rendimentos do trabalho em níveis elevados. 
Em relação ao primeiro ponto, diante dos resultados que apontavam, no primeiro trimestre, 
para uma relativa fragilidade da recuperação, o Banco Central promoveu, no final de abril, 
uma nova rodada de medidas visando flexibilizar ainda mais as restrições ao crédito. Dentre 
elas destacam-se o aumento dos prazos de financiamento, condições mais favoráveis para 
refinanciamento de micro e pequenas empresas, a redução de IOF e a eliminação das 
restrições à emissão de commercial papers por parte das empresas. Mais recentemente, 
foram definidas novas regras para os compulsórios que têm contribuído para ampliar a 
liquidez do sistema, apesar destes compulsórios ainda se manterem elevados.  

Esta postura mais flexível na condução da política monetária tem se refletido na 
continuidade do processo de redução gradual das taxas de juros: a taxa média do Selic no 
segundo trimestre foi de 2% a.m., contra 2,4% no trimestre anterior e 2,9% no último
trimestre de 1995. No entanto, em função do elevado grau de inadimplência (os 
empréstimos problemáticos ainda giram em torno de 17% da carteira de empréstimos do 
sistema financeiro ao setor privado), as taxas bancárias, embora declinantes, ainda 
permaneciam altas: na média do segundo trimestre, as taxas para empréstimo de capital de 
giro foram de 3% a.m. (ou cerca de 43% a.a.) contra 3,6% a.m., em média, no trimestre 
anterior.  



Em relação ao segundo fator, apesar da desaceleração da atividade econômica em 
comparação com os meses iniciais do ano passado, a massa de rendimentos para as pessoas 
ocupadas continuou crescendo, em termos reais, a taxas elevadas -- cerca de 11% na 
comparação entre o primeiro quadrimestre de 1996 e igual período de 1995. Em termos 
setoriais, este crescimento reflete as mudanças que vêm ocorrendo na estrutura produtiva: 
um forte aumento na construção civil (13,7%), comércio (16,1%) e serviços (15,2%), 
enquanto a massa de rendimentos do pessoal ocupado na indústria, em termos reais, 
manteve-se estável. Mesmo com um aumento do desemprego, que passou de 4,4 para 5,8% 
no mesmo período, estes resultados apontam para a sustentação da renda global e, portanto, 
da demanda.  

O segundo trimestre do ano registrou taxas de inflação superiores às do período anterior. 
Impulsionada pelos aumentos dos preços de produtos agrícolas que se encontravam em alta 
no mercado internacional (o IPA-OG médio do trimestre para produtos agrícolas foi de 
2,06% a.m., ante 1,72% no trimestre anterior e -0,44% entre outubro e dezembro de 1995), a 
inflação média do trimestre alcançou 1,28% a.m. (contra 0,85% a.m., em média, no 
trimestre janeiro-março). Além disso, tiveram impacto também as variações de preços 
públicos, seja para corrigir distorções existentes nas estruturas de preços das empresas 
estatais (caso do subsídio implícito ao álcool que determinou uma correção dos preços da 
gasolina no final de março), seja porque ainda prevalece a indexação em relação à inflação 
passada (caso dos transportes coletivos, cujo preço é determinado pelas prefeituras). De 
qualquer modo, as projeções para a inflação no ano apontam ainda para uma continuidade 
da tendência de queda, com previsões que oscilam entre 12 e 15% para o acumulado até 
dezembro.  

Os fluxos de comércio externo têm revelado um maior dinamismo das exportações em 
relação ao ano passado. No primeiro semestre do ano elas cresceram 6,85% em relação a 
igual período do ano anterior. Este agregado, no entanto, encobre algumas importantes 
mudanças na composição das vendas externas: ao contrário do observado no ano passado, o 
crescimento das exportações vem ocorrendo em meio a um quadro relativamente 
desfavorável de preços (1) e de crescimento mais lento nos países desenvolvidos. Assim, 
grande parte do crescimento se explica pela ampliação das exportações de industrializados, 
cujas quantidades, no acumulado do ano até junho, apresentam aumento de 15,6% nos 
semimanufaturados e de 12,1% nos manufaturados. Em termos de receita, estas variações 
foram de 4,3 e 6,9%, respectivamente.  

Pelo lado das importações registra-se uma queda de 9,6% no acumulado no ano até junho. 
No entanto, se deste total fossem excluídas as importações de automóveis, as demais 
importações teriam apresentado, de janeiro a junho, uma queda de apenas 2,7% em relação a 
igual período do ano passado. Por grupos de produtos, enquanto as importações de matérias-
primas e produtos intermediários (inclusive combustíveis e lubrificantes) declinavam 5,6%, 
as importações de bens de capital cresciam 10,9%. Os bens de consumo (exclusive 
automóveis) registraram queda de 9,1%, fortemente concentrada nos duráveis (-19,5%).  

O nível de reservas internacionais alcançou US$ 60 bilhões em junho. Os fluxos de capital, 
que até junho resultaram em ingressos líquidos de recursos da ordem de US$ 12,3 bilhões, 
vêm se deslocando progressivamente no sentido de maior participação dos investimentos 
diretos (US$ 4,4 bilhões) e dos empréstimos em moeda de médio e longo prazos (captações 
líquidas da ordem de US$ 6 bilhões), realizados em condições de prazos e custos cada vez 
mais favoráveis. Os investimentos em portfolio, que no período julho a dezembro de 1995 



haviam apresentado um fluxo líquido de US$ 4,6 bilhões, recuaram para US$ 2,7 bilhões 
entre janeiro e junho de 1996.  

A contrapartida dos ingressos de recursos externos foi a permanente pressão sobre a dívida 
pública, que continuou a crescer em ritmo acelerado: entre dezembro de 1995 e junho de 
1996, a dívida mobiliária federal fora do Banco Central aumentou 42,2%, alcançando R$ 
154,3 bilhões. As colocações de títulos públicos foram ainda necessárias para neutralizar o 
impacto expansionista do Tesouro (R$ 6,8 bilhões no acumulado até junho, mas que reflete, 
em grande parte, os efeitos da capitalização do Banco do Brasil realizada em maio) e das 
operações de assistência financeira de liquidez, já influenciadas pelo Proer (R$ 5,9 bilhões). 
Estas fontes de pressão sobre o endividamento público, no entanto, ao envolverem como 
contrapartida a aquisição de ativos pelo Banco Central -- seja sob a forma de reservas 
internacionais ou de garantias no caso da assistência ao sistema financeiro -- resultaram num 
aumento pequeno da dívida líquida do setor público, que teria passado de 31,6 para 33,3% 
do PIB entre dezembro de1995 e maio de 1996.  

A questão central do processo de ajustamento continua sendo a necessidade de se reduzir, 
em bases permanentes, o déficit público. Pelo conceito operacional, as necessidades de 
financiamento do setor público consolidado somaram, até maio, R$ 9,1 bilhões, o 
equivalente a 3,1% do PIB. Isto representa uma redução de quase dois pontos percentuais do 
PIB em relação aos 5% de déficit operacional registrados em dezembro do ano passado. A 
maior contribuição para esta melhoria veio das empresas estatais, com uma redução em suas 
necessidade de financiamento de 0,9% do PIB, seguidas pelo governo central (redução de 
0,75% do PIB) e pelos governos estaduais e municipais (0,25% do PIB). Em termos de 
resultado primário, no entanto, a redução das necessidades de financiamento em relação a 
dezembro foi bem menor (0,23% do PIB), inclusive com aumento de 0,8% do PIB em 
estados e municípios. Ou seja, a maior parte dos ganhos tem resultado de uma pressão 
menor dos juros reais, que se reduzem, para o conjunto do setor público, de 5,4 para 3,7% 
do PIB entre dezembro de 1995 e maio de 1996.  

As perspectivas para 1996 são de que se avance no sentido de uma redução do déficit, seja 
pelo lado do controle do gasto, seja pelo efeito positivo que a queda das taxas de juros ainda 
deverá ter sobre os encargos financeiros do setor público. Além disso, um grande esforço de 
ajustamento (que ainda não aparece nos dados acima apresentados) (2) vem sendo feito 
pelos estados e municípios como parte de um processo de renegociação de suas dívidas 
junto ao governo federal. A expectativa é de que, em 1996, o desempenho de estados e 
municípios apresente uma melhora equivalente 0,5% do PIB no resultado primário e de 
1,5% do PIB no resultado operacional. Para o setor público consolidado, o resultado 
primário apresentaria uma melhora de 0,7% do PIB, com o déficit operacional situando-se 
entre 2,5 e 3% do PIB.  

O quadro anteriormente descrito revela uma situação de retomada de um crescimento 
moderado e de relativa tranqüilidade no front externo, seja do ponto de vista do desempenho 
da balança comercial, seja do ponto de vista do financiamento do déficit em conta corrente, 
que em 1996 deverá situar-se ligeiramente abaixo do observado em 1995 (quando o déficit 
foi de 2,7% do PIB). Apesar deste cenário favorável, consistente com ganhos importantes 
em relação à inflação, têm se acentuado as críticas quanto à sustentabilidade do programa, 
em especial em relação à valorização real do câmbio e suas implicações em termos das 
restrições que impõe ao crescimento e do grau de vulnerabilidade do balanço de 



pagamentos.  

Estas análises envolvem distintas questões. A primeira refere-se à própria origem das 
críticas, a valorização real do câmbio. A segunda diz respeito aos efeitos dessa valorização e 
às políticas necessárias para corrigir o problema. Em relação ao primeiro aspecto, é 
necessário distinguir, no plano teórico, entre trajetórias de equilíbrio e de desequilíbrio. A 
valorização real do câmbio pode estar associada a uma trajetória de equilíbrio (sendo, 
portanto, sustentável) se o processo de estabilização envolver alterações nos fundamentos 
macroeconômicos decorrentes das mudanças no regime de política econômica -- em especial 
no que se refere à trajetória do déficit público -- que conduzam a alterações no perfil de 
financiamento externo.  

De acordo com esse enfoque, eventuais déficits em conta corrente no balanço de 
pagamentos não constituem, em si mesmos, evidência de desequilíbrio. O recurso à 
poupança externa é parte de uma estratégia sustentável de desenvolvimento se tiver como 
contrapartida o aumento do investimento doméstico e se este investimento, respondendo a
sinais adequados de preços relativos, for dirigido ao setor produtor de tradeables da 
economia. Nesta linha de argumentação enfatizam-se os ganhos de produtividade e o espaço 
para redução de margens de lucro gerados pela abertura comercial.  

Para os que enxergam no processo de valorização do câmbio a expressão de um 
desequilíbrio -- basicamente em função da rigidez no ajuste dos preços de não-tradeables, 
característica que pode ser acentuada por um ajuste fiscal insuficiente, -- a direção dos 
investimentos seria uma questão fundamental, na medida em que preços relativos 
distorcidos levariam a um incremento na produção de não-tradeables e redução na produção 
de tradeables. Haveria assim um desequilíbrio estrutural na balança comercial, financiável 
apenas por um período breve de tempo. No longo prazo, dado o grau menos capital-
intensivo da produção de não-tradeables, haveria um "encolhimento" (ou 
desindustrialização) da economia.  

A profundidade e abrangência das transformações que vêm ocorrendo na economia não 
permitem ainda nenhum julgamento definitivo quanto às tendências presentes no processo 
de mudanças na estrutura produtiva. Ainda assim, segundo estimativas do IPEA/GAC para o 
comportamento do investimento trimestral, após a introdução do real teria havido uma forte 
aceleração da formação bruta de capital fixo, que de um nível de 14,2% do PIB no segundo 
trimestre de 1994 teria aumentado até atingir 16,8% do PIB no primeiro trimestre de 1995. 
Ao longo de 1995, em função das elevadas taxas de juros, da queda da demanda e do 
próprio aumento da incerteza quanto aos rumos da estabilização, a taxa de investimento teria 
declinado continuamente, alcançando 14,8% do PIB no último trimestre do ano (embora na 
média o investimento ainda tenha sido mais alto do que em 1994). As estimativas para o 
segundo trimestre de 1996, apresentadas neste Boletim, apontam para uma recuperação do 
investimento, que teria alcançado 16,2% do PIB.  

Nota-se, além disso, uma mudança importante na composição do investimento, com um 
peso menor em construções e edificações e maior presença de máquinas e equipamentos. O 
forte crescimento das importações de bens de capital em 1994 (45,4%) e 1995 (50%) revela 
que, ao menos em parte, o aumento das importações estaria refletindo um crescimento dos 
investimentos em modernização, resultando assim em incorporação de progresso 
tecnológico e maior produtividade. Em termos da composição do investimento, observa-se 
também uma retração do investimento público, com efeitos negativos nas áreas de infra-



estrutura produtiva em que o Estado detém o monopólio da exploração através das empresas 
estatais. De qualquer modo, as taxas de investimento correntes ainda estão 
significativamente abaixo daquelas necessárias para sustentar taxas de crescimento mais 
elevadas. Para que a economia voltasse a apresentar taxas de crescimento entre 5 e 6% a.a. 
sem esbarrar em limites de capacidade seriam necessárias taxas de investimento (a preços 
constantes) da ordem de 20% do PIB.  

Para financiar este esforço de investimento, a poupança teria que aumentar cerca de 3,6% do 
PIB em relação às estimativas para 1995, até alcançar 23,3% do PIB. Considerando uma 
poupança externa da ordem de 2% do PIB, isto implica elevar a poupança doméstica dos 
17% do PIB estimados para 1995 para 21,3% do PIB -- ou seja, um aumento de cerca de 
4,3% do PIB. A tabela ao final deste Panorama mostra que a poupança privada cresceu de 
uma média de 16,6% do PIB nos quatro anos anteriores para quase 18% do PIB em 1995. A 
poupança do setor público, ao contrário, decresceu de uma média anual de 3,5% do PIB 
entre 1991 e 1994 para -0,9% do PIB em 1995. (3) A principal parcela do esforço de 
crescimento da poupança doméstica, portanto, deverá vir do setor público.  

A recuperação do crescimento sustentado e a manutenção do equilíbrio a longo prazo do 
balanço de pagamentos dependem do aumento da competitividade da economia, em geral, e 
do setor exportador, em particular. Como a política 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 (na linha da recente 
iniciativa de apoio do BNDES a alguns setores), de se instituir um sistema de seguro de 
crédito 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. Em estudo recente 
do Banco Mundial, (4) divulgado pela imprensa,faz-se um esforço de quantificação dos 
custos associados à precariedade do sistema de transportes (portos, ferrovias e rodovias) 
enquanto fator de redução da competitividade das exportações brasileiras, chegando-se a 
resultados que revelam que, apesar de diluída em um conjunto enorme de medidas de 
aumento de eficiência e desregulamentação, a redução do custo-Brasil pode, efetivamente, 
traduzir-se em importante fator de impulso para as exportações.  

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. Há, portanto, 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. 



 

Notas  

1 Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o valor das exportações de café, açúcar e celulose 
registrou queda significativa: -47, -34,5 e -22%, respectivamente.[Voltar] 

2 A deterioração na posição de estados e municípios em termos de resultado primário reflete, pelo menos em 
parte, a transformação de dívidas junto a fornecedores e atrasos de folha de pagamento (dívidas não captadas 
pelo conceito de NFSP) em dívidas junto ao sistema bancário (AROs), especialmente junto à CEF. 

3 Caso o imposto inflacionário seja considerado como uma receita efetiva do setor público, e descontado da 
poupança privada, os movimentos de queda da poupança pública e aumento da poupança privada em 1995 
tornam-se ainda mais dramáticos.  

4 "The 'Custo-Brasil' since 1990-92", World Bank Report nº 15663-BR, junho/1996.
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NÍVEL	DE	ATIVIDADE		

A economia brasileira continuou apresentando, no segundo trimestre do corrente ano, taxa 
positiva de crescimento do PIB (1,8%), comparativamente ao trimestre anterior, 
desempenho que se tem observado nos últimos três trimestres, acumulando 3,9% de 
crescimento no período. Comparando com o segundo trimestre de 1995 o crescimento é de 
2,7%, sendo o PIB deste segundo trimestre de 1996 o mais elevado de toda a série desde 
1980. Esta recuperação se deu após as quedas observadas no segundo e terceiro trimeste de 
1995, fazendo com que seu nível dessazonalizado atual seja apenas 0,5% inferior ao seu 
nível máximo do primeiro trimestre de 1995. A despeito dessa recuperação, o crescimento 
acumulado no primeiro semestre deste ano é ainda apenas de 0,4%, devido à alta base de 
comparação do ano passado.  

Esta recuperação, mais fortemente concentrada no setor industrial, é resultado do 
afrouxamento das restrições monetárias e, mais recentemente, à intensificação da atividade 
de construção civil, como decorrência de investimentos na recuperação de estradas com 
concessão para exploração do setor privado, bem como de obras públicas no âmbito da 
administração municipal, em ano eleitoral.  

As expectativas são de continuidade da recuperação, respaldada pela ação do setor privado 
na ampliação da capacidade produtiva, como ressaltam os resultados dos investimentos já 
realizados e as perspectivas de sua ampliação através dos investimentos externos já 
internalizados ou a internalizar no restante do ano. O ano deverá fechar com um crescimento 
do PIB em torno de 3%.  

PRODUÇÃO	INDUSTRIAL		

A produção industrial, segundo o Indicador IPEA , aponta em junho para um crescimento de 
3,5% no índice dessazonalizado em relação a maio.(1) Este crescimento ocorre tanto na 
categoria de bens de capital como na de bens intermediários. O setor de bens de consumo 
deve apresentar queda (-2,8%), resultado influenciado pelo desempenho negativo do setor 
de semiduráveis e não duráveis (-3,6%), uma vez que o de duráveis aponta crescimento 
(4,5%).  

Desagregando o Indicador IPEA dessazonalizado, segundo os setores industriais que o 
compõem, observa-se um crescimento quase generalizado: no setor metalúrgico ocorreu 
expansão na produção de ferro-gusa (9%) e aço bruto (3,7%), enquanto na de laminados 
registrou-se uma pequena retração (-0,5%). A produção de papelão ondulado (5%) e 
consumo de óleo diesel (0,9%) também apresentaram expansão. Verificou-se uma relativa 
estabilidade no setor automobilístico (-0,3%), provavelmente refletindo ainda as 
reestruturações ocorridas nas linhas de montagem para produção dos novos modelos, mas as 
previsões são de recuperação a partir de julho.  



 

 



 

Na  comparação  com  o  mesmo  mês  do  ano  anterior,  observa‐se  um  crescimento  de  0,4%, 

mantendo  assim  a  tendência  de  taxas  posistivas  em  relação  aos  níveis  de  produção  do  ano 

passado, que se iniciou em maio. O resultado para o acumulado no ano, que em maio havia sido de 

‐4,9%, se tornaria em junho ‐4%, caso a estimativa do Indicador IPEA se confirme. Por categorias de 

uso,  observa‐se  que  a  recuperação  que  ocorre  em  junho,  em  relação  ao mesmo mês  do  ano 

passado, tem como  fator explicativo basicamente o crescimento do setor de bens  intermediários 

(2,3%). Tanto o  setor de bens de capital quanto o de bens de consumo apresentam  retração de 

13,2 e 3,8%, respectivamente.  

PERSPECTIVAS	DA	PRODUÇÃO	INDUSTRIAL		

Incorporando ao modelo de previsão as informações do Indicador IPEA para junho, o 
crescimento da produção industrial geral (extrativa + transformação) em 1996 seria de 1,6% 
(Tabela 1.1). Por categorias de uso, os setores de bens intermediários e bens de consumo 
apresentam expansão (1,7 e 0,7%, respectivamente), enquanto o setor de bens de capital 
continua registrando queda, embora em nível menor (-10,1%) do que os já observados no 
decorrer do ano.(2) De acordo com o nosso modelo de projeção, a indústria cresceria 6,2% 
no restante do ano contra igual período do ano passado, caso as estimativas de junho sejam 
incorporadas às projeções.  



 

Chamamos  a  atenção que  as nossas projeções para o desempenho da  indústria, mesmo  com o 

Indicador  IPEA,  ainda  estão  abaixo  das  expectativas  que  têm  sido  veiculadas  pela  imprensa. O 

último  boletim  do  Latin  American  Consensus  (de  junho  de  1996),  que  reproduz  previsões  de 

diversas  firmas,  aponta  para  um  crescimento médio  de  2,3%  no  ano;  as  previsões mais  baixas 

(Unibanco e Rosenberg) são de crescimento de 1%.  

Ressalte-se que para que a indústria cresça 2% em 1996, visto que até maio (dado oficial do 
IBGE) ainda nos encontrávamos 2,7% abaixo da média de 1995, seria necessário um 
crescimento de 7,5% no restante do ano em relação a igual período de 1995. Não é uma 
missão impossível, mas sua viabilidade tem que ser analisada à luz das condições objetivas 
que determinam as decisões de produção.  

Ainda que as expectativas dos empresários tenham voltado a ser positivas segundo a maioria 
das sondagens, também parece ter sido introjetada a percepção de que o governo não 
permitiria um crescimento tão forte que viesse a ameaçar a posição da balança comercial. 
No sistema financeiro, essa posição se traduz em extrema cautela nas operações de crédito -
ainda mais se for considerado que, segundo dados do Bacen, os créditos em atraso e/ou em 
liquidação chegavam em março a 18% dos empréstimos ao setor privado. Em outras 
palavras, a expectativa de um novo stop (nos últimos meses do ano) reduz a intensidade do
go - fazendo com que as expectativas atuem como uma espécie de estabilizador automático. 



 

 



EVOLUÇÃO	DO	CONSUMO		

Informações sobre comércio na região metropolitana de São Paulo da pesquisa da FCESP, 
utilizadas pelo GAC como proxy de consumo interno, apontam para uma queda de 5,2% em 
junho em relação a maio, e de 13% quando comparado com o mesmo período do ano 
anterior, ainda que neste resultado incide a alta base de comparação do ano passado. A pesar 
disto, a série dessazonalizada do faturamento real que apresentava uma trajetória 
decrescente desde o segundo trimestre de 1995, mostra recuperação no segundo trimestre 
deste ano (4,3%). O indicador de vendas físicas que apresentava crescimento desde janeiro 
de 1996, na comparação mês contra mês anterior, sugerindo que o consumo estava sendo 
sustentado pelas vendas de bens de menor valor, em junho apresentou um forte decréscimo 
de 8,9% (Tabela 1.3). 

 



 

A  Pesquisa Mensal  de  Comércio  (IBGE)  para  a  região metropolitana  do  Rio  de  Janeiro  aponta 

também queda do  faturamento  real, ainda de menor magnitude, na  taxa acumulada no ano até 

maio (‐7,4%).  

No entanto, as vendas por atacado apresentam um quadro diferente do comércio varejista. 
Informações da CNI e Fiesp até maio apontam para recuperação das vendas reais da 
indústria desde o terceiro trimestre de 1995, o que pode estar sendo explicado pelo 
comportamento favorável das exportações de manufaturados, que no acumulado no ano, 
neste primeiro semestre, apresenta crescimento de 15,6% (quantum) e de 6,9% (valor).  

PIB	E	INVESTIMENTO		

Com a incorporação dos dados do IBGE de maio para indústria e do Indicador IPEA para 
junho, das novas previsões do IBGE para lavouras, assim como projeções relativas aos 
demais setores de atividade (3), estima-se que o PIB tenha crescido 0,4% no primeiro 
semestre deste ano, comparativamente ao primeiro semestre de 1995. Este desempenho foi 
liderada pela pecuária (14,1%), transportes (5,2%), outros serviços (2,6%) e comércio 
(1,1%), contrapondo-se às quedas da indústria de transformação e extrativa (-4,0%) e das 
lavouras (-6,2%).  

O resultado do PIB no segundo trimestre, entretanto, foi excepcional: continuou 
apresentando taxa positiva de crescimento (1,8%), comparativamente ao trimestre anterior, 
desempenho que se tem observado nos últimos três trimestres, acumulando 3,9% de 
crescimento no período. Comparando com o segundo trimestre de 1995, o crescimento é de 
2,7%, sendo o PIB deste segundo trimestre de 1996 o mais elevado de que se tem notícia na 
série. Esta recuperação se deu após as quedas significativas observadas no segundo e 
terceiro trimestes de 1995. Desde então não se verifica na série dessazonalizada do PIB 



qualquer variação negativa e como resultado, seu nível dessazonalizado atual é apenas 0,5% 
inferior ao seu nível máximo atingido no primeiro trimestre de 1995.  

Apesar do resultado medíocre na comparação com igual trimestre do ano anterior, na série 
dessazonalizada, a recuperação foi fortemente concentrada no setor industrial, em resposta 
ao afrouxamento das restrições monetárias e, mais recentemente, à intensificação de obras 
públicas (atividade da construção), como decorrência de investimentos na recuperação de 
estradas com concessão para exploração do setor privado, bem como de obras públicas no 
âmbito da administração municipal, em ano eleitoral.  

As expectativas são de continuidade da recuperação, respaldada pela ação do setor privado 
na ampliação da capacidade produtiva como ressaltam os resultados dos investimentos já 
realizados e as perspectivas de sua ampliação através dos investimentos externos já 
internalizados ou a internalizar no restante do ano. O ano deverá fechar com um crescimento 
do PIB em torno de 3%. Tal projeção implica um crescimento médio de 5,2% no segundo 
semestre deste ano quando comparado com igual semestre do ano anterior, período em que 
se observou uma trajetória de desaceleração da atividade econômica.  

 

A taxa de  investimento apresenta uma significativa recuperação a partir do primeiro trimestre de 

1996  (15,6%) após  trajetória decrescente ao  longo de 1995. No  segundo  trimestre a  taxa  foi de 

16,2%,  resultado  decorrente,  principalmente,  do  crescimento  da  construção  civil  (na  série 

dessazonalizada),  que  foi  influenciado,  como  já mencionado  pela  expansão  das  obras  públicas, 

assim como pela construção por conta própria (o chamado consumo formiga). Apesar de o  índice 

de  produção  de  insumos  típicos  da  construção  civil  do  IBGE  apresentar  queda  de  0,8%  na  taxa 

acumulada  no  ano  até maio,  informações  setoriais  de  junho  já  apontam  em  outro  sentido. Na 

mesma  base  de  comparação,  a  produção  de  cimento  está  crescendo  (5,1%),  vergalhões  (3,7%), 

perfis  estruturais  (4,4%)  e  tubos  (4,6%).  As  perspectivas  para  o  setor  são  otimistas:  segundo 

relatório  da  Sinduscon  para  São  Paulo,  a  expectativa  é  de  que  a  construção  seja  ainda  mais 

favorecida pelo melhor desempenho do segmento imobiliário e das obras públicas.  



 

Significativa,  também,  foi  a  retomada  da  importação  de  bens  de  capital,  refletindo  o  afluxo  de 

investimentos  diretos,  o  que  contribuirá  para  a  expansão  e modernização  do  parque  industrial 

brasileiro, aumentando nossa capacidade competitiva no mercado de bens comercializáveis.  

Notas  

1 Vale mencionar que, a partir de agora, estaremos utilizando o mesmo método de dessazonalização 
empregado pelo Departamento de Indústria do IBGE - o método X-11 com ajuste para "dias úteis" calculado 
automaticamente pelo software estatístico. 

2 As projeções para a indústria, considerando apenas os resultados disponíveis do IBGE (até maio), apontam 
uma estabilidade da produção industrial de 1996 em relação a 1995 (-0,1%). 

3 Os modelos de projeção da indústria como de alguns componentes do PIB (pecuária, construção civil, 
energia elétrica, transporte, instituições financeiras e outros serviços) foram alterados no sentido de adaptá-los 
à maior instabilidade apresentada pelas séries no período recente. Para maior esclarecimento, consultar Nota 
Técnica neste Boletim. 

 

 

 

 

 



Emprego e Salário  

Os resultados das taxas de desemprego obtidas através de pesquisas domiciliares apontam 
para um crescimento das taxas médias deste ano em relação às de 1995. Mesmo assim, 
observa-se crescimento da população ocupada em comparação com o ano passado em 
praticamente todos os setores, com exceção da indústria.  

O crescimento na população ocupada está ocorrendo em ritmo menor do que o da População 
Economicamente Ativa (PEA), ou seja, daquela que acorre ao mercado em busca de 
emprego; por isso, a taxa de desemprego vem aumentando. Mesmo com a dispensa de 
pessoal pelo setor industrial, os setores de comércio, serviços e construção civil vêm 
gerando postos de trabalho resultando em saldo positivo de empregos.  

As pesquisas feitas em nível de empresa, como a da Fiesp para São Paulo, corroboram os 
resultados obtidos através das pesquisas domiciliares apontando queda do nível de emprego 
industrial quando comparado com o ano de 1995.  

Esta queda no nível de emprego acaba se refletindo na massa salarial real do setor industrial, 
que vem caindo em relação ao ano passado segundo os dados da Fiesp, apesar do 
crescimento significativo dos salários industriais. Pelos resultados da Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) contudo, observa-se uma expansão generalizada da massa salarial real 
tanto por atividade (com exceção da indústria que registrou pequena retração) quanto por 
posição na ocupação. O rendimento médio real das pessoas ocupadas vem aumentando de 
forma generalizada para todas as categorias, destacando-se os empregados com e sem 
carteira de trabalho assinada. Da mesma forma, o salário mínimo em termos reais também 
vem apresentando elevação em relação ao ano passado.  

EVOLUÇÃO	DO	EMPREGO		

Os resultados da pesquisa domiciliar, realizada pela Fundação Seade para a Grande São 
Paulo, indicam um ligeiro aumento em junho da taxa de desemprego (1) total (16,2 contra 
16,1%) e pequena queda na taxa de desemprego aberto (10,7 contra 10,8%) em relação ao 
mês de maio (Gráficos 2.2 e 2.3). As taxas médias para o primeiro semestre deste ano se 
situaram acima das verificadas no ano passado: 15 contra 13,1% para o desemprego total e 
10 contra 9% para o desemprego aberto (Tabelas II.5A e II.5C na parte de Indicadores ao 
final do Boletim). Apesar do crescimento do nível de desemprego em relação ao ano 
passado, deve-se levar em conta que a média do primeiro semestre de 1995 foi a menor 
desde 1992, refletindo o forte aquecimento da atividade econômica neste período. 
Sazonalmente, o segundo semestre costuma ser mais favorável para a geração de empregos 
do que o primeiro semestre. Em 1995, em função da desaceleração, houve uma situação 
atípica, revelando um nível de desemprego mais alto no segundo semestre em relação ao 
primeiro. Portanto, para 1996 espera-se um segundo semestre com taxas de desemprego 
mais baixas -e também menores em relação à segunda metade de 1995- do que as 
observadas no primeiro.  

O nível de ocupação aponta crescimento pelo terceiro mês consecutivo. Em junho foram 
gerados 58 mil empregos: 46 mil no comércio, 35 mil no setor classificado sob a rubrica 
"Outros", principalmente serviços domésticos e 13 mil na indústria. O setor de serviços foi o 
único que demitiu, reduzindo em 36 mil o número de postos de trabalho. Observa-se que, 



apesar do crescimento da ocupação, a População Economicamente Ativa vem aumentando 
em ritmo maior, por isso a taxa de desemprego continua elevada. Por setor de atividade, os 
dados de emprego da Fundação Seade apontam crescimento para o acumulado do ano até 
junho em praticamente todos os setores: o setor "Outros", que engloba a construção civil e 
serviços domésticos, aumentou o nível de ocupação em 4,6%, os serviços em 2,9% e o 
comércio em 1,5%. A indústria em São Paulo continua sendo o único setor que apresenta 
queda de 9,1%. Por posição na ocupação, enquanto o número de empregados com carteira 
assinada caiu 2,9%, o de trabalhadores sem carteira assinada permaneceu praticamente 
estável com expansão de apenas 0,1%.  

As séries dessazonalizadas das taxas de desemprego total e aberto mostram a mesma 
tendência: ambas vêm apresentando trajetória de crescimento desde março deste ano 
(Tabelas II.5B e II.5D nos Indicadores).  

Para a região metropolitana de Belo Horizonte as informações da Fundação João Pinheiro, 
que realiza pesquisa domiciliar tal como a Fundação Seade, apontam no mês de junho para 
uma ligeira queda na taxa de desemprego total e estabilidade na taxa de desemprego aberto. 
Este resultado reflete estabilidade tanto no nível de ocupação quanto na PEA em relação ao 
mês de maio, uma vez que o aumento do número de ocupados na indústria, construção civil 
e no setor "outras atividades" foi anulado pelas quedas que ocorreram em serviços e 
comércio.  

A taxa de desemprego aberto para o conjunto das seis regiões metropolitanas estudadas pela 
PME (2) do IBGE, após atingir seu nível mais alto no ano em março, vem caindo desde 
então, alcançando 5,9% em maio. A taxa média do ano até esse mês situou-se em 5,9% 
contra 4,4% observados no mesmo período de 1995. Os dados da PME também revelam 
para o Brasil o mesmo movimento observado na série da Fundação Seade para São Paulo. 
No segundo semestre do ano passado, o nível de desemprego foi mais alto do que o 
observado no primeiro, situação que se deve reverter este ano (Tabela II1.A).  

Os dados da PME vêm registrando crescimento na população ocupada desde março para 
quase todas as atividades, com exceção do comércio. Quando comparada com a média dos 
cinco primeiros meses de 1995, houve criação de postos de trabalho em serviços (327 mil), 
comércio (81 mil) e construção civil (29 mil). A indústria continua apresentando queda, com 
o fechamento de 240 mil postos, mas mesmo assim o saldo ainda é positivo em 214 mil.  

A pesquisa semanal da Fiesp continua apontando para um quadro desfavorável em relação à 
geração de empregos na indústria em 1996. O nível de emprego apresentou queda de 0,2% 
em junho, o que significou a demissão de 4.670 trabalhadores, contribuindo para isso o 
resultado da última semana do mês, que acabou anulando a variação positiva que havia 
ocorrido nas duas semanas anteriores. A série dessazonalizada, tal como a série original, 
apresenta tendência de queda observada desde maio de 1995 (Gráfico 2.1). 



 

 



 

A Pesquisa  Industrial Mensal  ‐ Dados Gerais  (PIM‐DG) do  IBGE, apesar da pequena  recuperação 

ocorrida  em  maio,  ainda  apresenta  com  informações  até  este  mês  queda  de  14,6%  para  o 

acumulado no ano e de 8,4% no acumulado em 12 meses para o  índice de pessoal ocupado na 

produção no Estado de São Paulo. Em nível de Brasil, esta queda é de 12,8% para o acumulado no 

ano e de 8% para o acumulado em 12 meses.  

EVOLUÇÃO	DOS	SALÁRIOS		

As informações da pesquisa mensal da Fiesp para o salário médio real da indústria paulista 
(Gráfico 2.4) apontam para um crescimento de 4,4% em maio quando comparado com o 
mesmo mês do ano passado. A média dos primeiros cinco meses de 1996 para o salário real 
é 6,5% superior ao nível que vigorava em 1995. Os dados da PIM-DG apontam na mesma 
direção, registrando crescimento de 8,1% no salário médio real do pessoal ocupado na 
produção na região de São Paulo nos primeiros cinco meses de 1996. Em nível de Brasil, 
este crescimento é de 7,3% quando comparado com o mesmo período de 1995.  



 

Segundo  a  PME,  do  IBGE,  o  rendimento médio  real  das  pessoas  ocupadas  também  cresceu  no 

resultado  acumulado  no  ano  até  abril,  alcançando  9,8%.  Esta  expansão  ocorreu  em  todas  as 

categorias,  destacando‐se  empregados  com  carteira  de  trabalho  assinada  (10,3%),  empregados 

sem carteira de  trabalho assinada  (9,2%), empregados por conta própria  (7,6%) e empregadores 

(1,9%).  

O índice de rendimento médio dos assalariados da pesquisa da Fundação Seade mostra 
queda de 2,8% em relação a abril de 1996 (Gráfico 2.5). Este resultado foi generalizado em 
todos os setores: indústria e comércio com -2% e serviços com -4,4%. Já em relação ao 
salário mínimo, este apresenta, em termos reais, expansão de 6% neste primeiro semestre 
quando comparado com igual período do ano passado.  



 

A massa salarial real, calculada a partir das  informações da pesquisa mensal da Fiesp, registra queda 

de 4% para o acumulado no ano até maio, resultado fortemente  influenciado pela queda do pessoal 

ocupado, uma vez que o salário médio vem crescendo. Já a massa de rendimentos do trabalho para as 

pessoas ocupadas, calculada a partir dos dados da PME, indica crescimento de 11,2% com resultados 

até abril. Esta expansão ocorreu em comércio (16,1%), serviços (15,2%) e construção civil (13,7%). A 

indústria de transformação registrou pequena queda de 0,2%. Por posição na ocupação a expansão foi 

generalizada:  empregados  por  conta  própria  (13,5%),  empregados  sem  carteira  assinada  (13,4%), 

empregadores (7,8%) e empregados com carteira assinada (7,6%).  

Notas  

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 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. 

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  

Em junho, os principais índices de inflação ficaram acima de 1%: o IGP-DI apresentou alta 
de 1,22%, o INPC de 1,33% e o IPC da Fipe de 1,41%, ficando o índice combinado em 
1,32%. Dos sete grupos que compõem o índice da Fipe, apenas o grupo Transporte ficou 
acima da média (com os transportes urbanos crescendo 12,9% no mês), indicando forte 
concentração da elevação de preços em um único item. Atuando favoravelmente, com 
variações negativas, estiveram a carne bovina, os alimentos in natura, aquisição de linha 
telefônica e já alguns itens do Vestuário. Até o fechamento deste Boletim já havia sido 
divulgada a terceira quadrissemana de julho, com o índice geral ficando em1,56%, abaixo 
dos 1,81% da segunda quadrissemana. Novamente a principal pressão altista veio dos 
transportes coletivos, efeito que só deve desaparecer em agosto.  

 

A Tabela 3.1 traz dois índices de preços ao consumidor e a Tabela 3.2 mostra o comportamento do 

IPA no trimestre de abril/junho de 1996. O crescimento dos índices de preços por atacado continua 

inferior  ao  dos  preços  ao  consumidor,  ainda  que  esta  diferença  tenha  caído  sensivelmente  em 

relação àquela observada nos primeiros 12 meses da estabilização. A diferença fundamental com 

relação aos índices de preços ao consumidor está no comportamento dos preços dos serviços que, 

por suas características próprias ¾ não sofrem a competição de importados e mantêm relações de 

clientela mais fortes ¾, não são mercados puramente competitivos. Certamente essa mudança de 

preços  relativos é permanente,  já que  a própria  abertura  comercial,  independentemente de  ser 

acompanhada  ou  não  por  valorização  do  câmbio,  aproxima  a  configuração  de  preços  relativos 

daquela observada nas economias abertas, de mais alta renda. Na Argentina, por exemplo, depois 

de  cinco  anos de  estabilização bem‐sucedida,  a  relação preços no  atacado  (em que o peso dos 



tradeables é alto) e preços ao consumidor (onde os non‐tradeables têm peso importante) caiu para 

a terça parte do que era em 1986.  

 

 

Na Tabela 3.3 fica clara essa diferença. De acordo com o IPC da Fipe, no acumulado dos últimos 24 

meses, enquanto o subgrupo Serviços apresentou variação de 195% (com aumentos de 454% nos 

aluguéis, 145% nos  serviços pessoais e 96 % nas despesas com educação), os bens competitivos 

tiveram variação de 34%, bastante abaixo da variação do total do índice, que foi de 56%. O grupo 

"alimentação  fora  do  domicílio"  apresentou  crescimento  de  preços muito mais  próximo  ao  dos 

Serviços no primeiro ano do real, o que se explica pelo fato de que, apesar de seus custos estarem 

mais  ligados a mercados competitivos, esta é uma atividade muito mais próxima à prestação de 

serviços. Ao final do segundo ano, no entanto, por conta da redução de demanda, a variação acima 

do índice da Fipe era de apenas 9% (em comparação aos 19,2% dos primeiros 12 meses).  



 



 

Nas Tabelas 3.4 e 3.5 estão os resultados do seguinte exercício: construiu‐se a partir do  IPC‐Fipe 

um  índice  de  preços  formado  pela  média  ponderada  dos  preços  competitivos+oligopolizados 

(como  proxy  para  o  comportamento  dos  bens  tradeable)  e  um  índice  de  preços  de  serviços 

incluindo aluguel (como proxy para o comportamento dos bens non‐ tradeable). Nos dois casos a 

base é ,junho de 1994=100. A seguir retirou‐se dos serviços o item aluguel. De fato, a mudança de 

preços  relativos é muito mais abrupta nos primeiros meses e menos aguda quando  se exclui do 

cálculo a variação dos aluguéis.  

 



 

 



 

PERSPECTIVAS		

Não existem pressões no horizonte até o final do ano. As variáveis- chave continuam sendo as 
tarifas públicas, incluindo os combustíveis, e os preços agrícolas, que passaram a responder 
mais de perto às condições do mercado internacional, que têm se mostrado muito voláteis. O 
IPA-agrícola acumula 11,9 % nos seis primeiros meses do ano e mesmo que chegue a 20% até 
dezembro, em função do realinhamento no preço das carnes, o bom comportamento dos 
preços industriais sinaliza que em termos de preços no atacado a inflação não deve ultrapassar 
os 8%.  

A taxa anualizada de inflação, medida pelo índice combinado (média geométrica do IPC-Fipe, 
INPC e IGP-DI), continuava decrescente até o primeiro trimestre de 1996 (10,7%), mas os 
índices de abril a junho produziram uma taxa anualizada consideravalmente maior (16,4%), 
inclusive mais alta do que a que deverá ser observada no acumulado dos doze meses de 1996. 

 

 

 

 



Política Monetária  

Durante o segundo trimestre deste ano, a base monetária sofreu forte pressão expansionista 
relativa às operações do setor externo, do Tesouro e de assistência à liquidez. Tal pressão foi 
esterilizada através da colocação de títulos públicos, o que levou a uma reduzida expansão 
da base monetária no período, causando forte aumento no endividamento público. Esse 
aumento no endividamento ocorreu sem que fosse necessário praticar taxas mais altas de 
remuneração dos títulos públicos, o que possibilitou que o Banco Central mantivesse a 
política de redução gradual da taxa básica de juros.  

A taxa básica tende, porém, a reduzir seu ritmo de queda ou mesmo a estabilizar-se, tendo 
em vista que o seu valor em termos reais se encontra bastante baixo (0,7% a.m. na média do 
trimestre) e também a crescente necessidade de colocação de títulos públicos para 
esterilização da pressão monetária expansionista. Esta tendência é reforçada pelo fato de a 
TR ter ficado, em média, 0,66% abaixo da inflação mensal, o que implica uma baixa 
remuneração aos poupadores. Apesar da queda da inflação esperada para os próximos meses 
e da diminuição gradativa do redutor da TR, a necessidade do incentivo à poupança reduz os 
graus de liberdade da estratégia de redução de juros.  

 

Durante  o  segundo  trimestre,  foram  revertidas  diversas  medidas  de  restrição  ao  crédito  e 

reduzidos  os  compulsórios,  visando  diminuir  as  taxas  de  empréstimos  do  sistema  financeiro  e 

estimular o crescimento da economia. Embora tenha havido queda dessas taxas, observou‐se que 

os spreads pagos em relação às taxas de captação dos bancos (CDBs) mantiveram‐se constantes no 

segundo  trimestre quando comparados ao  trimestre anterior.  Isso demonstra que essas medidas 



ainda não  surtiram o efeito desejado, provavelmente pela atuação mais  seletiva dos bancos em 

relação  à  concessão  de  créditos,  em  virtude  do  alto  nível  de  inadimplência  ainda  verificado  no 

conjunto das operações de crédito do sistema financeiro.  

 

Com  isso,  pode‐se  questionar  sobre  o  caráter  expansionista  ou  contracionista  da  atual  política 

monetária. As altas taxas de juros com pouco espaço para queda reforçam a hipótese de contração,

juntamente com a esterilização quase completa via títulos públicos. Mas a  liberação gradativa do 

crédito e  a queda dos  compulsórios  levam  ao  raciocínio  contrário, pois  tem o objetivo  claro de 

redução  do  spread  bancário,  o  que  ainda  não  se  efetivou.  A  hipótese mais  razoável,  seguindo 

inclusive a programação monetária do Banco Central, é de que o comportamento dos agregados 

monetários  tenda  a  acompanhar  a  demanda  por  moeda  em  um  contexto  de  crescimento 

moderado  do  PIB.  Mas  restaria  ainda  exercer  um  maior  controle  sobre  as  variáveis  que 

condicionam o endividamento público.  

 

AGREGADOS	MONETÁRIOS		

A base monetária manteve-se virtualmente estável ao longo do segundo trimestre, com a 
média do período sendo 8% inferior à média do primeiro trimestre. Em junho a base 
registrou o valor de R$ 17.449 milhões, sendo R$ 5.361 milhões de reservas bancárias --
uma redução de 19% em relação a março -- e R$ 12.088 milhões de papel-moeda emitido, 
que cresceu 5,7% no mesmo período. Esta mudança de distribuição já reflete a redução dos 
coeficientes de depósito compulsório. Entre os fatores condicionantes da base monetária, 
permanece a forte pressão expansionista das operações com o setor externo (R$ 3.446 
milhões), do Tesouro Nacional (R$ 3.487 milhões) e novamente a assistência financeira de 
liquidez (R$ 4.979 milhões), que no trimestre anterior fora levemente expansionista.  



 

A  estabilidade  da  base  monetária  foi  garantida  com  a  esterilização  via  títulos  públicos,  que 

alcançou  R$  12.800 milhões  no  trimestre.  Este  fato  se  reflete  com  clareza  na  base monetária 

ampliada, que  incorpora, além da base tradicional, os depósitos compulsórios em espécie (exceto 

aqueles relativos a depósitos à vista) e os títulos públicos federais, do Tesouro e do Banco Central. 

Neste  conceito,  a  base  monetária  alcançou  R$  156.034  milhões  no  mês  de  junho,  com  um 

crescimento  na  média  do  trimestre  de  12,4%  em  relação  à  média  do  trimestre  anterior.  No 

acumulado em 12 meses, a base já registra crescimento de 86,2%. Este comportamento é devido a

um aumento de R$ 17.778 milhões no estoque de títulos do Banco Central e de R$11.676 milhões 

no estoque de títulos do Tesouro Nacional fora do Banco Central.  

Os meios de pagamento apresentaram uma tendência levemente expansionista no segundo 
trimestre, com aumento de 4,8% do estoque de M1 de março a junho. Já M2 apresentou 
crescimento mais acentuado no mesmo período, de 13,9%, devido a um aumento de 9% nos 
fundos de investimento e de 20% nos títulos públicos federais. Dado que os depósitos em 
poupança e o estoque de títulos privados se mantiveram virtualmente estáveis, M3 e M4 
tiveram aumentos proporcionalmente menores, de 8,6% e 5,8%, respectivamente.  



 

A dívida mobiliária federal cresceu 15,48% entre março e  junho, com um aumento dos títulos do 

Tesouro de 18,55% e dos títulos do Banco Central de 12,58%. Com  isso, o valor da dívida fora do 

Banco Central chegou a R$ 154.282 milhões, correspondente a 21,6% do PIB, permanecendo na 

trajetória  de  crescimento  observada  desde  o  início  do  Plano  Real. De  junho  de  1994  para  cá  a 

dívida  se  elevou  149%,  e  somente  nos  últimos  12 meses  cresceu  122%.  Um  fato  relevante  a 

observar  é  que,  segundo  dados  do  Banco  Central,  o  pagamento  de  juros  da  dívida  vem  se 

estabilizando no patamar de R$ 2 bi‐lhões a. m., o que mostra que a queda dos  juros pagos nos 

títulos públicos está compensando o aumento do estoque destes títulos, não se configurando uma 

trajetória de descontrole. No entanto, as operações do setor externo e a assistência financeira de 

liquidez continuam sendo fatores de considerável pressão sobre o endividamento público.  

 

	



TAXAS	DE	JUROS		

O Bacen prosseguiu com sua política de redução gradual dos juros básicos (a taxa Selic), que 
passaram de uma média de 2,4% a. m. no primeiro trimestre deste ano para 2% a. m. no 
segundo trimestre. Em termos reais, a queda da média mensal foi ainda mais acentuada, de 
1,6% no primeiro trimestre para 0,7% no segundo (Tabela 5.1)  

Esta redução na taxa básica ainda não teve o impacto esperado sobre as taxas de 
empréstimos. No segundo trimestre, embora tenha havido queda nas taxas para empréstimos 
de capital de giro e nas taxas dos CDBs, verificou-se que os spreads -- medidos pela razão 
entre essas duas taxas -- ainda permaneceram, em média, no mesmo nível do trimestre 
anterior (13,8% a. a.). Isso pode ser atribuído ao elevado grau de risco das operações de 
crédito, associado ao alto nível de inadimplência, já que no período houve redução de 
compulsórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política Fiscal  

EVOLUÇÃO	DA	RECEITA		

A arrecadação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), 
contabilizada em regime de competência, atingiu o montante de R$ 6,9 bilhões em junho de 
1996. Este resultado é, em termos reais, 5,1% inferior ao de maio último e 12,4% inferior ao 
de junho de 1995. No primeiro semestre de 1996, a receita administrada totalizou R$ 45,5 
bilhões, em moeda de junho, sendo 2,5% inferior à acumulada no mesmo período do ano 
passado.  

Na comparação com maio de 1996, verifica-se que as arrecadações do IPI e do PIS/Pasep 
cresceram 5,1 e 2,9%, respectivamente, enquanto as dos demais tributos apresentaram queda 
real em junho (Tabela VI.1 da Seção Indicadores). Destaca-se a queda de 10,1% na receita 
do Imposto de Renda, influenciada, principalmente, pela redução de 14,7% no valor 
arrecadado na fonte. Somente o setor "Instituições Financeiras, Sociedades Seguradoras, de 
Captação e Previdencia Privada", que corresponde a 33% da arrecadação do IRRF, 
apresentou queda real de 28,7%, principalmente nos rendimentos do trabalho.  

Em relação a junho de 1995, a Cofins e o PIS/Pasep apresentam crescimento real de 3,3 e 
3,8%, respectivamente, enquanto todos os demais tributos apresentaram queda real de 
arrecadação. No caso do Imposto de Importação, a queda de 56,4% é justificada pela 
redução nas importações, principalmente de automóveis. Este movimento também explica, 
em parte, o desempenho da arrecadação do IPI (-6,2%), influenciada pela queda de 48,3% 
na sua parcela vinculada às importações.  

Comparando o desempenho da receita administrada pela SRF no primeiro semestre de 1996 
com o mesmo período do ano anterior (Tabela 6.1), constata-se queda real de 2,5% em 
termos reais. Das três principais fontes de receita -- Imposto de Renda, Cofins e IPI, apenas 
a última apresenta desempenho inferior ao de igual período de 1995 (- 8,8% ). 



 

 

Como mencionado na Carta de Conjuntura de maio de 1996, dada a tendência à recuperação do 

nível  de  atividade  no  segundo  semestre  do  ano,  dificilmente  a  arrecadação  real  de  1996  ficará 

aquém  da  de  1995,  devendo‐se  esperar  neste  ano  pequeno  crescimento  no montante  real  da 

receita administrada pela SRF.  



A	EVOLUÇÃO	DA	DESPESA		

As despesas fiscais do Tesouro Nacional atingiram em junho de 1996 o montante de R$ 9,4 
bilhões, em regime de caixa, valor 20,9% superior ao de maio último, mas 1,7% inferior ao 
de junho de 1995 (Tabela VI.2 da Seção Indicadores).  

O item "pessoal e encargos" foi o que mais cresceu em relação a maio (34,2%, em termos 
reais), o que se explica pelo pagamento de parcela do 13o salário dos servidores públicos. 
Dentre os itens que apresentaram em junho crescimento em relação ao mês anterior, 
destacam-se as despesas com encargos da dívida, devido à concentração de pagamentos ao 
Clube de Paris, que atingiram a cifra de R$ 463 milhões. Computando-se também os gastos 
relativos aos demais encargos da dívida contratual interna e externa, bem como os da dívida 
mobiliária pagos ao mercado, a conta de encargos da dívida totaliza gastos de R$ 1,8 bilhão, 
resultado 27,4% superior ao de maio. Também o item "outras despesas" -- que inclui "outros 
custeios e investimento", "outras vinculações" e "restos a pagar" -- mostra grande elevação 
em junho (26,0%).  

No primeiro semestre de 1996, as despesas fiscais do Tesouro Nacional atingiram R$54 
bilhões, 10,9% a mais, em termos reais, do que no mesmo período do ano passado (Tabela 
6.2). O item "outras despesas" foi o único a apresentar redução (4,6%). Quanto aos demais, 
destaca-se o item "encargos da dívida", que cresceu 45,1%, principalmente em virtude do 
crescimento dos encargos da dívida mobiliária (da ordem de 74,3%). Este percentual é 
explicado pelo resgate, ao longo do primeiro semestre de 1996, das Letras Financeiras do 
Tesouro (LFTs), papéis emitidos no ano passado com taxas de juros elevadas que se 
acumulam mês a mês e são pagas ao final do período de um ano. O último lote de LFTs 
venceu em junho, o que aponta para uma redução das despesas (regime de caixa) com esta 
conta no segundo semestre.  

 



 

	

EXECUÇÃO	FINANCEIRA	DO	TESOURO	NACIONAL		

O fluxo fiscal contabilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional em regime de caixa 
apresentou déficit de R$ 2 bilhões em junho de 1996, revertendo os superávits de abril e 
maio e elevando para cerca de R$ 5,9 bilhões o déficit fiscal acumulado no ano. Este 
resultado deveu-se, de um lado, à queda de 12,3% das receitas fiscais (que atingiram R$ 7,4 
bilhões no mês) e, de outro, ao já mencionado aumento de 20,9% das despesas fiscais.  

Também o fluxo de caixa apresentou-se deficitário em junho de 1995 (R$ 1,5 bilhão). O 
resultado acumulado no 1º semestre foi negativo, em cerca de R$ 1,6 bilhões.  



 

Adotado o conceito de necessidades de financiamento, o resultado primário do Tesouro Nacional 

(computado em regime de competência e excluindo‐se o fluxo de juros) apresentou, em junho, um 

déficit de R$ 501 milhões. Contudo, o resultado acumulado em 1996 mostra um superávit de cerca 

de R$ 2,9 bilhões, em moeda de junho. O resultado operacional de junho também foi negativo (‐ R$ 

1,2 bilhão), o que elevou o déficit operacional acumulado no ano para cerca de R$ 1,6 bilhão.  

	

NECESSIDADES	DE	FINANCIAMENTO	DO	SETOR	PÚBLICO		

As Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) apuradas pelo Banco Central 
"abaixo da linha", ou seja, calculadas através da variação das contas de financiamento, 
apontam para um déficit operacional acumulado no ano até maio para o governo 
consolidado da ordem de 3,1% do PIB. As empresas estatais mantiveram seus orçamentos 
praticamente equilibrados, apresentando um pequeno superávit de 0,01% do PIB. Tanto o 
governo federal, incluindo o Banco Central, quanto os governos estaduais e municipais 
apresentaram déficits (de 0,96 e 2,16% do PIB, respectivamente). Observa-se, portanto, que 
os estados e municípios voltaram a responder pela maior parte do déficit (aproximadamente 
70%) revertendo a mudança de composição ocorrida no primeiro bimestre de 1996.  



 

Analisando  os  resultados  das NFSP  no  conceito  primário,  ou  seja,  excluindo  os  pagamentos  de 

juros, verifica‐se um pequeno  superávit acumulado até maio  (da ordem de 0,6% do PIB) para o 

governo consolidado, com o governo  federal e as empresas estatais apresentando  superávits de 

1,15 e 0,39% do PIB, respectivamente, e os governos estaduais e municipais com déficit de 0,94% 

do PIB.  

Comparando as NFSP acumuladas até maio de 1996 com as acumuladas até dezembro de 
1995, podemos constatar uma melhoria generalizada nas contas, com queda de 1,89% do 
PIB no governo consolidado no conceito operacional, mais pronunciada nas empresas 
estatais (0,88% do PIB) que no governo federal e nos estados e municípios (0,75 e 0,25% do 
PIB, respectivamente).  

Fazendo o mesmo tipo de raciocínio para as NFSP no conceito primário, observamos que o 
governo consolidado aumentou o seu superávit acumulado de 0,37 para 0,6% do PIB, com o 
governo federal aumentando o seu superávit em 0,56 ponto percentual do PIB, enquanto as 
empresas estatais passaram de um déficit de 0,04% para um superávit de 0,39% do PIB. Os 
estados e municípios foram os únicos a ter seu déficit primário ampliado, passando de 0,18 
para 0,94% do PIB, como reflexo, em parte, da transformação de suas dívidas junto aos 
fornecedores e dos atrasos nas folhas de pagamento, que não são contabilizados pelas NFSP, 
em dívida junto ao sistema bancário.  

 

 

 

 



Política Agrícola  

INTRODUÇÃO	(1)		

Com o recente anúncio do plano de safra 1996/97, o governo reforça a importância que o 
setor agrícola apresenta para a consolidação do programa de estabilização. Os impactos da 
quebra da safra 1995/96 não se restringiram à elevação dos preços no primeiro semestre, 
mas levaram também a uma situação de baixos estoques de grãos diante dos preços 
internacionais ainda elevados. Como traçado no Boletim passado, uma atenção especial deve 
ser dada à carne bovina. Até o momento as condições do mercado, caracterizado por preços 
estáveis e custos em elevação, têm levado a um nível de abate muito superior à média 
sazonal. Diante de um descarte acentuado de matrizes e de custos de ração crescentes, a 
reversão de preços que se iniciou agora em julho com a entressafra pode se prolongar por 
mais tempo do que o desejável. É diante desta perspectiva de aumento do preço da carne 
bovina que seus substitutos diretos, a carne de frango e de suíno, retardam os aumentos no 
atacado e ao consumidor, aguardando que o movimento de alta na carne bovina se 
concretize.  

O anúncio antecipado (em relação aos anos anteriores) do plano da safra 1996/97 possibilita, 
de certa forma, atenuar as expectativas que começavam a se formar no mercado diante de 
um quadro menos favorável, do ponto de vista do abastecimento, para o final deste ano. 
Além disso, as condições do mercado internacional, que em maio projetavam um cenário 
bastante preocupante para os próximos meses, foram parcialmente revertidas a partir da 
constatação de que a produção mundial de grãos deverá registrar este ano crescimento 
superior ao esperado, ainda que a situação de grande volatilidade criada a partir dos baixos 
níveis de estoques venha a perdurar por mais algum tempo.  

Neste Boletim será traçada uma retrospectiva do comportamento da inflação durante o 
primeiro semestre de 1996, com ênfase no comportamento dos preços dos produtos 
agrícolas. Com a consolidação do quinto levantamento de safra da Conab, algumas 
tendências para os preços dos produtos agrícolas continuam a se confirmar e, com isso, 
nossas hipóteses sobre a evolução dos preços do complexo carne se mantêm. Uma análise 
dos principais pontos do Plano de Safra 1996/97 é então feita, revelando que 
conjunturalmente há razões para se apostar na confirmação de uma intenção de área de 
plantio mais elevada que a área colhida na safra passada.  

A	INFLAÇÃO	NO	PRIMEIRO	SEMESTRE	DE	1996		

O Plano Real completou os seus primeiros dois anos com a inflação ainda em queda. Nos 
itens relacionados à alimentação, medidos pelo IPC da Fipe (ver Tabela 7.1), observa-se, 
durante o primeiro semestre de 1996, uma alternância de maiores variações entre os 
produtos industrializados e os produtos in natura. Enquanto no início do ano a pressão veio 
dos in natura, a partir de maio a pressão dos industrializados, impulsionada pela cadeia do 
trigo, é que foi mais forte. Já no caso do IGP-DI, o semestre fechou com um acumulado de 
apenas 6,53% (ver Tabela 7.2), bem abaixo do mesmo período no ano anterior, que foi de 
10,03%. No entanto, ao contrário do que ocorreu em 1995, quando o conjunto dos itens 
agrícolas formou a chamada âncora verde, neste ano estes mesmos produtos vêm 
pressionando os índices de inflação. Os produtos agrícolas in natura e industrializados 



evoluíram a elevadas taxas médias mensais de 1,9 e 1%, até junho de 1996, enquanto os 
produtos no atacado industrial variaram somente a uma taxa de 0,2% por mês, ao longo do 
mesmo período.  

 

 

Esta  pressão  dos  produtos  agrícolas  deverá  continuar  ao  longo  do  segundo  semestre  .  Neste 

cenário,  a  forte  deflação  observada  nos  alimentos  durante  o  segundo  semestre  de  1995, 

principalmente nas carnes, não deverá repetir‐se. Ano passado, além de um inverno muito ameno, 

a oferta de carnes (bovina, suína e de aves) foi abundante, favorecida pelo baixo custo da ração e 

boa oferta de milho que estimularam o confinamento. Para este ano, no entanto, o típico inverno

com  frio e  seca deve prevalecer. Além deste, outros  importantes pontos devem  ser  ressaltados, 

como  o  caso  do  abastecimento  de milho  para  o mercado  interno  diante  da manutenção  das 

cotações internacionais em patamares elevados, encarecendo as importações.  

O	MOVIMENTO	DOS	PREÇOS	AGRÍCOLAS		

As Tabelas 7.3 e 7.4 revelam que os grãos e as carnes, ao longo do último trimestre, 
apresentaram um comportamento simétrico. Até o início de junho, milho e soja variaram 
positivamente durante as quadrissemanas, enquanto bovinos e suínos apresentaram fortes 



deflações. Após junho, houve uma inversão do comportamento dos preços destes itens.  

 

 



 

 

No caso do milho, o resultado de uma produção da segunda safra 3,6% maior que a do ano passado 

explica em parte a  recente queda nas  cotações  internas. No  caso das  lavouras para exportação, 

como  a  soja,  a  atenuação  do  processo  especulativo  sobre  o  baixo  nível  de  estoques  norte‐

americano  contribui  para  a  remoção  das  gorduras  incorporadas  durante  o movimento  de  alta 

observado até junho.  

Mesmo com esta queda, quando se compara os preços reais desses grãos, em nível de 
produtor, com o mesmo período no ano passado, constata-se que atualmente os patamares 
continuam bem mais elevados (ver Tabelas 7.5 e 7.6). Este é o caso do arroz em casca, do 
feijão, do trigo, da soja e do milho. No Gráfico 7.1 fica bem caracterizada a recuperação nos 



preços do milho e da soja, ao contrário do que se observa no Gráfico 7.2, onde se percebe 
uma mudança significativa de nível (para baixo) no índice de preços das carnes.  

 

 



 

 

Ao se construir um  índice de paridade entre a média dos preços do milho e da soja e a média do 



preço das carnes, ambos em nível de produtor, obtém‐se um valor de 0,99 na média de 1995 e de 

1,38 no primeiro  semestre de 1996.  Este quadro de desalinhamento de preços  relativos deverá 

começar a se refletir nos próximos meses em aumentos das carnes em nível de produtor, mas com 

menor intensidade em nível dos consumidores.  

Em função dessa forte pressão sobre os custos, o setor avícola está contendo a taxa de 
crescimento no alojamento de pintos de um dia. Embora em termos absolutos estime-se que 
a produção brasileira de carne de frangos supere a barreira dos 2 milhões de toneladas nos 
primeiros seis meses do ano, o índice semestral de crescimento do setor atingiu um dos mais 
baixos níveis da década. Neste período, a expansão da produção de carne de frango será de 
apenas 1,13%, contra um crescimento observado no mesmo período do ano passado, em 
relação a 1994, da ordem de 14%.  

Do lado da carne bovina, a situação também não está muito tranqüila. Os baixos preços ante 
os custos em elevação têm levado a uma manutenção de elevadas taxas de abate (ver 
Gráfico 7.3), inclusive de matrizes bovinas (Gráfico 7.4). Desta forma, a baixa das cotações 
do boi gordo é ainda mais favorecida. No caso dos suínos, este fenônemo de descarte de 
matrizes também ocorre, gerando a mesma difícil situação que se encontra o plantel bovino, 
com um número cada vez menor de matrizes.  

 



 

De uma forma geral, a recuperação dos preços neste ano foi uma válvula de escape para o setor, 

que vinha se deparando com tantas dificuldades. A compensação com as baixas variações mensais 

de preços dos produtos industrializados e outros produtos e serviços dos índices manteve os níveis 

inflacionários praticamente sob controle. Somam‐se a este ambiente de preços mais elevados no 

mercado  interno em 1996 as  inovações do plano de safra 1996/97, gerando‐se assim um cenário 

estimulante para o plantio da próxima safra.  

 

O	PLANO	DE	SAFRA	1996/97		

Com o péssimo resultado da safra 1995/96, uma quebra de 8,5% (2) segundo a Conab, o 
governo resolveu para a próxima safra dar uma atenção especial para o setor. As decisões 
anuais tomadas a cada ano sobre o crédito rural e os preços mínimos, que chegavam a ser 
muitas vezes divulgadas com o plantio da safra verão já iniciado, desta vez saíram bem mais 
cedo.  

Em verdade, pode-se considerar que o Plano de Safra de 1996/97 começou em 1995, quando 
se iniciou o processo de securitização das dívidas agrícolas. Esta renegociação representou 
um passo decisivo na recuperação da capacidade de pagamento dos produtores, bem como 
no restabelecimento do fluxo de pagamento das dívidas ao setor financeiro. 



 

A securitização consistiu num alongamento da dívida dos produtores, dando a opção ao produtor 

de  entregar,  em  produto,  o  valor  equivalente  ao  refinanciamento  do  débito.  Para  evitar  os 

problemas ocorridos no passado de descasamento entre os  índices de correção dos ativos (preço 

mínimo) e passivos (débitos) dos produtores, o saldo da dívida passará a ser corrigido pela variação 

dos preços mínimos mais 3% de juros a.a. O prazo de refinanciamento depende da capacidade de 

pagamento do produtor, podendo variar de sete a 10 anos, com um período de carência de dois ou 

três  anos. O  valor máximo que poderá  ser  refinanciado por mutuário é de R$ 200 mil, ou  seja, 

atinge  193 mil  produtores  somente  no  Banco  do  Brasil.  Quase  a  totalidade  dos  R$  7  bilhões 

destinados para a renegociação das dívidas já foi utilizada pelos produtores, confirmando o sucesso 

desta ação. O custo da securitização para o Tesouro Nacional, segundo um estudo do Ministério da 

Fazenda em conjunto com o da Agricultura, chegaria a R$ 2,5 bilhões em 10 anos, considerando‐se 

o prazo máximo de refinanciamento.  

Essa foi uma das principais medidas adotadas pelo governo para restituir a liquidez do setor. 
Foi uma decisão vital que beneficia não somente os produtores, mas também todos os 
setores que giram ao seu redor, como é o caso de máquinas e agroquímicos em geral, bem 
como o sistema financeiro, cuja possibilidade de recebimento dos débitos passa a ser 
ampliada. Assim sendo, qualitativamente pode-se concluir que a relação custo/benefício da 
securitização é bastante baixa, mais que justificando a sua adoção.  

Ainda com relação ao crédito rural, outras quatro ações propostas por este novo plano de 
safra são:  

a) redução de 25%, em média, da taxa de juros. Esta redução somente foi possível diante de 



um ambiente com menores taxas inflacionárias;  

b) maior utilização dos recursos provenientes da exigibilidade bancária e de fontes 
institucionais, como o FAT, reduzindo desta forma o ônus para o Tesouro (equalização de 
juros);  

c) destinação de recursos para grupos específicos, como o caso da agricultura familiar;  

d) utilização do zoneamento agrícola com a intenção de reduzir as taxas do Proagro, 
tornando-o mais atraente para o produtor e menos oneroso ao Tesouro. 

 

Quanto aos preços mínimos e à estocagem pública, o governo manteve alguns procedimentos  já 

existentes,  como  no  caso  da  metodologia  para  fixação  dos  preços  mínimos  (com  base  nas 

paridades projetadas), mas  implementou em definitivo grandes avanços, como o de não prever a 

contratação de EGF‐COV com  recursos controlados. Ao  lado de  intervenções pontuais através da 

realização de AGF's, prevê‐se a utilização do novo  instrumento de contratos de opções de venda. 

(ver quadro).  

 

CONCLUSÕES		

O cenário traçado para o comportamento dos preços agrícolas - em especial das carnes -não 
tem a intenção de ser alarmista, mas sim de chamar a atenção para as dificuldades herdadas 
de uma safra frustrada e para a importância do setor agrícola, numa perspectiva de médio 
prazo, para o processo de estabilização. Superar os 80 milhões de toneladas novamente, com 
certeza, é uma meta factível a ser alcançada com o anúncio do Plano de Safra 1996/97. A 



redução paulatina da influência do governo nos mercados agrícolas deve ser crucial para um 
ajuste definitivo do setor. Neste sentido, começam a surgir, com mais freqüência, novas 
formas de financiamento à agricultura. Na Tabela VII.1 (no Apêndice Estatístico), pode-se 
obervar que o saldo mensal de crédito rural em bancos privados cresceu 38% de março a 
abril, atingindo, em termos reais, a maior cifra desde 1994 (R$ 4,281 bilhões). Deste valor, 
mais de 50% foram destinados para o custeio rural, e o restante para investimento e 
comercialização. O próprio governo lança mão de um instrumento até então privativo do 
mercado financeiro, os contratos de opções.  

A maior garantia de um bom plantio é o mercado, que desta vez está favorável para a 
agricultura. Os elevados níveis de preços recebidos pelos produtores, atingidos ao longo 
deste primeiro semestre, tornam-se importantes sinalizadores para que os produtores
decidam aumentar a área de plantio para a próxima safra.  

Neste aspecto, o próprio plano de safra ajuda. O governo expressa um projeto para diminuir 
os gastos com subsídios ao crédito e à estocagem pública, que foram da ordem de R$ 1,9 
bilhão em 1995. Esses recursos seriam então transferidos para ações de outra natureza, 
como, por exemplo, a pesquisa, a defesa fitossanitária e a viabilização de corredores de 
exportação, dentre outras, que são vitais para fortalecer a competitividade internacional da 
agricultura brasileira, diminuindo o chamado custo-Brasil.  

Notas  

1 Esta seção foi redigida por, Guilherme Soria Bastos, da FGV, e Gervásio Castro de Rezende, que coordenou 
o trabalho. Os autores agradecem a colaboração da equipe do projeto Conab/IPEA, Ingreed S. Valda Estevez e 
Ricardo Sandes Ehler, que estimaram os modelos utilizados na dessazonalização das séries 
analisadas.[Voltar] 

2 No boletim passado este valor foi estimado em 10%. A grande diferença está na reestimativa da produção de 
trigo que, em função da alta das cotações internacionais, foi estimulada.

 

 

 

 

 

 

 


