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Panorama Conjutural  

O terceiro trimestre caracterizou-se pela manutenção da tendência de recuperação da 
atividade econômica que vem ocorrendo desde setembro do ano passado, com uma breve 
interrupção no primeiro trimestre deste ano. Os dados mais recentes indicam, segundo 
estimativas do IPEA, um crescimento do PIB de 1,8%, até setembro, no acumulado em 
quatro trimestres. Embora este crescimento ainda apresente um perfil relativamente desigual 
entre os diversos setores, especialmente no interior da indústria, pode ser considerado 
positivo na medida em que é calculado sobre uma base de comparação ainda relativamente 
elevada. Reforça essa consideração o fato de que, em termos dessazonalizados, os resultados 
das estimativas apontam para um crescimento de 3,6% sobre o segundo trimestre de 1996.  

Os resultados do IBGE para a indústria em agosto registram uma queda de 0,8% 
(dessazonalizados) em relação a julho e um crescimento de 5,6% em relação a agosto de 
1995. Considerando que a queda verificada em agosto não significa reversão da tendência 
de crescimento nesse segundo semestre, e incluindo-se uma estimativa de crescimento de 
2,5% (dessazonalizados) para a indústria em setembro obtida pelo Indicador IPEA, a 
expectativa é de que a produção industrial na média do terceiro trimestre se situe em nível 
8% acima de igual período do ano passado. As previsões para o PIB, portanto, continuam 
situadas próximas a 3% para este ano, com expansão de cerca de 1,5% para a indústria geral. 
Caso os níveis de produção industrial projetados para o segundo semestre deste ano se 
mantenham ao longo de 1997, a indústria já teria garantido um crescimento superior a 3% 
no próximo ano, o qual, combinado com um desempenho positivo esperado para a 
agricultura e para os demais setores, levaria o PIB a um crescimento superior a 4%.  

Este quadro de recuperação vem se refletindo favoravelmente no mercado de trabalho. O 
terceiro trimestre apresentou queda nas taxas de desemprego, tanto para o desemprego total 
na Grande São Paulo, medido pela Fundação Seade (14,8% em setembro), quanto para o 
desemprego aberto nas regiões metropolitanas pesquisadas pela PME do IBGE (5,56% em 
agosto). Embora essas taxas ainda sejam superiores às verificadas no ano passado, pode-se 
esperar que o desemprego na segunda metade do ano fique abaixo do registrado no primeiro 
semestre.  

A questão do crescimento, quando analisada numa perspectiva temporal mais ampla, está 
associada ao processo de mudanças estruturais por que passa a economia, caracterizado pela 
necessidade de adaptação das empresas à nova realidade determinada pela abertura externa e 



queda da inflação. A sustentabilidade desse processo depende de um aumento significativo 
dos investimentos, objetivando acelerar os ganhos de produtividade. Nesse sentido, é 
importante notar que a taxa de investimento (a preços constantes) no terceiro trimestre teria 
alcançado, segundo estimativas preliminares, 16,4% do PIB, mantendo, pelo terceiro 
trimestre consecutivo, uma trajetória de crescimento, embora ainda se encontre abaixo dos 
níveis exigidos para garantir um crescimento sustentável da economia da ordem de 6% a.a.. 
Vale destacar ainda a importância que vem assumindo as importações de bens de capital, 
que passam de 10,5% da formação bruta de capital fixo em 1990 para cerca de 25% em 
1995.  

Pelo lado externo, a balança comercial apresentou em setembro déficit maior que o esperado 
(US$ 655 milhões), levando o déficit acumulado no ano para US$ 1,6 bilhão. As 
exportações, no acumulado de janeiro a setembro, somaram US$ 35,9 bilhões (+4,9% sobre 
o mesmo período do ano passado) e as importações US$ 37,5 bilhões (-0,4% na mesma base 
de comparação). Esse desempenho da balança comercial em setembro reforça a necessidade 
de se associar o crescimento econômico a um melhor desempenho das exportações, como 
forma de evitar que o déficit externo atinja níveis que tornem difícil o seu financiamento. 
Para isso, deverá ser importante o efeito, que ainda não se efetivou, da desoneração do 
ICMS das exportações, aprovada em setembro, e de medidas de redução do Custo Brasil, 
como a desregulamentação e privatização dos portos, além de outras medidas de incentivo a 
exportações em estudos pelo governo, como, por exemplo, a alteração do programa de 
financiamento do BNDES. Numa perspectiva de prazo mais longo, o desempenho das 
exportações está vinculado ao crescimento da produtividade decorrente do aumento do 
investimento, e em particular do aumento do investimento estrangeiro direto -- ver, neste 
sentido, Nota Técnica sobre as tendências da produtividade ao final deste Boletim.  

Na comparação com o acumulado em igual período do ano passado, os dados do balanço de 
pagamentos até setembro mostram que o déficit em transações correntes ficou praticamente 
estável (US$ 13,5 bilhões em 1996, contra US$ 13,7 bilhões em 1995), correspondendo a 
2,53% do PIB (contra 2,64% do PIB em igual período do ano passado), tomando o PIB 
convertido para dólares com base na taxa de câmbio média. Frente à disponibilidade de 
financiamento em condições favoráveis, estes são níveis ainda compatíveis com uma 
trajetória sustentável de absorção de poupança externa.  

Os dados da conta capital até o terceiro trimestre indicam uma inversão do comportamento 
observado no ano passado, quando o saldo foi de US$ 6,4 bilhões no primeiro semestre e de 
US$ 23,4 bilhões no segundo. Esse ano, o saldo do primeiro trimestre foi de US$ 15,7 
bilhões e no terceiro trimestre de apenas US$ 4,5 bilhões. Essa queda parece ser devida à 
redução dos fluxos de empréstimos em moeda, a qual tem sido compensada pelo aumento 
dos investimentos diretos, que alcançaram o montante de US$ 5,8 bilhões de janeiro a
setembro de 1996, tornando-se uma fonte cada vez mais importante de financiamento 
externo. De fato, esse valor já corresponde a cerca de 43% do déficit em transações 
correntes.  

Os principais índices de inflação apresentaram desaceleração entre julho e setembro, após 
aumento ocorrido no segundo trimestre do ano. O índice da Fipe ficou em apenas 0,07% em 
setembro, apesar da pressão altista dos aluguéis e tarifas de serviços públicos, que foi 
compensada pela variação negativa dos grupos vestuário, alimentação e educação. A 
inflação medida pelo IGP-DI, que havia sido zero em agosto, ficou em 0,13% em setembro. 
O componente que mais contribuiu para esse aumento foi o IPA, influenciado pela variação 



expressiva do grupo "lavouras para exportação" (componente do IPA agrícola), como 
conseqüência da isenção do ICMS para a exportação de produtos agrícolas.  

Mantém-se assim a tendência de queda na taxa de inflação acumulada em 12 meses, medida 
pelo índice combinado (média do IGP, IPC-Fipe e INPC). O índice ficou em 12% em 
setembro, contra 15,1% em junho último. Consolida-se, assim, uma nova dinâmica para a 
inflação, na qual eventuais aumentos de preços de alguns produtos não mais se refletem em 
uma alta generalizada, caracterizando apenas uma alteração de preços relativos, o que 
evidencia o sucesso do processo de desindexação da economia.  

A política monetária, nesse terceiro trimestre, vem passando por grandes transformações. 
Não tanto pela estratégia, que se refletiu na manutenção da trajetória decrescente das taxas 
de juros (reforçada pela nova queda projetada para novembro, a partir da fixação da TBC 
em 1,78% a.m.) e no relaxamento paulatino das restrições ao crédito, mas sobretudo pela 
mudança nos mecanismos de sua execução.  

Com o objetivo de aliviar as rígidas restrições ao crédito implementadas em meados de 
1995, o Bacen implementou ao longo do último trimestre uma série de medidas, destacando-
se a possibilidade de efetuar lances nos consórcios, a extinção da proibição de as empresas 
de factoring financiarem suas carteiras junto a instituições do sistema financeiro e a 
implementação de novas modalidades de leasing, que facilitam o acesso de pessoas físicas a 
esse tipo de contrato. Como resultado destas medidas, já se observa um estímulo aos setores 
de bens duráveis, fundamentalmente na indústria automotiva, mas também nos setores 
eletroeletrônicos.  

O terceiro trimestre representou ainda um marco em termos de mudança na forma de 
execução da política monetária no Brasil. Nesse período começou-se a abandonar um 
modelo de controle monetário via fixação direta dos juros pelo Banco Central (característico 
do período de inflação elevada), em favor de mecanismos clássicos, em que o foco passa a 
ser as operações dinâmicas (de médio e longo prazos), ficando o mercado com mais 
liberdade para fixar a taxa de juros. Na nova sistemática, a zeragem do mercado deixa de ser 
feita diariamente pela autoridade monetária, permitindo às instituições zerarem as suas 
posições, no caso de falta de reservas, por meio das linhas de redesconto. Os bancos 
passaram efetivamente, a partir de julho, a utilizar o redesconto como forma de ajustar a 
liquidez do sistema, fazendo com que o saldo dessas operações chegasse a R$ 3,5 bilhões no 
final de setembro. Por outro lado, durante esse período, praticamente não houve mais leilões 
informais.  

As necessidades de financiamento do setor público, estimadas pelo Banco Central, apontam 
para um déficit operacional consolidado de 3,9% do PIB acumulado de janeiro a agosto. O 
governo federal, inclusive Banco Central, contribuiu com 1,4% do PIB, os estados e 
municípios com 2,2% do PIB e as empresas estatais com 0,3% do PIB. No conceito 
primário, o governo consolidado apresentou déficit de 0,07% do PIB, com o governo federal 
e as empresas estatais apresentando superávits de 0,7 e 0,1% do PIB, respectivamente, e os 
estados e municípios déficit de 0,9%. O aumento do déficit operacional em agosto é 
totalmente explicado pela elevação dos juros reais, já que em termos primários houve uma 
queda de 0,1% do PIB.  

O governo anunciou em outubro dois conjuntos de medidas que objetivam reduzir o déficit 
do governo federal em 1997. O primeiro é composto de Medidas Provisórias, Decretos e 



outras medidas administrativas, que se dividem em quatro grupos. O primeiro grupo 
consiste em medidas de controle sobre despesas de pessoal e eliminação de privilégios. O 
segundo altera algumas regras para concessão de benefícios previdenciários e procura 
agilizar o processo de cobrança da dívida ativa da previdência, visando à obtenção de 
equilíbrio nas contas da previdência para 1997. No terceiro grupo de medidas, que deverão 
ter impacto futuro sobre a arrecadação, destacam-se a contratação de auditores fiscais para a 
Receita Federal e a agilização de processos de cobrança judicial de débitos fiscais. O último 
grupo diz respeito às empresas estatais, sendo as principais medidas aquelas que impõem 
maior controle sobre as negociações salariais e determinam a alienação de ativos não-
operacionais.  

O segundo conjunto de medidas, constantes de projeto de lei enviado ao Congresso, altera 
diversos aspectos da regulamentação do IRPJ. Algumas dessas medidas visam à 
simplificação, como o aumento do prazo de apuração do lucro de mensal para trimestral, a 
possibilidade de compensação de um imposto devido com um crédito fiscal, o registro de 
créditos efetivamente perdidos em lugar da provisão para créditos duvidosos, e ainda a 
criação da substituição tributária para os contribuintes do IPI. Outras medidas visam mais 
diretamente um aumento de arrecadação, como ao aumento da alíquota do IR sobre 
aplicações de renda variável para 15% e a caracterização das empresas de factoring como 
instituições financeiras para fins de tributação. O conjunto de medidas contempla também 
alguns itens para aperfeiçoar o controle da Receita Federal sobre os contribuintes, como o 
estabelecimento de regras para a fixação de preços de transferência pelas empresas 
multinacionais nas suas operações com coligadas no exterior, a criação de regime especial 
de fiscalização sobre empresas suspeitas de sonegação e a possibilidade de a Receita Federal 
decretar o fim da isenção fiscal de entidades que venham a praticar ilícitos fiscais.  

O impacto positivo das medidas acima descritas em termos de redução do déficit público 
soma-se à tendência que já era esperada no sentido de um melhor desempenho das contas 
públicas em 1997. Deve-se ressaltar contudo que, mesmo com a redução do déficit a ser 
obtida por essas medidas, continuam sendo necessários avanços mais significativos, que 
ainda dependem de reformas constitucionais, em particular a da Previdência e a 
Administrativa. A importância dessas reformas está em proporcionar maior flexibilidade à 
gestão do gasto público, permitindo adequá-lo ao volume das receitas e conferindo-lhe 
maior eficiência. Este aspecto é particularmente crítico nos estados, onde uma parcela 
significativa da arrecadação encontra-se atualmente comprometida com as folhas de pessoal 
e pagamentos de encargos financeiros. Neste caso, o ajuste teria que ser combinado com um 
esforço de privatização que permitisse alcançar uma situação patrimonial mais equilibrada. 
O atual processo de renegociação das dívidas estaduais aponta precisamente neste sentido, 
com ênfase nos ajustes de gastos públicos e privatização dos bancos estaduais -- ver seção 
de Política Fiscal neste Boletim.  

  

 

 



Resumo das Projeções  

 

Nível de Atividade  

Nível	de	Atividade		

O PIB brasileiro apresentou no terceiro trimestre a elevada taxa de crescimento de 3,6%, 
comparativamente ao trimestre anterior, desempenho que vem se mantendo positivo por 
quatro trimestres, acumulando 7,2% de crescimento no período. Todos os setores de 
atividade componentes do PIB se mostram extremamente positivos na comparação entre o 
terceiro e o segundo trimestre: a agropecuária cresceu 9,8%, a indústria 3,9% e os serviços 
1,7%. A taxa de crescimento acumulada no ano até o terceiro trimestre é agora de 2,4% e 
deverá terminar o ano em 3,1%, com o relativo arrefecimento do crescimento do último 
trimestre. Com este crescimento, o PIB deste terceiro trimestre de 1996 passa a ser o mais 
elevado da série.  

Este crescimento tem como maior contribuição a recuperação no setor industrial, que 
responde ao afrouxamento das restrições monetárias e, mais recentemente, a 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 do crescimento ao longo do primeiro semestre de 1997, 
com perspectivas de o PIB chegar em junho com a taxa acumulada de quatro trimestres em 
torno de 5%, taxa 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 deste ano.  

As dificuldades de curto prazo no âmbito do controle fiscal e da balança comercial não 
deverão ser empecilhos para este crescimento moderado. No primeiro caso, a explicitação de 
alguns déficits potenciais parece limpar os passivos escondidos por más administrações 



anteriores em todas as esferas de governo. No segundo caso há que se olhar o balanço de 
pagamentos sob um prisma dinâmico: grande parte das importações correspondem a bens de 
capital tecnologicamente mais avançados assim como algumas peças e componentes ainda 
não produzidos internamente a ser exigidos por novos produtos nacionais de qualidade 
superior que se tornam assim competitivos internacionalmente. As exportações reagirão 
progressivamente de forma mais forte à medida que se consolidarem os avanços de 
produtividade obtidos recentemente que tem redundado em maior poder de competição por 
parte da indústria brasileira. Os investimentos externos diretos atualmente comprometidos 
aumentarão nossa capacidade produtiva e a competitividade, possibilitando a ampliação das 
exportações de manufaturados.  

Produção	Industrial		

A indústria brasileira manteve em setembro deste ano a tendência de crescimento que se 
verifica desde setembro de 1995, com uma breve interrupção no primeiro trimestre deste ano. 
De acordo com o Indicador IPEA, a expansão em setembro foi de 2,5% no índice 
dessazonalizado em relação a agosto. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o 
crescimento chega a 9,4%; com isto, o resultado do acumulado no ano, que tem apresentado 
taxas negativas decrescentes, registra até setembro uma queda de apenas 0,3% em relação 
aos primeiros nove meses do ano passado (Tabela 1.1).  

 

Segundo os componentes do Indicador IPEA, os índices dessazonalizados indicam 
crescimento quase generalizado: 8,2% para automóveis, 3,8% para aço bruto e 6,9% para 
óleo diesel. O único a apresentar pequeno recuo foi o setor de papelão ondulado (-0,6%).  



 

 

Desagregando o Indicador IPEA segundo as categorias de uso, observa-se uma recuperação 
em relação a setembro de 1995 em praticamente todas elas. A única exceção continua sendo 
o setor de bens de capital. O setor de bens intermediários e bens de consumo, particularmente 
o segmento de duráveis, deverão apresentar expansão. Este resultado é corroborado pelos 
dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), que 
registraram crescimento de 6,8% nas vendas das indústria de eletrônicos de setembro em 
comparação com o mês anterior e de 43,2% em relação ao mesmo mês de 1995.  

Perspectivas	da	Produção	Industrial		

Incorporando o resultado efetivo do IBGE para agosto e a estimativa do Indicador IPEA de 
setembro, estima-se que a indústria geral (extrativa mineral + transformação) encerrará o ano 
com um crescimento de 1,5% (Tabela 1.1). Segundo as categorias de uso, essa expansão 



deverá se concentrar nos segmentos de bens intermediários (2,7%) e bens de consumo 
(4,2%). O setor de bens de capital deverá fechar o ano em queda, que está sendo estimada em 
15,7%, resultado ainda influenciado pela queda na produção de máquinas agrícolas, cuja 
recuperação passou a ocorrer apenas nos últimos meses. Com esses resultados, o modelo de 
previsão aponta para uma forte recuperação da atividade industrial no segundo semestre do 
ano, que cresceria assim 6,6% em relação ao primeiro semestre.  

 



 

As primeiras indicações para 1997 apontam para uma continuidade da expansão industrial ao 
longo do primeiro semestre de 1997; a taxa de crescimento acumulada no ano sairia dos 1,5% 
para cerca de 5,9%, em junho.  

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 um aumento de 1,4% em 
setembro em relação a agosto (Tabela 1.3). A série dessazonalizada do faturamento real tem 
apresentado uma trajetória crescente desde o segundo trimestre de 1996, porém, até 
setembro, acumula uma queda de 9,5%, quando comparado com o mesmo período do ano 
anterior, ainda que neste resultado incida a alta base de comparação dos primeiros nove 
meses do ano passado. O indicador de vendas físicas, porém, apresenta estabilidade (0,2%) 
na taxa acumulada de 12 meses, sugerindo que o consumo está sustentado pelas vendas de 
bens de menor valor.  



 

No entanto, as vendas por atacado apresentam um quadro diferente do comércio varejista. 
Informações da CNI sobre vendas reais na indústria mostram crescimento (1%) na taxa 
acumulada no ano até agosto.  

PIB	e	Investimento		

O resultado do terceiro trimestre do PIB foi excepcional: sobre o já bom resultado do 
segundo trimestre (+1,7%), comparativamente ao trimestre anterior, o PIB cresceu 3,6% no 
terceiro trimestre, desempenho que acumula nos últimos quatro trimestres o crescimento de 
7,2%. Com este resultado, o PIB do terceiro trimestre é o mais elevado que se tem notícia na 
série. A taxa acumulada no ano é agora de 2,4% e deve continuar se elevando para 3,1% ao 
fim do ano.  

O excepcional resultado deste trimestre na série dessazonalizada foi fortemente influenciado 
pelo desempenho do setor industrial (+3,9%) 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 do crescimento, a um ritmo menos intenso ao longo do 
quarto trimestre, 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.  

As primeiras indicações para 1997 apontam para uma forte recuperação da atividade 
agropecuária (+8%), influenciada pela safra de grãos (+12%) bem como pela continuidade do 
crescimento da produção da industrial geral (extrativa mineral + transformação), cuja taxa 
acumulada no ano deverá sair dos 1,5% até dezembro deste ano para cerca de 5,9% em junho 
de 1997. A combinação destes resultados com o crescimento do setor serviços fará com que a 
taxa de crescimento acumulada de quatro trimestres do PIB, que ao final de 1995 será de 
3,1%, cresça para cerca de 5% ao fim do primeiro semestre de 1997.  

O IBGE divulgou recentemente as Contas Consolidadas para a Nação de 1995, alterando 
diversos componentes, entre eles os da taxa de investimento, que sofreu forte atualização na 
série de importação de bens de capital. Segundo o IBGE a taxa de investimento de 1995 foi 
de 16,6%. Com isso corrigimos nossas estimativas da taxa de investimento trimestrais de 
1995 que haviam ficado um pouco abaixo das efetivamente ocorridas e alteramos também 
nossas estimativas para 1996.  

 

A taxa de investimento apresenta 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 este decorrente, principalmente, do crescimento da construção civil (na série 
dessazonalizada), que foi influenciado, como dito anteriormente pelas obras públicas, assim 
como pela construção por conta própria (o chamado "consumo formiga"), bem como da forte 
elevação de importação de bens de capital. No terceiro trimestre a taxa estimada é de 16,4%, 



sendo que a maior contribuição vem da importação de bens de capital. Tais resultados 
apontam para a perspectiva de se ter em 1996 uma taxa média de investimento de 16,5%, 
aproximadamente o mesmo resultado do ano de 1995 (Tabela 1.4).  

 

Significativa 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. 
Este é um processo que se iniciou com a abertura econômica a partir de 1989 e seus números 
são impressionantes: a participação de equipamentos importados, que representava 10,5% em 
1990 do total de equipamentos investidos foi crescendo progressivamente e, em 1994, já era 
praticamente o dobro, sendo que em 1995 passou a representar 24,6% do total dos 
equipamentos investidos no país. Em 1996 esse percentual será substancialmente maior a 
julgar pelo evolução das importações atuais.  

Também se observam mudanças estruturais na composição do investimento: os 
equipamentos que tiveram reduzida sua participação na formação de capital para cerca de 
30,2% até 1992, em prol da maior participação da construção, progressivamente recuperam 
posição e já representam 32,3% em 1995.  

 

Emprego e Salário  

As informações obtidas a partir das pesquisas realizadas em nível de domicílio indicam boas 
perspectivas para o mercado de trabalho no segundo semestre deste ano. Tanto a PME do 
IBGE em nível de Brasil, quanto a Fundação Seade em nível de São Paulo têm registrado 
quedas contínuas nas taxas de desemprego.  

Em nível industrial verifica-se uma crise localizada especificamente na região paulista que, 
segundo a Fiesp, vem registrando queda no índice de emprego há mais de um ano. Da mesma 
forma, os dados da PME registram que a região que mais tem desempregado na indústria de 
transformação é a região metropolitana de São Paulo.  

Quanto aos salários, no entanto, a situação se inverte, São Paulo tem registrado tendência 
crescente no salário médio real do pessoal ocupado na indústria de transformação. No salário 
mínimo também se verifica expansão em relação ao ano passado. De acordo com a PME, 
também se registra crescimento no rendimento real das pessoas ocupadas.  



A massa salarial vem apresentando expansão de forma significativa, tanto em relação aos 
setores de atividade quanto em relação à posição na ocupação.  

Evolução	do	Emprego		

Os resultados da pesquisa domiciliar realizada pela Fundação Seade para a Grande São Paulo 
indicam em setembro uma queda significativa da taxa de desemprego [1] total (14,8% contra 
15,5%) e também da taxa de desemprego aberto (9,9% contra 10,3%) em relação ao mês de 
agosto (Gráficos 2.2 e 2.3). No entanto, as taxas médias para os primeiros nove meses do ano 
ainda se situam acima das verificadas no ano passado: 15,1% contra 13,1% para o 
desemprego total e 10,1% contra 9% para o desemprego aberto (Tabelas II.5A e II.5C na 
parte de Indicadores ao final do Boletim). Com o resultado positivo de setembro, pode-se 
esperar que a taxa de desemprego nesse segundo semestre fique abaixo do nível verificado no 
primeiro semestre.  

O nível de ocupação aponta crescimento pelo sexto mês consecutivo. Em setembro foram 
gerados 70 mil empregos, com o setor de serviços criando 78 mil postos, o setor classificado 
sob a rubrica "outros" 16 mil na construção civil e a indústria permanecendo praticamente 
estável com a criação de mil vagas. O comércio, no entanto, eliminou 25 mil empregos, mas 
espera-se que esta situação se modifique, pois normalmente este setor contrata mais a partir 
de outubro e novembro por conta das festas de fim de ano.  

A taxa de desemprego aberto para as seis regiões metropolitanas pesquisadas pela PME [2]
do IBGE vem apresentando trajetória de queda desde maio, chegando a 5,56% em agosto. 
Contudo, a taxa média do ano até esse mês continua acima do nível que vigorava em 1995: 
5,79% contra 4,53% (Tabela II1.A). A série dessazonalizada da taxa de desemprego aberto 
vem apresentando uma tendência de queda desde março, o que mostra que o segundo 
semestre de 1996 deverá apresentar um desempenho melhor do que o observado no primeiro 
semestre (Tabela II1.B).  

Os resultados da PME vêm registrando crescimento na população ocupada para todas as 
atividades. Quando comparada com a média dos oito primeiros meses do ano passado, houve 
criação de postos de trabalho em serviços (312 mil), comércio (75 mil) e construção civil (51 
mil). A indústria continua apresentando queda, com o fechamento de 191 mil postos, 
resultado particularmente influenciado pelo desempenho da região metropolitana de São 
Paulo. Mesmo assim o saldo líquido ainda continua positivo em 250 mil.  

Na região metropolitana de Belo Horizonte, as informações da Fundação João Pinheiro, que 
realiza pesquisa domiciliar, apontam em setembro para uma queda na taxa de desemprego 
total (12,8% contra 13,7%), resultado influenciado pela queda na taxa de desemprego aberto, 
uma vez que o desemprego oculto ficou praticamente estável. Este resultado é reflexo de uma 
ampliação no número de pessoas ocupadas, particularmente no setor de comércio, uma vez 
que nos demais setores o nível de ocupação permaneceu estável.  

A pesquisa semanal da Fiesp continua apontando para um quadro desfavorável em relação à 
geração de empregos na indústria de transformação paulista em 1996. O nível de emprego 
em setembro registrou queda de 0,27%, significando a demissão de 5.470 trabalhadores. Essa 
mesma trajetória de queda vem sendo observada na série dessazonalizada, apresentando 
tendência de retração desde janeiro deste ano (Gráfico 2.1).  



 

 



 

Evolução	dos	Salários		

A pesquisa mensal da Fiesp aponta crescimento de 5,9% em agosto para o salário médio real 
da indústria paulista em comparação com o mesmo mês do ano passado (Gráfico 2.4). A 
média dos primeiros oito meses de 1996 continua registrando expansão em relação ao ano 
passado: 6,3%.  

 

Da mesma forma, a PME do IBGE registra crescimento de 8,8% para o acumulado no ano, 
até julho, do rendimento médio real das pessoas ocupadas. Este resultado positivo ocorreu 
em todas as categorias: empregados com carteira assinada (8,8%), empregados por conta 
própria (8,1%), empregados sem carteira (7,9%) e empregadores (3,6%).  



Em relação ao salário mínimo real, este, apesar de apresentar pequena retração em setembro 
quando comparado com agosto (0,02%), continua registrando crescimento em relação à 
média de 1995: 3,2%.  

 

A massa salarial real para o pessoal ocupado na indústria paulista, calculada a partir das 
informações da pesquisa mensal da Fiesp, apresenta queda de 4% para o acumulado no ano 
até agosto. Já a massa de rendimentos do trabalho para as pessoas ocupadas, calculada a 
partir dos dados da PME, indica crescimento em termos reais de 10,3% com resultados até 
julho. Esta expansão ocorreu em todos os setores: serviços (14,4%), comércio (13,3%), 
construção civil (10,8%) e, em menor magnitude, na indústria de transformação (0,4%). Por 
posição na ocupação, este crescimento também foi generalizado: empregados por conta 
própria (14,6%), empregados sem carteira assinada (13,6%), empregadores (9,6%) e 
empregados com carteira assinada (5,5%).  

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 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  

Os principais índices de preços apresentaram forte desaceleração ao longo do terceiro 
trimestre, após a alta registrada no segundo trimestre. Em setembro, o IPC-Fipe caiu para 
0,07%, principalmente devido à queda na variação dos itens Aluguéis e Serviços Públicos 
Residenciais, que são os itens que mais têm pressionado o índice. Além disso, ainda não se 
verificaram os aumentos esperados para os grupos alimentação, pelo efeito da entressafra, e 
vestuário, pelo lançamento das coleções de verão. O IGP-DI apresentou variação de 0,13% 
em setembro, após ficar em zero em agosto. Dos índices que o compõem, o que teve maior 
variação foi o IPA (0,41%), enquanto o IPC teve queda de 0,13%, com menor variação do 
grupo Habitação e variação negativa de todos os demais componentes. Já o INPC do IBGE 
teve queda significativa ao longo do trimestre, chegando a apenas 0,02% em setembro. Com 
isso, observa-se que na média do trimestre, os três índices ficaram bem abaixo do trimestre 
anterior (Tabela 3.1). O índice combinado (média dos índices mencionados) ficou em 0,07% 
em setembro, acumulando 8,21% de janeiro a setembro e 11,95% nos últimos 12 meses.  

 

Preços	no	Atacado		

Com relação aos preços no atacado, no conceito de oferta global, os produtos agrícolas 
voltaram a ter aumento em setembro (0,58%), provocado quase exclusivamente pela forte 
alta dos preços de produtos agrícolas exportáveis (14,77%), causada pela isenção do ICMS 
sobre as exportações. Sem esse efeito, o IPA teria apresentado variação negativa, a exemplo
do que ocorrera em agosto, já que os demais componentes tiveram variações pouco 
significativas, ou seja, ainda sem os efeitos da entressafra. Com isso, o índice apresenta 
variação de 15,71% no ano e 14,28% nos 12 meses encerrados em setembro, contra 8,07%
nos 12 meses até junho.  



 

O IPA industrial apresentou variação média mensal de 0,30% no terceiro trimestre, mantendo 
a trajetória de queda contínua do índice acumulado em 12 meses, que passou de 5,90% em 
junho para 3,35% em setembro. No acumulado no ano, a variação até setembro foi de apenas 
2%, bem inferior à variação cambial do período, que foi de 5,04%.  

 

Preços	Relativos		

Analisando os componentes do IPC-Fipe conforme apresentados na Tabela 3.3, verifica-se 
que ainda permanece a tendência de maiores altas para os preços administrados e de serviços. 
Entre os preços administrados, os que tiveram maiores altas em relação ao índice geral, ao 
longo do ano, foram os serviços públicos (17,87%) e os transportes (10,83%), enquanto entre 
os serviços destacam-se os aluguéis (17,42%) e a educação (15,57%).  



 

Com relação aos serviços, observa-se que essa variação "real" foi bem menor entre janeiro e 
setembro de 1996 que nos períodos anteriores (9,91% contra 94,24% no acumulado desde o 
Plano Real). Isto pode ser observado também através da análise das Tabelas 3.4 e 3.5, que 
mostram uma diminuição, no terceiro trimestre, da velocidade de queda dos preços dos bens 
competitivos e oligopolizados (tomados como proxy para os bens tradeables), em relação aos 
preços de serviços (tomados como proxy para os non-tradeables) ou de serviços exclusive 
aluguéis. Nesse último caso, a queda da velocidade é mais intensa, o que reflete o fato de 



que, não considerando os aluguéis, os preços dos serviços apresentaram variação de apenas 
2,13%, bastante próxima, portanto, da variação do índice geral, que foi de 1,73%.  

 

Perspectivas		

Para os próximos meses, a evolução dos índices dependerá do comportamento dos preços 
agrícolas, com relação à entressafra e aos efeitos da exoneração do ICMS sobre os 
exportáveis; do vestuário, com relação às coleções de verão; e dos aluguéis, que ainda têm 
apresentado variações bem superiores às dos índices gerais, principalmente pelos reajustes de 
aluguéis antigos, já que os novos estão com os preços quase estabilizados nos últimos meses. 
O vestuário já apresenta variações menos negativas no índice da Fipe das três primeiras 
quadrissemanas de outubro, enquanto os aluguéis já têm tido variações decrescentes. 
Considerando ainda que os demais serviços já têm apresentado variações mais próximas à 
média, e que não se esperam aumentos de tarifas públicas, a expectativa é de que os índices 
mensais fiquem ao redor de 0,5% ou até abaixo disso, o que resultaria em um índice 
combinado, para 1996, de cerca de 10%.  

Deve-se destacar que, ao longo de 1996, consolidou-se uma nova dinâmica para a inflação, 
na qual os aumentos de preços de alguns produtos não se refletem em uma alta generalizada, 
sendo apenas uma alteração de preços relativos, evidenciando o sucesso do processo de 
desindexação da economia.  

Para o ano de 1997, a expectativa é de que se mantenha a tendência de convergência das 
variações de preços de serviços e aluguéis para níveis mais próximos dos demais preços, e de 
que se não se modifiquem as políticas cambial e de abertura comercial como limitadores dos 
aumentos dos bens tradeables. Essa tendência deverá ser reforçada, ainda, pela disposição de 
se promover aumentos de tarifas públicas de forma desvinculada da inflação passada e sem 
periodicidade fixa. Com isso, pode-se esperar que a taxa de inflação para o ano que vem 
fique abaixo da deste ano, situando-se em níveis próximos aos 8%. 

 

 

 

 



Setor Externo  

Balança	Comercial		

O déficit de US$ 655 milhões na balança comercial de setembro resultou de exportações de 
US$ 4,11 bilhões, uma queda de 1,25% em relação ao mesmo mês do ano passado, e de 
importações de US$ 4,77 bilhões, 29,4% maiores que as de setembro de 1995. No acumulado 
janeiro-setembro, o déficit comercial alcança US$ 1,59 bilhão, ainda 53% inferior ao 
observado no mesmo período de 1995. Este resultado se deve não apenas ao crescimento das 
importações, que parece estar respondendo ao crescimento recente do nível de atividade, mas 
também ao ritmo mais lento de crescimento das exportações.  

 

No acumulado dos últimos 12 meses, as exportações alcançaram o valor de 
US$ 48,2 bilhões, registrando um crescimento de 6,04% em relação aos 12 meses anteriores, 
a taxa mais baixa observada desde junho de 1994. Em março de 1995 esta taxa chegou a 
alcançar 16,2%, mas desde então vem se reduzindo para níveis que oscilam entre 5 e 10%. 
Este ritmo está longe de ser fraco, mas tem se mostrado ainda insuficiente para fazer frente 
ao aumento de importações. Este ponto se torna mais sério quando se analisam alguns dados 
de preços e volume exportado. Os produtos básicos vêm apresentando nos últimos meses 
aumentos significativos de preços, ao contrário dos semimanufaturados, cujos preços vêm 
caindo após os grandes aumentos observados em 1995. Como a participação dos produtos 
básicos na pauta de exportação -- cerca de 25% -- é superior ao dos produtos 
semimanufaturados -- em torno de 18% -- e dado que os produtos manufaturados também 
mostram evidências de ganhos de preço, há indicações de que a maior parte do crescimento 
do valor das vendas externas este ano se deva a aumentos de preço, e não do volume 
exportado.  



De fato, observa-se que o desempenho dos produtos básicos tem sido significativamente 
melhor nos últimos meses. Em setembro, as exportações destes produtos alcançaram 
US$ 1,09 bilhão, valor 13,6% superior ao do mesmo mês do ano passado, e no acumulado 
janeiro-setembro o crescimento é de 11,23%. Em termos de valores acumulados em 12 
meses, o crescimento registrado em setembro, de 6,8%, contrasta com as quedas de até 3% 
verificadas nos primeiros meses de 1996. Os produtos que têm mais contribuído para este 
crescimento são farelo de soja, soja em grãos e fumo em folhas, com aumentos 
principalmente de preço mas também de volume exportado.  

Já os semimanufaturados tiveram redução de 3,5% em relação a setembro de 1995 e de 3% 
no acumulado janeiro-setembro. No acumulado em 12 meses, estes produtos vêm em 
trajetória de rápida desaceleração, já que em 1995 eles chegaram a registrar crescimento 
acima de 30%, e no último mês de setembro o crescimento se reduziu para 6,5%. Este pior 
desempenho se deve quase integralmente à queda dos preços de produtos como celulose (-
37%), semimanufaturados de ferro e aço (-16%) e alumínio (-12,5%). De fato, enquanto a 
receita de exportação de semimanufaturados caiu 3% no acumulado janeiro-setembro de 
1996 em relação a 1995, o volume exportado aumentou 11,3%.  

A exportação de manufaturados alcançou US$ 2,2 bilhões em setembro, gerando um 
acumulado no ano de US$ 19,7 bilhões, valor 5,2% superior ao mesmo período do ano 
passado. No acumulado em 12 meses, os manufaturados mostram um desempenho bastante 
mais estável que os dois demais grupos, sendo que em setembro o crescimento foi de 5,7%, 
próximo dos valores observados desde 1994. Assim como no mês de agosto, o item de maior 
participação na pauta foi calçados, com 6,3% do total. O valor das exportações de calçados 
alcançou US$ 1,2  bilhão no acumulado janeiro-setembro, apresentando crescimento de 7,9% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Outros produtos que tiveram bom 
desempenho foram suco de laranja -- crescimento de 30,8% devido a um aumento do preço 
internacional de 8,2% e no volume exportado de 20,9% -- cigarros (28,8%), laminados 
planos (22,2%) e automóveis de passageiros (21,2%).  

 



 

As importações registraram em setembro um aumento significativo em relação ao mesmo 
mês do ano passado, 29,4%. No acumulado janeiro-setembro, elas ainda são 0,37% inferiores 
a 1995, mas no acumulado em 12 meses elas já apresentam um crescimento de 0,14%, 
totalizando US$ 49,5 bilhões. Vale notar que o ritmo de crescimento é bastante inferior ao 
observado durante o ano passado, uma vez que esta taxa de crescimento foi de 75,4% em 
setembro de 1995 e desde então vem caindo rapidamente. O comportamento recente mostra 
que não há risco aparente de nova explosão de importações, mas ao mesmo tempo é 
improvável que elas tenham se estabilizado em termos de valor. Com a recuperação da 
economia a partir do segundo semestre deste ano, e que deve se manter ao longo de 1997, é 
possível que as importações entrem em um ritmo de crescimento mais estável.  



 

A composição das importações por categorias de uso, de qualquer modo, continua mostrando 
uma tendência favorável, com maior crescimento dos bens de capital e queda dos bens de 
consumo. Estes últimos registraram, no acumulado do ano, importações 21,5% menores do 
que no mesmo período de 1995, com especial destaque para a queda de 61,2% nas 
importações de automóveis, e uma queda de 8,7% nos demais bens de consumo duráveis. Os 
não-duráveis tiveram crescimento de 0,5%, e os bens de capital aumentaram 11,2%, 
respondendo por cerca de 23% da pauta de importações neste ano. O item de maior peso 
continua sendo matérias-primas e bens intermediários, com cerca de 48% da pauta e 
crescimento de 3,2% no ano. Um dos principais determinantes do crescimento das 
importações em setembro foram as importações de petróleo realizadas pela Petrobrás, que 
cresceram 70,4% em relação ao valor registrado em setembro de 1995. Mesmo assim, o seu 
crescimento no acumulado janeiro-setembro é de apenas 6,3%.  

Transações	Correntes	e	Câmbio		

O déficit em transações correntes no mês de setembro foi de US$ 2,25 bilhões, 60% superior 
à média do período janeiro-agosto, de US$ 1,4  bilhão. Com isso, o déficit acumulado no ano 
já alcança US$ 13,5 bilhões, levemente inferior ao registrado no mesmo período do ano 
passado, e correspondente, segundo cálculos do Banco Central, a 2,53% do PIB. Este valor é 
ainda inferior ao déficit de 2,64% registrado no mesmo período do ano passado, mas 
permanece a tendência de aumento observada desde meados deste ano, quando o déficit 
estava na casa de 2%. Vale registrar que o cálculo do PIB em dólares foi modificado, 
passando a considerar para a conversão dos valores a taxa de câmbio média, e não mais a 
taxa calculada pelo método da paridade do poder de compra. Como esta última é mais 
desvalorizada, o novo cálculo eleva o valor do PIB em dólares, reduzindo assim o déficit 
como proporção do PIB.  



 

Esta piora da conta corrente, uma vez que até agosto o déficit correspondia a 2,38% do PIB, 
se deveu não só ao aumento do déficit comercial, mas também a um aumento do déficit na 
balança de serviços, que alcançou US$ 1,8 bilhão, contra US$ 1,4 bilhão no mês anterior. 
Para este resultado colaboraram principalmente o aumento das remessas de lucros e 
dividendos (US$ 482 milhões contra US$ 250 milhões em agosto) e o maior pagamento de 
juros (US$ 491 milhões contra US$ 368 milhões). Desta forma, o déficit em serviços 
acumulado no ano já é de US$ 14,2 bilhões, valor 6% superior ao do mesmo período de 
1995.  

A taxa de câmbio registrou, na média de setembro, uma desvalorização nominal de 0,58% na 
comparação com a média do mês de agosto. Dada a inflação de 0,41% nos preços no atacado 
brasileiros e com a valorização de 0,8% do dólar ante a cesta de moedas considerada pelo 
GAC, a taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações teve uma valorização de
0,5% no mês. Esta mesma taxa, considerando-se apenas as exportações de manufaturados, 
ficou estável em relação a agosto, devido à menor inflação no IPA industrial (0,33%) e à 
menor valorização do dólar em diante da cesta de moedas considerada. Em relação ao mês 
imediatamente anterior ao início do Plano Real, a valorização da taxa de câmbio acumula 
14,9% na taxa efetiva para o total das exportações e 9,7% para as exportações de 
manufaturados.  



 

Fluxos	de	Capital		

A captação de recursos externos em setembro foi significativamente inferior ao valor de 
agosto e também ao de setembro do ano passado. A entrada de capitais somou 
US$ 3,7  bilhões, contra US$ 5,9 bilhões de agosto e US$ 4,5 bilhões de setembro de 1995. 
A queda se verificou em praticamente todas as modalidades de captação, sendo relativamente 
mais elevada no item financiamentos, que registrou entradas de US$ 180 milhões, contra 
US$ 545 milhões em setembro do ano passado. Deve-se realçar que estes dados não 
necessariamente indicam um menor saldo da conta capital, uma vez que ainda não estão 
disponíveis os dados de saídas de recursos para os financiamentos e para os empréstimos em 
moeda.  

De qualquer forma, o volume de recursos ingressados em todo o ano de 1996 já é de 
US$ 52 bilhões, valor 37% superior ao observado no mesmo período do ano passado. Parece 
estar ocorrendo neste ano um comportamento inverso ao observado no ano passado, quando a 
conta capital foi superavitária em cerca de US$ 6,4 bilhões no primeiro semestre e em 
US$ 23,4 bilhões no segundo semestre. No ano corrente, o saldo da conta capital no primeiro 
semestre foi de US$ 15,7 bilhões, superior ao déficit em conta corrente de US$ 7,5 bilhões, 
proporcionando uma acumulação de reservas de cerca de US$ 8 bilhões. No segundo 
semestre, os dados observados até agora indicam um saldo mais baixo na conta capital e uma 
ligeira perda de reservas.  

No trimestre julho-setembro, o déficit em conta corrente alcançou US$ 5,7 bilhões e o nível 
de reservas se reduziu em US$ 1,2 bilhão, o que induz um saldo da conta capital de 
US$ 4,5 bilhões. No terceiro trimestre de 1995 este saldo foi de US$ 16,8 bilhões. A queda 
recente se deve principalmente à redução dos fluxos de empréstimos em moeda, que foram 
de US$ 938 milhões em setembro, valor bastante inferior à média mensal do período janeiro-
agosto (US$ 2 bilhões). A queda é especialmente significativa nas captações de bônus e 
notes, que registraram US$ 353 milhões em setembro, contra a média mensal de 
US$ 1,2 bilhão até agosto. Esta queda dos fluxos de empréstimo tem sido parcialmente 
compensada pelo crescimento dos investimentos diretos, reforçando a tendência de aumento 



de sua importância como fonte de recursos para financiar o déficit em transações correntes.  

De fato, o desempenho dos investimentos estrangeiros vem mantendo o ritmo de melhoria 
observado desde o início do ano. Os investimentos diretos registraram saldo líquido de 
US$ 348 milhões em setembro, valor um pouco inferior aos US$ 429 milhões de agosto, mas 
que mantém o valor acumulado em 12 meses na casa dos US$ 7 bilhões. No período janeiro-
setembro, estes investimentos somaram US$ 5,8 bilhões, o suficiente para financiar 42,9% do 
déficit em conta corrente. Os investimentos de portfolio tiveram um saldo superior em 
setembro, de US$ 631 milhões, beneficiado basicamente por uma redução das saídas de 
capital. Apesar da queda contínua do diferencial entre juros internos e externos desde meados 
do ano passado, as entradas permanecem no mesmo patamar observado naquele período, 
entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões, e o valor líquido acumulado no ano é de 
US$ 4  bilhões. Não configura-se, assim, qualquer tendência de aumento significativo nem de 
'fuga' rápida destes investimentos.  

Economia	Mundial		

Na Europa, o crescimento começou a se desacelerar no final de 1995 e permaneceu baixo no 
primeiro semestre de 1996. No entanto, indicadores mais recentes sugerem que essa 
desaceleração deverá ser temporária. Nos Estados Unidos e no Japão observou-se uma forte 
aceleração do nível de atividade no segundo e no primeiro trimestre do ano, respectivamente. 
As previsões do World Economic Outlook de outubro, publicado pelo FMI, são de um 
crescimento em 1996 de 3,8% para os países industrializados, que deverá se acelerar 
suavemente para 4% em 1997.  

A desaceleração do ritmo de crescimento na Europa no final de 1995 e início de 1996, mais 
forte do que estimada inicialmente, contribuiu para manter ausentes as pressões inflacionárias 
nos países do G-7. A variação do índice de preços ao consumidor nesses países, no 
acumulado de 12 meses, manteve-se praticamente estável desde o início de 1996, oscilando 
entre 2,2 e 2,4%. As perspetivas para a inflação ainda permanecem bastante favoráveis, 
levando-se em conta que as economias da maioria desses países ainda operam com elevadas 
margens de capacidade ociosa e altas taxas de desemprego.  

Mesmo nos Estados Unidos, apesar do excelente desempenho da economia no segundo 
trimestre do ano e da baixa taxa de desemprego, a taxa de inflação, medida pela variação do 
índice de preços ao consumidor, no acumulado de 12 meses, manteve-se relativamente 
estabilizada ao longo de 1996: partindo de 2,7% em janeiro, alcançou 3% em junho, voltando 
a cair para 2,9% em agosto.  

Apesar do aquecimento da economia americana e, em menor grau, da japonesa, no segundo 
trimestre do ano, os Estados Unidos e o Japão mantiveram inalteradas suas taxas de juros de 
curto prazo, enquanto a Alemanha reduziu a sua repo rate de 3,3% para 3% no final de
agosto, mantendo, no entanto, inalterada a taxa de redesconto em 2,5%. As baixas taxas de 
inflação e a ênfase colocada no ajustamento fiscal deverão contribuir para manter 
relativamente baixas as taxas de juros. Elevações das taxas de juros de curto prazo pelas 
autoridades monetárias, em resposta à retomada do crescimento, deverão ser graduais e mais 
intensas somente a partir de 1997.  

Nos Estados Unidos, as taxas de retorno dos títulos do governo de longo prazo -- que servem 
de referência para grande parte da dívida brasileira contraída em bônus e notes --, que se 



haviam elevado significativamente nos primeiros meses do ano como resultado das 
mudanças das expectativas com relação à evolução das taxas de juros de curto prazo, 
recuaram ligeiramente a partir de agosto, após a decisão do FED de manter inalterada a taxa 
de juros. As últimas projeções do Consensus Forecasts de setembro para as taxas de juros dos 
títulos de 10 anos do governo são de que estas se mantenham no atual patamar de 6,9% até o 
final do ano, caindo ligeiramente para 6,8% em um horizonte de 12 meses.  

Após sofrer forte desvalorização ante o marco e o iene, o dólar, a partir de maio do ano 
passado, voltou a apresentar tendência de valorização: com relação ao iene, a valorização do 
dólar acumulada entre abril de 1995 e setembro último foi de 31%, enquanto diante do marco 
foi de 9,1%. Deve-se observar, no entanto, que o movimento de valorização do dólar ante o 
marco foi interrompido em maio último, observando-se a partir de então um ligeiro 
movimento de desvalorização do dólar.  

Os fundamentos, no entanto, não são mais favoráveis a uma trajetória de valorização do dólar 
ao longo de 1997, principalmente diante do iene, na medida em que a economia japonesa já 
se encontra em processo de recuperação mais vigoroso que a economia alemã e operando 
com taxas de juros extremamente baixas, permitindo prever-se que a evolução do diferencial 
de juros nos Estados Unidos e no Japão deverá favorecer a moeda japonesa. As projeções do 
Consensus Forecasts até o final do ano são de que a paridade do marco ante ao dólar 
permaneça próxima da atual (1,508 marco por dólar), enquanto o iene se valorize 
ligeiramente, atingindo 108,7 ienes por dólar. Em um ano, a expectativa é de valorização do 
iene (105,8 ienes por dólar) e de ligeira desvalorização do marco, que deverá alcançar a 
relação de 1,514 marco por dólar.  

O índice da média dos preços (em dólar) das commodities da revista The Economist vem 
apresentando movimento de queda desde meados do segundo trimestre de 1996, 
interrompendo o esboço de recuperação que se vinha delineando nos primeiros quatro meses 
do ano. Essa recente redução reflete o estancamento do movimento de alta nos preços dos 
grãos (que em abril atingiram cotações internacionais recordes) e a intensificação da 
trajetória de contração dos preços dos metais, que, de fato, vem sendo observada desde o 
primeiro trimestre do ano passado. As projeções de curto prazo continuam apontando para a 
manutenção deste quadro, uma vez que ainda são elevados os níveis de capacidade ociosa 
vigentes nos principais países produtores.  

Com relação aos produtos agrícolas, os preços dos grãos, que em abril atingiram patamares 
inéditos (em função de condições climáticas adversas que prejudicaram o plantio e o 
desenvolvimento da safra passada, principalmente no Meio-Oeste americano), voltaram, 
desde então, a se contrair significativamente, em resposta às estimativas que têm sido 
realizadas para a próxima safra. De fato, segundo o USDA, a produção mundial de grãos, que 
no ano-safra 1996/95 contraiu-se 3,2%, deverá crescer 7,5% no próximo período, com 
incrementos substantivos não só nos Estados Unidos, mas também na China e nos países do 
antigo bloco soviético.  

Com respeito às "bebidas", enquanto os preços internacionais do cacau vêm apresentando 
acentuadas oscilações, a cotação do café tem-se situado em patamar bastante reduzido. Os 
preços do cacau, no curto prazo, deverão experimentar alguma recuperação, caso se 
confirmem as estimativas do USDA de redução de cerca de 12% da produção da Costa do 
Marfim, maior produtor mundial. As cotações do café no mercado internacional, por seu 
turno, parecem ter-se estabilizado um pouco abaixo de US$ 1,20 por libra-peso (metade da 



cotação em julho de 1994), valor em que se encontra desde fevereiro.  

Por sua vez, o preço das matérias-primas agrícolas deverá apresentar alguma elevação no 
curto prazo, refletindo principalmente a quebra de mais de 20% da safra chinesa de algodão. 

Por fim, o preço do petróleo (tipo Brent) apresentou movimento de alta ao longo de todo o 
terceiro trimestre de 1996, atingindo, na média de setembro, US$ 22,50 por barril, a maior 
cotação desde a Guerra do Golfo. O movimento de alta das cotações do petróleo, também 
observado nos primeiros meses do ano, tem sido fundamentalmente explicado pelos 
historicamente reduzidos níveis de estoques tanto de derivados quanto de óleo cru, 
principalmente nos Estados Unidos.  

A necessidade de recompor os estoques ante a proximidade do próximo inverno tem mantido 
os preços elevados, situação que deverá perdurar até o final do primeiro trimestre de 1997. 
Segundo a revista The Economist, inclusive, pode-se esperar uma explosão das cotações no 
curto prazo, caso o inverno no Hemisfério Norte se mostre de novo anormalmente longo e 
rigoroso, dada a manutenção das sanções impostas ao Iraque.  

 

 

Política Monetária  

Dois pontos são fundamentais para uma análise da execução da política monetária no terceiro 
trimestre do ano. O primeiro se refere ao real sentido do relaxamento das restrições 
monetárias e creditícias e de sua efetividade em termos de estímulo à atividade econômica. 
Em segundo lugar, devem ser destacadas as mudanças nos mecanismos de execução dessa 
política que foram colocadas em pauta com a criação, em julho, do Comitê de Política 
Monetária (COPOM). Tais mudanças, a saber, da Taxa Básica do Banco Central (TBC) e da 
Taxa de Assistência Financeira do Banco Central (TBAN), representaram o início de um 
processo de transformação do regime de execução da política monetária que vinha sendo 
utilizado desde os anos 80.  



 

Em relação ao primeiro ponto, não obstante a presença de algumas medidas liberalizantes de 
política monetária no último trimestre, constatou-se a atuação de outros elementos que 
contribuíram para reduzir sua efetividade. Assim, à implementação de medidas que 
procuravam estimular o crédito (como as normas relativas às atividades de factoring, leasing 
e consórcios, implementadas em julho) e à paulatina queda das taxas de juros básicas na 
economia seguiram-se, paradoxalmente, o aumento do spread bancário em relação às taxas 
dos CDBs (tanto nas taxas de hot money como nas de empréstimo de capital de giro de 
primeira e de segunda linhas) e as retrações observadas nos estoques de M1, de títulos 
privados e nos saldos dos depósitos de poupança como proporção do PIB.  

 

Uma análise da atuação do Banco Central junto ao sistema bancário ajuda a entender mais 
claramente a questão. Do lado expansionista, a assistência financeira de liquidez foi 
responsável pelo ingresso de R$ 3,5 bilhões no sistema econômico ao final do trimestre, 
reforçados pelo resgate líquido de títulos públicos federais no valor de R$ 1,8 bilhão (Tabela 
5.4). Este resgate líquido, no entanto, reflete operações realizadas principalmente no final de 
setembro; na média, as operações com títulos públicos teriam sido contracionistas em cerca 
de R$ 1,2 bilhão, levando no trimestre a uma retração da base monetária pelo conceito de 
média diária -- de cerca de 1,3% na comparação com o trimestre abril-junho. No que se 
refere, contudo, à determinação da taxa básica de juros na economia, esta queda foi 
contrabalançada pelo aumento na demanda por títulos públicos. Assim, apesar da contração 
monetária, a taxa nominal dos títulos públicos passou de 2% a.m. na média do trimestre abril-



junho para 1,9% a.m. no trimestre julho-setembro.  

Por outro lado, a fixação das taxas ativas de juros (na ponta do crédito) do sistema financeiro 
reflete o fato de que os fluxos de empréstimos durante o ano vêm apresentando um aumento 
proporcional significativamente maior no atendimento das demandas provenientes do setor 
público (derivadas, principalmente, dos programas estaduais de habitação) em comparação 
com o setor privado, ainda marcado pelos elevados níveis de inadimplência.  

Configurou-se, portanto, ao longo do último trimestre, um movimento geral de crowding-out 
dos empréstimos dirigidos ao setor privado em favor da concessão de crédito ao setor público 
na economia.  

Mudança	nos	Mecanismos	da	Política	Monetária		

Nos períodos em que a taxa de inflação ultrapassava freqüentemente os 30% mensais, o 
funcionamento do sistema financeiro e, especificamente, do mercado de títulos públicos, 
dependia do estabelecimento de uma meta de juros nominal para o mês fechado. Esta meta de 
juros nominal, por sua vez, compreendia implicitamente uma expectativa de inflação mensal 
pelo mercado e, portanto, uma determinada taxa esperada de juros real, sendo perseguida 
diariamente pelo Departamento de Operações de Mercado Aberto (DEMAB), através dos 
leilões informais que efetuavam a zeragem das carteiras das instituições financeiras.  

 

Este procedimento praticamente eliminava o risco de perdas de capital das intituições 
financeiras (os juros eram fixados diariamente pelo Banco Central e, em média, sobre a curva 
de rendimentos dos papéis) [1] e assegurava, desse modo, o funcionamento do mercado de
títulos públicos federais num ambiente de alta instabilidade inflacionária. Sua contraparte, 
contudo, era a intervenção sistemática do Banco Central no mercado, o que acabava 
comprometendo a natureza das operações financeiras: as operações dinâmicas (que deveriam 
sinalizar para uma política de médio e longo prazos) praticamente inexistiam e as operações 
que visavam apenas a um ajuste diário terminavam por contaminar as taxas do mercado 
futuro.  

Com a criação do COPOM e as novas medidas implementadas em julho, as intervenções do 
DEMAB no mercado deixaram de ocorrer diariamente, o que abriu espaço para o seu 
redirecionamento no sentido do controle monetário pelas operações dinâmicas. Nesse 



modelo, a demanda por moeda do sistema é suprida por meio das linhas de assistência 
financeira do Banco Central, com custo parametrizado pela TBC (que passa a balizar, agora, 
as demais taxas de juros na economia).  

Certamente, na medida em que o tradicional mecanismo da zeragem automática foi 
eliminado, passou-se a observar maior volatilidade das taxas de juros na economia, o que 
exige maior grau de eficiência das instituições financeiras na administração dos riscos de 
perdas de capital que passaram a existir. Mas o importante a se ressaltar é que alterações na 
taxa SELIC de determinado dia, motivadas pelas condições momentâneas de liquidez, não 
têm impactado as taxas nos mercados futuros, o que ocorria de forma sistemática no regime 
anterior. Inicia-se, assim, a configuração do que certamente se tornará uma estrutura a termo 
das taxa de juros no mercado financeiro com maior visibilidade, no sentido de que, a partir de 
agora, passa-se a distinguir a taxa de juros de maior prazo daquela resultante do mercado de 
reservas bancárias para o dia.  

 

 

Agregados	Monetários		

Ao longo do terceiro trimestre, a base monetária sofreu uma retração de 1,1% no conceito de 
média nos dias úteis, situando-se em R$ 17,2 bilhões. Por outro lado, o estoque de M1 
expandiu-se 1,3%, refletindo o aumento do multiplicador bancário resultante da queda do 
volume de depósitos compulsórios como proporção do saldo dos depósitos à vista. 
Avaliando-se os fatores condicionantes da base monetária, as operações do Tesouro Nacional 



e do câmbio foram responsáveis pela contração de R$ 1,2 bilhão e R$ 0,2 bilhão, 
respectivamente, ao passo que assistência financeira de liquidez impactou positivamente a 
base monetária em R$ 3,5 bilhões. Quanto às operações envolvendo títulos públicos federais, 
o seu fluxo acumulado no trimestre resultou também em um impacto positivo de R$ 1,8 
bilhão.  

Já a base ampliada, também no conceito de média nos dias úteis, sofreu uma expansão de 
5,8% no trimestre. O responsável por esse crescimento foi, principalmente, o aumento do 
estoque de títulos públicos federais lançados para a rolagem dos juros (inclusive sobre 
depósitos compulsórios remunerados), que, no trimestre, somaram R$ 8,1 bilhões.  

Taxa	de	Juros		

As taxas de juros caíram gradativamente no trimestre. A TBC, que em julho foi fixada em 
1,9%, passou em outubro para 1,82%. O movimento de baixa foi acompanhado pelas taxas 
nas operações lastreadas por títulos públicos e privados. A taxa SELIC variou de 1,98 para 
1,82%, entre junho e outubro, ocorrendo o mesmo movimento de baixa nas taxas relativas 
aos CDBs e CDIs. A TBC de novembro já foi fixada em 1,78% a.m..  

Existe uma preocupação atual de fazer com que essas taxas cedam ainda mais, 
principalmente se se considera que os índices inflacionários têm se mantido abaixo de 0,5% 
mensal nos últimos meses. As razões desta preocupação são o custo da dívida pública, o 
desemprego e o crescimento econômico. Por outro lado, um conjunto de fatores impõe 
cautela aos formuladores das políticas econômicas. Do ponto de vista externo, um menor 
cupom cambial adviria da queda dos juros -- ainda mais num contexto em que a 
desvalorização cambial tem dado mostras de que deve ser superior ao 0,5% mensal até agora 
esperado no mercado --, o que poderia redundar numa fuga de capitais. Além disso, o 
persistente déficit na balança comercial desde junho é outra fonte de preocupação. 
Finalmente, deve-se ter em conta que o relaxamento da restrição interna, através da 
calibragem dos incentivos ao crescimento do produto, pode gerar indesejáveis pressões sobre 
o nível de preços.  

Por esses motivos, cresce a importância de uma colocação bem sucedida do "bônus global" 
no mercado financeiro internacional. Isto possibilitará o resgate líquido de títulos da dívida 
mobiliária interna (de alto custo), promovendo melhores condições de liquidez e menos 
pressão sobre as taxas de juros internas, sem abalos sobre o saldo das reservas internacionais. 

Por fim, deve estar claro que quaisquer medidas que venham a ser tomadas deverão revestir-
se de certa dose de cautela, uma vez que, como se sabe, em política econômica os efeitos 
ocorrem sempre com determinada defasagem. Na realidade, a administração da política 
monetária vem sendo bem sucedida em garantir um horizonte de previsibilidade aos agentes, 
mesmo diante das pressões para que se promovam mudanças abruptas de curso. Além disso, 
na ausência de um esforço fiscal mais significativo, acaba-se exigindo da política monetária a 
perseguição de metas muitas vezes conflitantes, o que apenas aumenta a necessidade de que 
eventuais mudanças sejam conduzidas com cuidado redobrado.  

Nota  

1 - Ver Cysne, Rubens P. Política monetária: a transição do modelo atual para o modelo clássico, (Ensaios EPGE nº 262) 
fgv-rj, 1995; e Pastore, Afonso C. Por que a política monetária perde a eficácia?, RBE, Rio de Janeiro, jul./set. 1996. 



 

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$ 7,7 bilhões em setembro 
de 1996 (Tabela VI.1 da Seção Indicadores). Este resultado é, em termos reais, 5,9% superior 
ao de agosto último e 5,2% superior ao de setembro de 1995, diminuindo a queda acumulada 
no ano para 0,9%. À exceção de março -- mês em que se concentraram os recolhimentos de 
imposto de renda relativos às declarações de ajuste do exercício financeiro de 1995 --, 
setembro apresenta o melhor desempenho mensal da arrecadação neste ano.  

Tal desempenho, em parte reflexo da recuperação do nível de atividade econômica, foi 
favorecido pela conversão de R$ 446,5 milhões de depósitos judiciais em receita da União, 
em virtude de decisões da Justiça a ela favoráveis ou de desistência da ação por parte dos 
contribuintes. Esta conversão, que em agosto último montou a R$ 125,3 milhões, explica boa 
parte do aumento da arrecadação de setembro em relação àquele mês.  

Destaca-se o crescimento da arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 
que atingiu em setembro o montante de R$ 868 milhões, 18,5% superior ao registrado em 
agosto de 1996 e 13,5% maior que o de setembro de 1995. O montante acumulado até 
setembro foi 13,7% superior ao acumulado no mesmo período do ano passado. Por outro 
lado, o imposto retido na fonte (IRRF) apresentou em setembro pequeno crescimento em 
relação a agosto último (0,7%), mas é 9,7% menor que o de setembro de 1995, sendo a 
arrecadação acumulada no ano até setembro 7,3% inferior à de igual período de 1995. Em 
face desses resultados -- observada a pouca importância relativa do imposto de pessoas 
físicas --, a arrecadação acumulada neste ano do imposto de renda como um todo é apenas 
1,6% superior à do mesmo período do ano anterior.  

 



A arrecadação mensal das contribuições sociais apresentou crescimento real de 8,5% em 
relação a agosto e de 13,6% em relação a setembro de 1995, destacando-se a arrecadação do 
PIS/Pasep, que foi, em setembro, a maior registrada neste ano (R$ 777 milhões), 30,6% 
superior a de setembro do ano passado.  

Cabe salientar também a melhoria que vem ocorrendo no desempenho da arrecadação do IPI, 
cuja receita real em setembro (R$ 1.411 milhões) foi a maior do ano e a segunda em 
dimensão desde o início do Plano Real (inferior apenas à de dezembro de 1994). Embora o 
resultado acumulado no ano ainda seja 1,4% inferior ao acumulado até setembro do ano 
passado, a arrecadação do mês é 6,3% maior que a de agosto e, quando comparada à de 
setembro de 1995, apresenta crescimento de 17,8%. Quando se consideram os diversos 
componentes da arrecadação do IPI verifica-se que todos apresentam crescimento real em 
relação a setembro de 1995, destacando-se, particularmente, o vinculado à venda de 
automóveis nacionais que cresceu, em termos reais, nada menos que 201%.  

Comparando-se o terceiro trimestre de 1996 com igual período do ano anterior, a arrecadação 
do IPI apresenta crescimento real de 15,7% (Tabela 6.1). Todas as contribuições sociais 
também mostram variações positivas de receita. Dos principais tributos, apenas o imposto de 
renda apresenta queda de arrecadação (1,6%). Quanto aos demais, o destaque negativo é o 
IOF que, devido a reduções de alíquotas, apresenta uma queda real de 37,6% na arrecadação. 
No todo, a receita administrada pela SRF cresceu 2,7% em relação ao terceiro trimestre de 
1995, apresentando também elevação em relação ao segundo trimestre de 1996 (2,3%).  

 

Tendo em vista a perspectiva de que o nível de atividade econômica mantenha a tendência 
ascendente no último trimestre do ano, bem como a sazonalidade usualmente apresentada 
pela arrecadação, deve-se esperar que esta aumente nos meses que restam do ano. Assim, 
reforça-se a expectativa, já registrada no Boletim anterior, de que a arrecadação real de 1996 
superará, ainda que por pequena margem, a do exercício de 1995.  

Evolução	da	Despesa		

As despesas fiscais do Tesouro Nacional atingiram em setembro de 1996 o montante de R$ 



7,7 bilhões, em regime de caixa, sendo 7,1% superiores, em termos reais, às de agosto último 
e 3,4% às de setembro de 1995 (Tabela VI.2 da Seção de Indicadores). As despesas fiscais 
acumuladas até setembro atingem R$ 77,1 bilhões, 6,1% maiores que as acumuladas no 
mesmo período de 1995.  

Os dispêndios com o item "Encargos da Dívida" atingiram em setembro R$ 1 bilhão, 
significando um crescimento de 298,6% em relação a agosto e de 103% em relação a 
setembro do ano passado. Do montante gasto com esta rubrica, R$ 881,6 milhões 
corresponderam aos encargos da dívida mobiliária em poder do mercado, que apresentaram 
crescimento de 432% em relação a agosto e de 159,2% em relação a setembro de 1995. Cabe 
ressaltar que estas comparações refletem os baixos níveis de gastos com a conta "Encargos 
da Dívida" tanto em agosto de 1996 (R$ 263,1 milhões) quanto em setembro do ano passado 
(R$ 516,5 milhões). Quando comparadas à média de 1995, as despesas com esta rubrica 
apresentaram queda ( 4,8%). O mesmo ocorre na comparação com a média de 1996 (21,8%); 
mas, neste caso, a base de comparação é muito elevada em virtude dos resgates de LFT ao 
longo do 1º semestre, observado que tais títulos pagam os juros no vencimento e que as 
despesas são aqui computadas pelo critério de caixa.  

 

O item Pessoal e Encargos foi responsável, em setembro, por gastos da ordem de R$ 2,8 
bilhões, a menor folha de salários do ano, apresentando queda tanto em relação a agosto de 
1996 (6%) quanto em relação a setembro de 1995 (13,1%). Quando se comparam as despesas 
deste item acumuladas ao longo de 1996 com as do mesmo período do ano passado, verifica-
se um aumento de 5,3%. Deve-se, porém, observar que, devido à postergação do pagamento 
de 2/3 da folha salarial mensal dos servidores públicos ocorrida em abril de 1995, tal 
comparação superestima o verdadeira variação da folha de salários.  

No terceiro trimestre de 1996, as despesas fiscais atingiram R$ 22,4 bilhões, o menor nível 
trimestral do ano, 4% inferior às do terceiro trimestre de 1995 (Tabela 6.2). As despesas com 
pessoal e encargos atingiram R$ 9 bilhões, apresentando queda tanto em relação ao segundo 
trimestre de 1996 (10,5%) quanto em relação ao terceiro trimestre de 1995 (8,7%). Como 
resultado da queda das taxas de juros e do fim do resgate das LFTs em julho, as despesas 
com encargos da dívida pública mobiliária federal pagos ao mercado caíram 46,3% no 



terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre de 1996. Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, as despesas com esta rubrica apresentaram queda de 13,8%.  

 

Execução	Financeira	do	Tesouro	Nacional.		

A execução financeira do Tesouro Nacional apresentou em setembro déficit de R$ 407 
milhões no fluxo fiscal -- contabilizado em regime de caixa --, revertendo os superávites de 
julho e agosto e elevando para R$ 5,4 bilhões o déficit fiscal acumulado no ano. Também o 
fluxo de caixa apresentou-se deficitário em setembro (R$ 1,3 bilhão), diminuindo o superávit 
acumulado no ano para R$ 847 milhões (Tabela 6.3).  



 

No trimestre, o resultado do fluxo fiscal foi superavitário em R$ 570 milhões. Computando-
se as colocação líquida de títulos no mercado, que no trimestre foi da ordem de R$ 2,6 
bilhões, os outros financiamentos líquidos e o relacionamento Banco Central/Tesouro 
Nacional, chega-se ao resultado do fluxo de caixa do trimestre, que apresentou um superávit 
de R$ 2,43 bilhões.  

Considerado o conceito de Necessidades de Financiamento, que adota o regime de 
competência, o resultado primário do Tesouro Nacional mostra um superávit em setembro, 
pelo terceiro mês consecutivo, no valor de R$ 711 milhões. Contudo, o superávit primário 
acumulado no ano, R$ 4,8 bilhões, ainda é inferior ao observado em igual período de 1995 
(R$ 5,4 bilhões).  

A redução das taxas de juros internas ocorrida ao longo do ano permitiu que as despesas com 
juros reais em setembro de 1996 (R$ 1,5 bilhão) fossem 24% inferior ao valor registrado no 
mesmo mês do ano passado. No período janeiro a setembro, as despesas com juros reais 
montaram a R$ 8,9 bilhões, 19% inferiores em termos reais às acumuladas no mesmo 
período de 1995. Em vista disto, o resultado operacional, que agrega ao resultado primário as 
despesas com juros reais, apresenta em setembro de 1996 um déficit de R$ 739 milhões, 
praticamente igual à metade do déficit registrado no mesmo mês do ano passado. Até 
setembro de 1996, o déficit operacional acumulado atinge R$ 4,1 bilhões, comparando-se 
favoravelmente com o acumulado em igual período de 1995 (R$ 5,6 bilhões).  

O superávit primário acumulado no terceiro trimestre de 1996 atingiu R$ 1,85 bilhão, 
enquanto o resultado operacional apresentou-se deficitário em R$ 2,5 bilhões no período.  

	



As	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 até agosto de 3,88% do PIB para o governo 
consolidado. Os estados e municípios continuam respondendo pela maior parcela deste 
resultado (56,4%), apresentando déficit de 2,19% do PIB, enquanto o governo federal e as 
empresas estatais registram déficits de 1,41 e 0,29% do PIB, respectivamente. Importa notar 
que, a despeito de sua dimensão, o déficit operacional acumulado em 1996 até agosto é 
significativamente menor que o registrado ao final de 1995 (4,99% do PIB) e que o resultado 
é melhor que o do ano de 1995 nos três componentes considerados do governo consolidado.  

No conceito primário, ou seja, excluídos os pagamentos de juros, verifica-se um pequeno 
déficit acumulado até agosto pelo governo consolidado, da ordem de 0,07% do PIB. Ele 
deriva-se de superávites primários apresentados pelo governo federal e pelas empresas 
estatais (0,71 e 0,10% do PIB, respectivamente), que praticamente contrabalançam o déficit 
dos governos estaduais e municipais (0,88% do PIB).  

Comparando-se o resultado primário acumulado até agosto de 1996 com o acumulado ao 
longo de todo o ano de 1995, verifica-se uma deterioração de 0,44% do PIB nas contas do 
governo consolidado. O resultado agregado esconde, no entanto, comportamentos desiguais: 
enquanto o governo federal e as empresas estatais tiveram, até agosto último, desempenhos 
melhores que os observados nos 12 meses de 1995, os dados referentes a governos estaduais 
e municipais apontam uma deterioração de 0,70% do PIB no resultado primário destas 
unidades.  

O confronto das NFSP no conceito primário e operacional mostra que as despesas com juros 
reais do governo consolidado foram de 3,81% do PIB no período janeiro a agosto de 1996, 
apresentando queda significativa em relação aos 5,36% do PIB gastos com juros ao longo do 
ano de 1995. Este movimento, causado pela queda da taxa de juros incidente sobre a dívida 
pública, pode ser verificado em todas as esferas de governo, notadamente nos estados e 
municípios, onde a redução da conta de juros reais foi de 0,92% do PIB.  

 

 



Em suma, a melhoria observada no resultado operacional em relação ao observado ao final 
de 1995 deve-se quase que exclusivamente à redução das despesas com juros, de 1,55% do 
PIB. Também contribuíram para tal desempenho o aumento do superávit primário do 
governo federal, de 0,14% do PIB, e a reversão do resultado das empresas estatais, que 
apresentavam um déficit ao final de 1995 (0,04% do PIB) e mostram um superávit 
acumulado em 1996 até agosto (0,10% do PIB). Por outro lado, a situação dos governos 
estaduais e municipais é a mais preocupante. Foram os principais beneficiários da redução 
das despesas com juros, mas mostram forte deterioração de seu resultado primário, que 
consumiu a maior parte do ganho obtido na conta de juros. Justifica-se, portanto, do ponto de 
vista de ajuste fiscal, a preocupação que vem sendo expressada pelo Poder Executivo Federal 
de que qualquer renegociação da dívida dessas unidades seja atrelada a compromisso de 
cortes e rígido controle dos gastos.  

Perspectivas		

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo governo, já se admite que o déficit operacional do 
governo consolidado não será inferior a 3,5% do PIB em 1996, não mais sendo factível a 
meta inicial de contê-lo em cerca de 2,5% do PIB. Houve, em relação às projeções do início 
de ano, frustração de receita. Por outro lado, como esperado, as despesas, exclusive juros, 
mostram-se resistentes a reduções mais significativas e, no caso dos governos subnacionais, 
de acordo com as estimativas de NFSP do Banco Central, apresentam mesmo importante 
elevação.  

Do ponto de vista político, 1997 é um ano extremamente propício à busca do ajuste fiscal. 
Não haverá eleições que, a despeito dos imensos benefícios que trazem, são associadas a 
níveis de gasto mais elevados; prefeitos em início de mandato e governadores, até aqui 
praticamente impedidos pela crise fiscal de realizarem algo capaz de marcar suas 
administrações, deverão se dispor a ajustar as contas de suas unidades para poderem governar 
bem no tempo restante de seus mandatos; e, possivelmente, estarão votadas até o final do 1º 
trimestre a maioria das propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso, 
abrindo espaço político para a discussão de medidas que dêem continuação à reforma do 
Estado.  

Trata-se, portanto, de oportunidade ímpar, que não pode ser perdida, para reforçar ao 
máximo o - bem verdade, bastante limitado em possibilidades - ajuste imediato e realizar o 
restante do ajuste estrutural do setor público, cujo efeito se fará sentir a médio e longo prazo. 

As medidas divulgadas recentemente pelo governo federal vão ao encontro do exposto nos 
parágrafos anteriores. Certamente não constituem um conjunto completo de medidas de 
ajuste, mas dão um passo de bom tamanho neste sentido. A despeito do impacto que algumas 
delas terão já em 1997, devem ser entendidas, na maioria, como medidas de ajuste estrutural 
cujos principais efeitos financeiros se manifestarão mais remotamente. A recepção não mais 
que morna que tiveram do mercado deve-se, provavelmente, à expectativa de que fossem 
anunciadas medidas que saneassem de imediato o déficit público. Na verdade, tais medidas 
milagrosas não existem. O ajuste fiscal permanente é uma tarefa longa que requer muita 
paciência e perseverança.  

O principal objetivo de parte das medidas anunciadas é aumentar o controle sobre as 
despesas com pessoal e encargos sociais. Nesta esfera, as medidas mais importantes são: a 
extinção de mais de 70 mil cargos públicos; a intenção de exonerar servidores não estáveis, 



garantindo-lhes indenização de um mês de remuneração por ano de exercício do serviço 
público; e o impedimento à acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de 
novo cargo efetivo.  

Outras medidas visam desfazer o desequilíbrio das contas da Previdência Social, diminuindo 
as pressões sobre o Tesouro Nacional, além de restabelecer o equilíbrio intertemporal do 
sistema previdenciário. As principais medidas nesse sentido são a modificação de regras de 
concessão dos benefícios de aposentadorias especiais e a vedação da utilização do tempo de 
atividade não contributivo do trabalhador rural para fins de carência, contagem recíproca e 
averbação do tempo de serviço. Ao lado destas, estão previstas medidas como a revisão dos 
critérios de concessão de benefícios que dependam de licença médica, agilização da cobrança 
da dívida ativa, além de uma melhoria geral nos mecanismos de controle.  

Do lado da Receita, estão previstas medidas destinadas a aperfeiçoar o sistema tributário, 
melhorar as condições de cobrança da dívida ativa e de defesa da União e melhorar a gestão 
de seu patrimônio.  

Com relação às estatais federais, o Programa de Dispêndios Globais (PDG) para 1997 
estabelece tetos para os gastos, buscando a geração de poupança adicional para 
investimentos, bem como resultados globais compatíveis com as metas de equilíbrio fiscal do 
setor público. As medidas determinam a revisão da estrutura organizacional e a revisão da 
remuneração de horas extras, além da alienação de ativos não-operacionais das estatais 
federais não-financeiras, permitindo uma melhora estimada de 0,25% do PIB no resultado 
primário das estatais.  

Finalmente, é importante ressaltar, mais uma vez, que o esforço no sentido do equilíbrio 
fiscal não pode ficar restrito ao governo central, sendo necessário o comprometimento das 
esferas subnacionais. Se faz necessário que os estados e municípios se empenhem em 
resolver os seus problemas fiscais mediante a implantação de programas de contenção de 
gastos e de ajuste patrimonial. 

 

 

Política Agrícola [1]  

Introdução		

Neste Boletim, após a retrospectiva do comportamento da inflação e dos preços agrícolas no 
último semestre, focaliza-se o papel da reversão do comportamento dos preços internacionais 
dos grãos e da comercialização dos estoques públicos. Ademais, retoma-se aqui o tema da 
oferta doméstica de carnes, com nova evidência estatística que dá apoio à hipótese de que, de 
fato, a economia brasileira está atravessando a fase baixista de um "ciclo pecuário".  

O	Comportamento	dos	Preços	Agrícolas		

A inflação parece ter realmente convergido para patamares bastante baixos em termos 
históricos. É o que se pode deduzir das variações registradas nos últimos dois meses pelo 



IPC-Fipe, apresentadas na Tabela 7.1. As taxas mensais têm sido baixas desde o início do 
ano, o que permite uma projeção para 1996 de algo em torno de 12%. Um grupo que vem 
contribuindo bastante para esse quadro favorável é "Alimentação", que acumula desde 
janeiro uma deflação de 5,56%, em termos reais, isto é, relativamente à média do índice. Essa 
variação é maior do que a registrada no mesmo período (janeiro a setembro) do ano passado 
(-11,46%), quando se falava bastante da boa influência da "âncora verde" para o Plano Real. 
Apesar disso, a contribuição desse grupo ainda é muito forte e ajuda a manter os índices em 
níveis reduzidos.  

 

Ainda no que diz respeito à Tabela 7.1, pode-se perceber que os produtos industrializados, in 
natura e alimentação fora do domicílio têm apresentado um comportamento bastante 
parecido, alternando períodos de alta e baixa sem no entanto afetar a tendência de queda. Por 
outro lado, os semi-elaborados vêm apresentando sempre variações positivas, destacando-se 
as registradas nas duas primeiras quadrissemanas de outubro. Esse comportamento reflete 
uma recuperação no preço das carnes, em especial da carne de frango, que em setembro teve 
uma variação de 2,04%, contra 0,55% da carne suína e 0,64% da carne bovina.  

Na Tabela 7.2 tem-se uma idéia de como vêm variando os preços no atacado. Os produtos 
agrícolas apresentam variação acumulada no ano bem maior que os industriais -- 15,71 e 2%, 
respectivamente. Esse quadro pode ser explicado principalmente por pressões pontuais que 
vêm atingindo mais intensamente o setor agrícola, seja em função de períodos de entressafra 
ou de elevação nos preços das commodities. Nesse sentido, em alguns meses a alta muito 
grande de um certo item contribui bastante para a alta do grupo. Foi o caso, por exemplo, de 
"legumes e frutas", que no mês de julho registrou alta de 37,54%, causada por uma variação 
de 116,27% no preço do mamão. Em setembro a maior contribuição foi de "lavouras para 
exportação" com maior participação da soja, que variou 16,36%, provavelmente já refletindo 
o impacto da desoneração de ICMS das exportações de produtos básicos.  



 

Em nível de produtor (Tabelas 7.3 e 7.4), nota-se um aumento nos preços do arroz, feijão e 
soja. O milho, que tinha apresentado elevação durante todas as semanas de agosto, vem 
mantendo seus preços estáveis. Bovinos e suínos continuam com oferta bastante alta, o que 
faz com que seus preços não se elevem de forma tão expressiva. Os frangos, por outro lado, 
já estão tendo sua produção ajustada, permitindo maior recuperação de seus preços. Essa 
recuperação no preço do frango, unida a maior estabilidade no preço do milho, pode 
significar um aumento de ganhos para o produtor, voltando a estimular a oferta.  



 



 

Ainda sobre preços ao produtor vale destacar a sua recuperação durante este ano. Ao se 
comparar a média janeiro/setembro de 1996 contra igual período do ano passado percebe-se 
um aumento de preços em vários produtos, com destaque para soja (44,93%), trigo (44,35%) 
e milho (34,02%). Essa recuperação de preços, no entanto, não significou um aumento de 
inflação, seja porque esses aumentos não foram repassados aos consumidores, seja porque o 
comportamento de outros componentes dos IPC's compensou este aumento -- caso, por 
exemplo, dos serviços e do aluguel.  

A	Reversão	no	Comportamento	dos	Preços	Internacionais	dos	Grãos		

Neste segundo semestre do ano, o comportamento dos preços agrícolas internacionais tem 
contrariado os prognósticos até dos analistas de mercado mais conservadores. A expectativa 
inicial era de que os baixos estoques internacionais de grãos, associados ao incremento da 
demanda asiática (especialmente da China) e à quebra da safra americana de milho, seriam 
suficientes para manter os preços em níveis elevados durante todo o ano de 1996, requerendo 
mais duas ou três safras para que a oferta agrícola mundial voltasse ao normal.  

 



Entretanto, após a confirmação da boa safra americana 1996/97, as cotações, de maneira 
geral, apresentaram quedas significativas, com o milho, em Chicago, saindo de cerca de U$ 
194,00/t em maio, para U$ 110,00/t em outubro; o trigo, F.O.B Kansas, de U$ 240,00 para 
cerca de U$ 160,00; o arroz, F.O.B. Bangkok, de U$ 360,00 para U$ 320,00, e a cotação da 
soja em Chicago de U$ 296,00/t para U$ 250,00/t.  

Na verdade, tal comportamento ratifica o peso dos Estados Unidos como principal formador 
de preços no mercado mundial de grãos, tendo em vista que o país participa em média com 
cerca de 65% do comércio internacional de milho, 33% do trigo, 17% do arroz e 70% da soja 
em grão. Esses indicadores permitem prever que, já a partir da safra 1997/98, a oferta 
mundial de grãos tenderá a voltar à normalidade, com os preços convergindo para os seus 
níveis históricos.  

Entretanto, enquanto os preços internacionais estiveram elevados (no período da colheita 
brasileira), conseguiu-se uma comercialização interna com preços satisfatórios, do ponto de 
vista dos produtores. Desde maio, o milho no Paraná encontra-se estável, entre R$ 7,50/60 kg 
e R$ 8,00/60 kg; o arroz irrigado no Rio Grande do Sul entre R$ 11,00/50 kg e R$ 12,00/50 
kg; e a soja no Paraná aumentou de R$ 13,00/60 kg para R$ 17,00, em função da isenção do 
ICMS na exportação.  

O	Papel	da	Comercialização	dos	Estoques	Públicos		

Além disso, a conjuntura atual está permitindo ao governo comercializar a quase totalidade 
dos estoques públicos, inclusive os de safras antigas, atingindo a condição privilegiada de 
poder renovar os estoques, livrando-se de "pontas de estoques" e produtos "abaixo padrão", 
reduzindo o excessivo custo de carregamento, além de constatar e encaminhar judicialmente 
os processos de perdas de armazenagem, inclusive desvios.  

Essa intervenção do governo federal nos mercados de produtos tem sido gradual, ofertando 
os estoques públicos na medida da necessidade de cada segmento, sem impactar 
negativamente os preços. O que restava do estoque de trigo foi praticamente todo 
comercializado no período de março a julho/1996, com preços médios de venda superiores a 
R$ 150,00/t. O milho, que se apresentava inicialmente como o produto de suprimento mais 
apertado no mercado interno, contava com cerca de 5,7 milhões de toneladas nos estoques 
oficiais. Nos meses de abril e maio, os preços dos produtos iniciaram uma escalada, 
obrigando o governo federal a intervir no mercado em pleno período de colheita, quando 
foram comercializados cerca de 630 mil toneladas, o que possibilitou estabilizar os preços a 
seguir. Neste segundo semestre, foram reiniciadas as vendas semanais, viabilizando um fluxo 
regular de oferta, ao mesmo tempo em que os preços se encontravam estáveis. Ainda restam 
cerca de 4,5 milhões de toneladas em estoque, o que propiciará um abastecimento tranqüilo 
até a entrada da próxima safra, com previsão de estoques de passagem pouco significativos.  

No caso do arroz, os estoques oficiais são da ordem de 2,6 milhões de toneladas, cujas 
vendas tiveram início em 08/10/96, com bom nível de aceitação, de onde se prevê que a 
maior parte dos estoques do produto provavelmente será comercializada, cumprindo também 
o papel de estabilizar preços no período da entressafra.  

	

	



A	Situação	Especial	do	Trigo		

No caso do trigo, a reversão de expectativa quanto ao mercado internacional está impactando 
de forma aguda o mercado doméstico. Isto porque a colheita da safra nacional está em curso, 
com preços bastante deprimidos em relação à expectativa na época do plantio. Em maio os 
preços recebidos pelos produtores giravam em torno de R$ 220,00/t no Paraná, com a 
expectativa de se situarem em torno de R$ 180,00 neste período de colheita. Ocorre que os 
preços atuais encontram-se ao redor de R$ 150,00/t, e com perspectiva de queda, sendo, 
portanto, inferiores até aos Preços Mínimos de Garantia do governo federal.  

Tal fato decorre basicamente do aumento da produção nos principais países exportadores, 
especialmente da Argentina, cuja produção evoluiu de 8,9 milhões de toneladas na safra 
passada para uma previsão de 14 milhões da safra que deverá ser colhida a partir de 
dezembro próximo. Com esse nível de produção, a Argentina deverá gerar um excedente 
exportável entre 7 e 8 milhões de toneladas, cujo mercado-meta é o Brasil, onde a alíquota do 
imposto de importação de produto oriundo do Mercosul é zero e pela proximidade geográfica 
que propicia uma colocação mais rápida do produto nos mercados brasileiros com fretes mais 
reduzidos.  

A partir dessa expectativa de mercado ofertado a começar de dezembro, aumenta a 
dificuldade para comercialização da safra brasileira, mesmo a preços mais baixos. Tal 
comportamento provavelmente afetará mais diretamente a safra gaúcha, cuja colheita 
praticamente coincide com a da Argentina.  

Nesse sentido, o governo federal está anunciando o programa de escoamento da produção de 
trigo, com o objetivo de viabilizar a comercialização interna, garantindo o preço mínimo aos 
produtores, sem, no entanto, adquirir o produto diretamente. Isto porque os estoques oficiais 
foram quase totalmente comercializados durante este ano, e a experiência recente de 
estocagem do produto foi extremamente negativa com elevado ônus para o Tesouro 
Nacional. Assim, o governo está lançando o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), que 
consiste basicamente em um crédito arrematado em pregão público, o qual será utilizado pelo 
arrematante para a aquisição do trigo pelo preço mínimo garantido pelo governo federal. Isto 
significa que, o crédito leiloado corresponderá aproximadamente à diferença entre os preços 
de paridade do trigo importado e o preço mínimo, se estes estiverem inferiores ao preço 
mínimo de R$ 157,00/t, tomando como exemplo o trigo superior.  

A	Comercialização	dos	Estoques	Públicos	em	1995	e	1996	e	seu	Impacto	Positivo	sobre	a	
Oferta	de	Crédito	Rural		

A Tabela 7.6 permite apreciar uma outra dimensão positiva do escoamento dos estoques 
públicos que vem ocorrendo desde o segundo semestre de 1995. Trata-se da "limpeza" na 
carteira de crédito rural do Banco do Brasil, dos EGFs contratados no primeiro semestre de 
1995, que montaram a cerca de R$ 2,1 bilhões. A comercialização dos estoques públicos, que 
prossegue atualmente, deverá estender essa "limpeza" aos EGFs mais antigos, anteriores a 
1995. É verdade que isso tem sido acompanhado de uma despesa significativa do Tesouro, 
por conta do "Prêmio de Liqüidação". Mas, do ponto de vista do crédito rural, isso significa 
maior disponibilidade para o custeio para o próximo plantio.  

 



En passant, essa Tabela 7.6 mostra o quanto foi estimulante o plano-safra 1994/95: o saldo de 
custeio (em grande parte com generosa equivalência-produto) aumentou R$ 3 bilhões entre 
julho de 1994 e março de 1995. Os fatos que se seguiram explicam por que desse total 
mantiveram-se intactos R$ 2 bilhões em julho de 1995, o que, juntamente com o aumento do 
saldo do crédito de comercialização entre julho de 1994 e julho de 1995 (de R$ 2,1 bilhões, 
como apontado anteriormente), revela que o endividamento da agricultura no primeiro ano 
do Plano Real aumentou de R$ 4,1 bilhões.  

Novas	Evidências	sobre	o	Comportamento	da	Oferta	de	Carnes		

Nos números anteriores deste Boletim, temos sugerido que os preços das carnes não reagiram 
à elevação que ocorreu nos preços dos grãos (e, portanto, nos preços das rações) desde o 
segundo semestre de 1995, porque o abate bovino - "puxado" pelo abate de vacas - tem-se 
mantido elevado durante todo esse período. Alertamos, inclusive, quanto à possibilidade de 
uma reversão abrupta no comportamento do abate de vacas, com uma possível explosão dos 
preços das proteínas animais.  

 



 

Estamos agora em condições de sermos mais precisos no diagnóstico do problema. Mediante 
uma análise mais cuidadosa dos dados de abate do IBGE, pudemos verificar que estamos, de 
fato, atualmente, numa fase de baixa do "ciclo pecuário" e, portanto, a reversão desse período 
favorável de preços deverá se dar somente de maneira gradual, ao longo dos próximos dois 
ou três anos, na medida em que a oferta de boi gordo se contrair, como decorrência do menor 
fluxo atual de bezerros.  

A Tabela 7.5 apresenta uma evidência em apoio dessa hipótese de que a fase atual é, 
tipicamente, uma fase de baixa do ciclo pecuário. Pode-se notar que ocorreu, claramente, no 
terceiro trimestre de 1994, uma elevação do abate de bois gordos, o qual se manteve 
crescendo (em relação ao trimestre correspondente do ano anterior) até o segundo trimestre 
de 1995 e vem se mantendo nesse nível historicamente elevado desde então. A Tabela 
mostra, também, que somente após esse período prolongado de elevação do abate de bois 
gordos é que se iniciou, no segundo trimestre de 1995, a elevação do abate de matrizes, 
elevação essa que vem-se mantendo desde então.  

Ora, para que o abate de bois gordos tivesse se elevado de forma tão substancial a partir do 
terceiro trimestre de 1994 (por coincidência, exatamente no lançamento do Plano Real), teria 
sido preciso que, nos dois ou três anos anteriores, tivesse havido um grande crescimento no 
número de bezerros e bois magros, ou seja, que a economia tivesse atravessado uma fase de 
alta do "ciclo pecuário". Pois foi exatamente esta a conclusão de um interessante trabalho 
recente sobre o tema. [2]  

É interessante, ainda, notar que o comportamento paralelo do abate de suínos e frangos é 
plenamente consistente com o ciclo pecuário que, ao que tudo indica, iniciou-se em 1991 e 
deverá, agora na fase de baixa, estender-se até 1997. De fato, o abate de suínos e de frangos 
sofreu uma nítida aceleração no primeiro semestre de 1994; ora, isso deve ter sido precedido 
de uma fase de ampliação da capacidade produtiva, de 1991 em diante, provavelmente sob 
estímulo da fase de alta do ciclo pecuário. Que estamos atravessando a fase de baixa se 
confirma, também, no grande aumento do abate de suínos precoces, mostrado na Tabela 7.5. 



Informações obtidas na Conab confirmam, ainda, que está havendo um aumento do abate de 
matrizes suínas, embora este fenômeno, como se sabe, não seja tão importante quanto no 
caso da pecuária bovina.  

Conclusão		

Independentemente da mudança de expectativa quanto ao comportamento dos preços 
internacionais dos grãos, os preços domésticos continuam atraentes _ com exceção do trigo, 
um caso particular em que nossa safra coincide com a de países grandes exportadores, com 
destaque para a Argentina _, o que deverá assegurar um plantio satisfatório. Se a hipótese 
aqui defendida de que os preços das carnes mantêm-se baixos por atravessarmos atualmente 
uma fase de baixa do ciclo pecuário tradicional, então não se deve temer qualquer repique 
sério de preços de alimentação no último trimestre do ano, como às vezes tem ocorrido.  

Notas  

1 - Este trabalho contou com a colaboração de Jalbas Aires Manduca, economista da Conab e Gisela Palma da 
Silva, estagiária do Ipea/Dipes. 

2 - Monte, M. C. Ciclos de preços na pecuária de corte. Preços Agrícolas (USP/Esalq-DESR e Cepea), ano 10, 
n. 118, p. 2-5, ago. 1996.  

 

 


