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Panorama Conjutural  

A evolução do quadro macroeconômico nos últimos meses tem dado margem à polarização 
de posições em relação à atual política econômica. As divergências passam pela ausência de 
consenso quanto ao nível e tendência correntes da atividade econômica e, em particular, do 
consumo, por avaliações contraditórias quanto à real dinâmica do comércio exterior e de 
suas perspectivas futuras e por prescrições de política que terminam por enfatizar 
instrumentos distintos para uma eventual correção de rumos. Subjacente ao debate, contudo, 
parece estar a percepção amplamente aceita de que o processo de estabilização, não obstante 
o sucesso alcançado em termos de redução da taxa de inflação, ainda carece de sua principal 
base de sustentação: o ajuste fiscal. Trata-se, portanto, de um debate em torno de opções de 
política cuja natureza é, essencialmente, a de um second best. Numa situação desse tipo, 
dado o menor número de variáveis sobre as quais é possível atuar, as escolhas tendem a 
apresentar efeitos magnificados, já que o impulso inicial numa determinada variável (por 
exemplo, a taxa de juros, se o objetivo for desaquecer a demanda) tem que ser muito mais 
forte e os efeitos colaterais são mais acentuados e menos previsíveis (por exemplo, o 
impacto de uma elevação dos juros sobre o próprio déficit público e sobre os níveis de 
inadimplência no setor privado).  

A importância do ajuste fiscal -- ou melhor, a necessidade de se elevar de forma 
significativa a poupança do setor público -- decorre da realidade imposta pela nova 
configuração de preços relativos que emergiu do programa de estabilização, especialmente 
daquela envolvendo os preços de bens tradeables e não-tradeables. Associados à abertura 
comercial, esses novos preços relativos somente podem se sustentar a longo prazo se 
acompanhados por mudanças abrangentes na estrutura produtiva que conduzam a uma 
aceleração na taxa de crescimento da produtividade. Esse processo, por seu turno, somente 
pode ocorrer através de uma ampliação dos investimentos, seja em expansão de capacidade, 
seja em modernização e restruturação da capacidade existente. Conforme dados 
apresentados neste Boletim, a taxa de investimento na economia, em termos de média anual, 
teria caído de 16,6% para 16,1% do PIB entre 1995 e 1996, embora tenha apresentado 
trajetória crescente até o terceiro trimestre, estabilizando-se no último.[1]  

Normalmente, a taxa de investimento requerida para sustentar taxas de crescimento do PIB 
da ordem de 6% a.a. seria, a preços constantes, da ordem de 20% do PIB. Numa situação de 
ajuste estrutural, esse coeficiente se eleva, já que uma parcela da capacidade produtiva 
existente pode ser inviabilizada pela nova estrutura de preços relativos. Por outro lado, a 
abertura comercial e o processo de desregulamentação e privatização de empresas estatais 
tendem a aumentar a eficiência do investimento agregado. Embora de difícil quantificação, 
esses efeitos atuando em direções opostas tendem a se anular, e assim pode-se imaginar a
necessidade de um aumento de cerca de 4% do PIB na taxa de investimento para sustentar 
taxas de crescimento do produto mais elevadas. Os estímulos ao aumento do investimento 
têm vindo principalmente da expansão do mercado interno, do aumento da concorrência no 
mercado doméstico -- inclusive pela entrada do capital externo --, da consolidação de um 
ambiente de negócios mais estável e com menor espaço para intervenções discricionárias 



por parte do governo e das oportunidades abertas no setor de infra-estrutura -- que hoje 
apresenta defasagens e carências significativas em relação às necessidades do crescimento --
a partir das privatizações e concessões de serviços públicos ao setor privado. Em sentido 
contrário, as taxas reais de juros, apesar de declinantes, ainda são elevadas, e a oferta interna 
de crédito de longo prazo continua restrita ao BNDES -- que apesar do alto poder de 
alavancagem responde por uma parcela pequena do investimento agregado.  

Diante dos atuais níveis de déficit em conta corrente no balanço de pagamentos, parece claro 
que a poupança adicional necessária ao financiamento desse esforço de investimento deverá 
ser gerada internamente, especialmente a partir de um forte ajuste no setor público. Os 
progressos no front do ajuste fiscal têm sido lentos, embora a análise fria dos números 
relativos a 1996 -- que devem revelar uma queda ainda pequena em relação ao déficit do ano 
anterior -- obscureça parcialmente os avanços realizados, em função de fatores transitórios 
associados a ajustes de estoques, a problemas de mensuração (parte do déficit captado em 
1996 pertence na realidade a 1995) e à defasagem natural com que os efeitos de 
determinadas medidas são sentidos. Os condicionantes políticos, a rigidez institucional das 
despesas e a baixa eficiência do gasto, associados a um quadro de profundas carências na 
provisão de serviços públicos, contribuem para determinar o ritmo lento do processo. Por 
outro lado, as recentes renegociações das dívidas estaduais -- ao estabelecerem limites 
estreitos ao endividamento adicional -- devem impulsionar um ajuste mais decisivo dos 
gastos e um maior comprometimento com a privatização nessa esfera de governo. De 
qualquer modo, as políticas e reformas destinadas a reduzir permanentemente o déficit 
público deveriam ocupar o lugar mais alto na agenda futura do governo.  

O ritmo do ajuste fiscal é fundamental para a formação de expectativas e, 
conseqüentemente, para o timing das medidas necessárias à consolidação da estabilização. 
As discussões em torno do grau de aquecimento da economia refletem a preocupação com a 
sustentabilidade dos fluxos de capital para financiar déficits em conta corrente que, no 
último trimestre de 1996, aumentaram acima do esperado. Estimativas do GAC, no entanto, 
apontam para um crescimento dessazonalizado do PIB de 1,6% no quarto trimestre do ano 
em relação ao trimestre anterior -- cerca da metade da variação observada no terceiro 
trimestre. As projeções para o primeiro trimestre de 1997 são de uma acomodação da 
atividade econômica em torno do patamar alcançado no final de 1996, embora as 
comparações contra igual período do ano anterior ainda registrem variações elevadas --
projetam-se variações acumuladas no ano de 5,8% para o PIB ao final do primeiro trimestre, 
e de 4,6% ao final do segundo. Ainda assim, é importante destacar que as pressões sobre a 
balança comercial dependem não apenas das taxas agregadas de crescimento, mas também 
de sua composição setorial. A expansão da produção industrial em 1996, estimada pelo 
GAC em 1,6%, encobre um comportamento bastante diferenciado entre as categorias de 
uso: enquanto o setor de bens de capital apresenta uma queda de 14,2%, os setores de bens
intermediários e de bens duráveis de consumo -- que apresentam forte impacto sobre a 
demanda de importações -- teriam crescido 3,6 e 10,4%, respectivamente, mas com uma 
tendência a taxas mais baixas de crescimento no final do ano.  

 

A trajetória dos déficits comercial e em conta corrente não deve, portanto, apresentar 
comportamento exacerbado ao longo dos próximos meses, sendo consistente com a 
perspectiva de ampliação dos fluxos de recursos externos, especialmente sob a forma de 
investimentos diretos.  

A economia em 1996: um balanço preliminar  

Ao longo de 1996, a economia brasileira apresentou dois períodos distintos no que se refere 
ao nível de atividade. Durante o primeiro trimestre, o desempenho foi pouco favorável em 



termos de crescimento. Com as medidas adicionais de flexibilização do crédito implantadas 
pelo governo a partir de abril, a economia retomou uma trajetória de expansão mais 
acentuada que conduziu a um crescimento do PIB de 2,1% no acumulado até o terceiro 
trimestre, em relação a igual período de 1995, com estimativa de uma variação 3,2% para o 
total do ano e expectativa de cerca de 4% para 1997.  

Dentro desse quadro, deve-se destacar que a recuperação dos níveis de demanda agregada, 
decorrente da expansão do crédito e da queda gradual e constante das taxas de juros, foi feita 
sem prejuízo do combate à inflação, que foi reduzida, na média dos principais índices (IGP-
DI, INPC e IPC-Fipe), de 20% em 1995 para 9,5% em 1996. O mais importante desse 
resultado, porém, é a consolidação de uma nova dinâmica na evolução dos preços, em que 
eventuais variações de alguns produtos deixam de implicar, como no passado, aumentos 
generalizados, passando a caracterizar-se como alterações de preços relativos. Destaca-se 
ainda o fato de que parcela significativa da inflação em 1996 teve origem em correções de 
preços públicos, especialmente na primeira metade do ano.  

Essa queda da inflação esteve associada também a um processo de convergência entre as 
variações de preços de bens tradeables e não-tradeables. Dados da Fipe mostram que os 
preços dos serviços (tomados como representativos dos não-tradeables) aumentaram, entre 
julho de 1994 e dezembro de 1995, 103% acima da variação dos preços dos setores 
competitivos e oligopolistas (tomados como representativos dos tradeables). Durante 1996 
essa diferença foi de apenas 20%. Esse processo, combinado com uma política cambial que 
vem mantendo o ritmo de reajustes da taxa de câmbio, tem possibilitado alguma 
recuperação de preços relativos em favor dos tradeables. Assim, a variação acumulada do 
IPA-industrial foi de apenas 3,9% em 1996, ante uma correção cambial de 6,9%. 
Descontando-se a inflação externa, obtém-se uma desvalorização real de cerca de 5% no 
ano.  

O PIB apresentou crescimento de 2,1% no acumulado até setembro, destacando-se nesse 
processo de retomada o desempenho da indústria, que foi o setor que teve taxas mais 
negativas no início do ano mas que já apresentava crescimento de 0,6% ao final do terceiro 
trimestre. Dados do IBGE para a produção industrial apontam para um crescimento em 
outubro de 8,3% sobre o mesmo mês do ano passado, levando o acumulado de janeiro a 
outubro, sobre igual período do ano anterior, a apresentar, pela primeira vez no ano, uma 
taxa positiva (de 0,4%). Utilizando o Indicador IPEA para novembro e dezembro, estima-se 
para 1996 um crescimento de 1,6% da produção industrial e de 3,2% do PIB.  

Os dados da FCESP sobre o faturamento real do comércio varejista em São Paulo ainda 
indicam uma queda de 6,1% no acumulado do ano em relação a 1995, mas as vendas físicas 
cresceram 1,4% na mesma comparação, indicando tanto um deslocamento das vendas em 
direção a bens de menor valor unitário quanto redução das margens no comércio. Ao longo 
do ano, observou-se um forte crescimento, tanto em termos de faturamento real quanto de 
vendas físicas na comparação com o período imediatamente anterior, no segundo trimestre 
(5,5 e 8,1%, respectivamente), seguido por uma desaceleração no terceiro trimestre e uma 
relativa estabilidade no quarto (dados dessazonalizados).  

A recuperação das vendas esteve fortemente associada à expansão do crédito, 
principalmente o concedido pelo próprio comércio, na forma de cheques pré-datados, apesar 
da preocupação com a inadimplência, que se manteve em níveis altos, embora declinantes 
ao longo do ano. A expansão do crédito para o consumo deve, porém, ficar limitada pela 
expansão da renda, uma vez que sejam atingidos os níveis de endividamento considerados 
suportáveis por famílias e empresas.  

Outro aspecto importante em relação à retomada da atividade econômica em 1996 foi a 
recuperação, ao longo do ano, observada na taxa de investimento (medido a preços 



constantes), que alcançou 16,2% do PIB no quarto trimestre (após haver registrado 16,4% 
no terceiro), ante 15,5% no final de 1995. Destaca-se o aumento da participação das 
máquinas e equipamentos, principalmente importados, em detrimento da construção civil, 
conforme tendência iniciada em 1990 como reflexo do início do processo de abertura da 
economia brasileira. Esse movimento é importante para o processo de ajustamento estrutural 
pelo qual passa a economia, pois os bens de capital importados incorporam tecnologias mais 
modernas, que possibilitam ganhos futuros de competitividade e produtividade. Esse 
processo de ajuste dependerá também da retomada dos investimentos em infra-estrutura, o 
que deverá ocorrer à medida que avancem as privatizações e concessões de serviços 
públicos, iniciadas em 1996, com as privatizações de empresas elétricas do Rio de Janeiro e 
das malhas ferroviárias e as concessões na área de rodovias.  

Também importante para a recuperação da atividade foi a continuidade do crescimento 
verificado na massa de rendimento real das pessoas ocupadas, que decorreu do aumento 
tanto do rendimento médio quanto do total de pessoas empregadas. Até novembro, haviam 
sido criados mais de 350 mil postos de trabalho nas principais regiões metropolitanas do 
país. O rendimento médio real das pessoas ocupadas havia crescido, até outubro, 8,1% em 
relação a 1995. Segundo a PME, a taxa de desemprego foi em novembro, pela primeira vez 
em 1996, menor que a do mesmo mês do ano anterior (4,56%, contra 4,72%), mantendo a 
tendência de queda verificada a partir de julho, o que aponta para uma perspectiva positiva 
este ano.  

A condução da política monetária foi fundamental para a retomada do crescimento 
econômico, na medida em que avançou na flexibilização das restrições ao crédito e na 
redução gradual das taxas de juros. Em relação ao primeiro ponto, foram reduzidas (e, em 
alguns casos, zeradas) as alíquotas de recolhimento compulsório e implementadas diversas 
medidas no sentido de facilitar o crédito ao consumo. No que se refere às taxas de juros, 
houve forte redução ao longo do ano. A taxa SELIC caiu cerca de 100 pontos-base, 
passando de 2,78% para 1,80% efetiva mensal, o que foi importante também para a redução 
dos custos da dívida pública.  

Deve-se ressaltar que essa redução dos juros foi realizada observando-se estritamente as 
metas trimestrais da programação monetária. Com isso, verificou-se ao longo do ano uma 
forte tendência de redução das taxas de expansão dos agregados monetários. A variação 
percentual em 12 meses da base monetária, que se encontrava em cerca de 20% desde 
novembro de 1995, caiu para 8,6% em outubro, 0,7% em novembro e -3,1% em dezembro.  

Tão importante quanto a adequada condução da política monetária foi a reformulação dos 
mecanismos de atuação do Banco Central. As decisões passaram a ser tomadas de forma 
mais transparente, a partir da criação do Comitê de Política Monetária (COPOM). Além 
disso, o mercado de reservas bancárias ganhou mais liberdade, com a nova sistemática do 
redesconto e a criação da Taxa Básica do Banco Central (TBC) e da Taxa de Assistência do 
Banco Central (TBAN), o que permitiu eliminar quase totalmente as intervenções diárias da 
autoridade monetária. Durante 1996, avançou também a restruturação do sistema financeiro 
nacional, com a ocorrência de diversas fusões de instituições e a solução de casos 
problemáticos de grandes bancos, como o Nacional e o Econômico, além da criação de 
mecanismos para o encaminhamento de soluções para os bancos estaduais, induzindo os 
estados a sanear ou privatizar essas instituições.  

Ao final do ano, persistiam duas fontes de preocupações com relação à conjuntura, e que 
deverão ser alvo das atenções neste primeiro trimestre de 1997: o déficit comercial e o 
déficit do setor público. A balança comercial encerrou o ano com um déficit de cerca de 
US$ 5,5 bilhões, contra US$ 3,3 bilhões em 1995, com exportações de US$ 47,7 bilhões 
(+2,7% em relação a 1995) e importações de US$ 53,3 bilhões (+6,9%). Como 
conseqüência desse déficit comercial e de maiores pagamentos de serviços de fatores, o 



déficit em conta corrente alcançou 3,3% do PIB, contra 2,5% em 1995. Destaca-se, entre as 
importações, o crescimento dos bens de capital (+12,1%), o que representa um reforço para 
a consolidação da política de abertura comercial, pois reflete a busca das empresas nacionais 
por maior produtividade e competitividade.  

De acordo com essa política, a redução do déficit deve se dar através do incremento das 
exportações, como resultado de ganhos de competitividade resultantes de maior 
produtividade e da redução do chamado "Custo Brasil". Para tanto, foram tomadas ao longo 
de 1996 diversas medidas para estimular as exportações, como a desoneração do ICMS das 
exportações e a criação de linhas de crédito especiais para o setor exportador. No âmbito das 
condições estruturais, foram tomadas também diversas medidas, entre as quais se destacam 
a desregulamentação das atividades portuárias e a concessão da malha ferroviária para a 
exploração pela iniciativa privada. Coerentemente com essa política, foi mantida a política 
cambial de desvalorização gradual dentro do sistema de bandas, apesar do movimento 
especulativo ocorrido em outubro, quando do crescimento mais forte dos déficits 
comerciais. A desvalorização do real atingiu 6,9% em 1996, enquanto a variação do IPA 
industrial foi de apenas 3,9%, o que propiciou ganho cambial aos exportadores de produtos 
manufaturados.  

Um importante fator que permite manter a política cambial é a melhoria do perfil do 
financiamento externo verificado em 1996. Até dezembro, os investimentos diretos 
alcançaram o total de US$ 9,4 bilhões, crescendo bastante no final do ano, o que aponta para 
saldos ainda maiores para 1997. O fluxo de investimentos de portfólio cresceu cerca de 30% 
em relação a 1995, atingindo US$ 6,1 bilhões, enquanto os empréstimos em moeda 
superaram em 77% o montante de 1995. Dois aspectos devem ser aí destacados: em 
primeiro lugar, registraram-se uma redução do custo e um aumento de prazos das captações 
através da colocação de bônus, notes e outros papéis no mercado internacional. Em segundo 
lugar, os empréstimos de curto prazo caíram, considerando os dados dos três primeiros 
trimestres, de US$ 16,7 bilhões em 1995 para US$ 4 bilhões em 1996, enquanto os de 
médio e longo prazos passaram de US$ 12,2 bilhões para US$ 16,6 bilhões, o que implica 
redução significativa da vulnerabilidade do balanço de pagamentos.  

Com relação à segunda fonte de preocupação apontada anteriormente, o resultado fiscal de 
1996 apresentou um déficit operacional do setor público consolidado de 3,91% do PIB, até 
novembro. Deve-se lembrar, no entanto, que esse déficit está influenciado pela explicitação 
de passivos do governo federal e pelo reflexo de desequilíbrios dos estados e municípios que 
já existiam mas não eram captados adequadamente nas estatísticas de déficit público. Além 
disso, outros fatores transitórios ajudaram a piorar a situação fiscal em 1996, como a 
influência do aumento do salário mínimo concedido em 1995 sobre as contas da previdência 
(que apresentou déficit pela primeira vez em cinco anos) e de um grande número de estados 
e municípios.  

Algumas medidas infraconstitucionais foram tomadas pelo governo para reduzir as suas 
despesas, em especial com pessoal, além dos programas de ajuste dos estados, atrelados ao 
processo de renegociação das dívidas estaduais. Essas medidas, aliadas à continuidade da 
queda das taxas de juros, devem proporcionar uma melhoria nas contas fiscais em 1997. 
Para que se tenha um ajuste fiscal mais duradouro, no entanto, será necessário prosseguir no 
caminho dos ajustes estruturais iniciado com essas medidas, e no qual são passos 
fundamentais a implantação das reformas administrativa e previdenciária e a consolidação 
do processo de privatização e concessão de serviços públicos.  

Nota:  

[1] As estimativas para a formação bruta de capital fixo têm caráter preliminar em função da não-
disponibilidade de dados além de outubro para a produção do setor de bens capital.  
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O PIB brasileiro, de acordo com estimativas do GAC, teria apresentado em 1996 
crescimento de 3,2%, resultando na elevação da renda per capita em 1,8% no ano. Seus 
valores nominais passaram, respectivamente, a R$ 755 bilhões e R$ 4,8 mil. Os grandes 
setores de atividade que compõem o PIB apresentaram um crescimento equilibrado em 
torno da média, com a agropecuária crescendo 3,3%, a indústria 2,2% e os serviços 3,9%. 
Nas categorias mais desagregadas destacam-se a pecuária (+7,8%), os serviços industriais 
de utilidade pública - energia (+6,1%) e comércio (+5,4%). Esse desempenho agregado foi 
possível graças à recuperação da economia no segundo semestre do ano, já que o resultado 
do primeiro semestre havia sido de crescimento nulo diante de igual período de 1995.  

As comparações com igual período do ano anterior na maioria das vezes encobrem a 
verdadeira dinâmica ao longo do ano. Na verdade, as taxas de crescimento trimestrais do 
PIB foram todas positivas durante o ano, saindo de 0,1% no primeiro trimestre para 1,5% no 
segundo, alcançando o máximo no terceiro (+3,1%) e desacelerando para 1,6% no último 
trimestre do ano.  

As perspectivas para 1997 são de continuidade da desaceleração no ritmo de crescimento 
observado no último trimestre de 1996. Segundo nossas previsões, são esperadas duas 
quedas consecutivas no indicador dessazonalizado: de 0,5% no primeiro trimestre e de 0,8% 
no segundo. A despeito disso, as taxas de crescimento do PIB no início deste ano, quando 
calculadas com base em comparações com iguais trimestres de 1996, serão substancialmente 
positivas. As perspectivas são de o PIB sair da taxa de 3,2% acumulada até dezembro e 
chegar em junho com a taxa acumulada de quatro trimestres -- período que corresponde ao 
terceiro ano da economia sob a égide do Real -- em torno de 5,4%. Embora não tão elevado 
quanto os 7,2% de crescimento do primeiro ano do Real, esse desempenho caracteriza uma 
nova dinâmica: ao invés da expansão do consumo observada naquele momento, o 
crescimento no terceiro ano do Real deverá resultar basicamente da ação do setor privado na 
ampliação da capacidade produtiva, como ressaltam os resultados dos investimentos já 
realizados -- a taxa de investimento cresceu na média dos últimos dois trimestres de 1996 
para 16,3% do PIB, ante 15,8% no segundo ano do Real. Apesar dessa recuperação, em 
termos de médias anuais, a formação bruta de capital que foi de 16,6% do PIB em 1995, cai 



para 16,1% do PIB em 1996.  

As dificuldades de curto prazo no âmbito do controle fiscal e da balança comercial não 
deverão ser empecilhos para esse crescimento moderado. No primeiro caso, a explicitação 
de alguns déficits potenciais contribui para limpar os passivos escondidos por 
administrações anteriores em todas as esferas de governo, tornando assim mais transparentes 
as contas públicas. No segundo caso, é preciso analisar o desempenho da balança comercial 
sob um prisma dinâmico: grande parte do crescimento das importações corresponde a bens 
de capital tecnologicamente mais avançados e a peças e componentes ainda não produzidos 
internamente, mas que são exigidos por novos produtos nacionais de qualidade superior para 
que se tornem competitivos internacionalmente. As exportações reagirão progressivamente à 
medida que se consolidarem os avanços de produtividade obtidos recentemente, os quais 
têm redundado em maior poder de competição por parte da indústria brasileira. Os 
investimentos externos diretos atualmente comprometidos aumentarão nossa capacidade 
produtiva e competitividade, possibilitando a ampliação das exportações de manufaturados. 

É importante, também, chamar a atenção na questão externa para o fato de que as taxas 
agregadas de crescimento do PIB (3,2%) e da indústria geral (extrativa mineral + 
transformação, de 1,6%) não refletem o desempenho dos setores que efetivamente mais 
oneram a balança comercial devido a sua demanda por importações. Esse é certamente o 
caso dos setores de bens intermediários e de bens duráveis de consumo, extremamente 
dependentes de importações de matérias-primas e componentes. Isso quer dizer que, se 
quisermos avaliar a questão do aquecimento da economia (do ponto de vista do impacto 
sobre a balança comercial), os setores relevantes para esse fim serão esses dois (em termos 
dos indicadores dessazonalizados de crescimento mês a mês ou trimestre a trimestre).  

O exame desses dois setores mostra que eles foram os maiores responsáveis pela 
recuperação da produção industrial durante 1996. A produção de bens intermediários cresce 
ao longo do ano e no quarto trimestre é ainda bastante elevada (3,6%); as perspectivas para 
1997, entretanto, são de desaceleração com duas quedas consecutivas, embora as taxas 
comparadas com o mesmo período de 1996 sejam crescentes. Por sua vez, a produção de 
bens de consumo duráveis, que têm um crescimento excepcional durante o ano, desacelera-
se substancialmente no quarto trimestre, com uma queda de 0,5%. As perspectivas para 
1997 são de um crescimento ainda elevado no primeiro trimestre, mas de uma queda no 
segundo; também nesse caso, as comparações com igual período de 1996 revelarão taxas 
crescentes.  

Portanto, levando em consideração a fragilidade do Indicador IPEA para as categorias de 
uso, é preciso aguardar os resultados do IBGE de novembro e dezembro para que se possa 
avaliar a verdadeira trajetória de suas produções no quarto trimestre do ano passado e ter 
melhores previsões para os dois primeiros trimestres deste ano.  



 

 

Produção	Industrial		

A indústria brasileira (extrativa + transformação) manteve no último trimestre de 1996 a 
trajetória de crescimento que se verifica desde o terceiro trimestre de 1995, com uma breve 
interrupção no primeiro trimestre do ano passado. Nossa estimativa (de acordo com o 
Indicador IPEA, para novembro e dezembro) é de que a expansão do quarto trimestre tenha 
sido de 1,5% no índice dessazonalizado em relação ao terceiro trimestre. Em comparação 
com o mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento chega a 8,2%. Com isso, estimamos 
que a indústria tenha fechado 1996 com um crescimento de 1,6% (Tabela 1.1).  



 

Desagregando a indústria segundo as categorias de uso (utilizando o resultado do Indicador 
IPEA de novembro e dezembro), estima-se que todas as categorias apresentam crescimento 
superior a 3,4%, à exceção da produção de bens de capital, que deve encerrar o ano em 
queda de 14,2%. Vale salientar a estimativa de crescimento de 10,4% na produção dos bens 
de consumo duráveis.  

As comparações com igual período do ano anterior normalmente encobrem a verdadeira 
dinâmica do ano (principalmente quando no ano anterior a produção esteve sujeita a fortes 
oscilações, como foi o caso de 1995). De fato, as taxas de crescimento trimestrais da 
produção industrial foram, à exceção da do primeiro trimestre, todas positivas durante 1996: 
inicia com a queda de 1,5 no primeiro trimestre, passa para 2,7% no segundo, alcança o 
máximo no terceiro (+4,6%), desacelerando para 1,5% no último trimestre. Essa dinâmica 
responde basicamente ao afrouxamento das restrições monetárias e, mais no final do 
período, à intensificação de obras públicas como decorrência de investimentos na 
recuperação de estradas com concessão para exploração do setor privado, bem como de 
obras públicas no âmbito das administrações municipais, em ano eleitoral.  

Ainda assim, essa dinâmica agregada esconde a dinâmica das categorias de uso: conforme 
comentado anteriormente, destacam-se com excepcional recuperação os bens intermediários 
e de consumo durável, que tiveram em praticamente todos os trimestres taxas superiores à 
media da indústria. Até mesmo o setor de bens de capital já apresentava sinais de 
recuperação no último trimestre do ano.  

Perspectivas	da	Produção	Industrial		

Incorporando o resultado efetivo do IBGE para outubro e as estimativas do Indicador IPEA
de novembro e dezembro, prevê-se que a indústria geral (extrativa mineral + transformação) 
apresentará, no primeiro trimestre de 1997, crescimento de 9,2%, fechando o primeiro 
semestre com crescimento de 6,3% nas taxas acumuladas no ano. Esses crescimentos 
excepcionais se explicam pela baixa base de comparação que foi o primeiro semestre de 
1996. No indicador dessazonalizado, mais adequado para avaliar o ritmo esperado para este 
semestre, prevemos que a indústria apresentará crescimento no primeiro trimestre (+1,1%) e 
forte queda (-3,5%) no segundo (Tabela 1.2).  



 

Segundo as categorias de uso, essa dinâmica seguirá basicamente a da categoria de bens de 
consumo. Esse resultado deve ser visto com cautela, pois se baseia em resultados do 
Indicador IPEA para os meses de novembro e dezembro, cujas estimativas são mais 
precárias do que para o total da indústria.  

 

 

   



Evolução	do	Consumo		

Informações da pesquisa da FCESP sobre o comércio na região metropolitana de São Paulo, 
utilizadas pelo GAC como proxy de consumo interno, reforçam a percepção de que o 
crescimento observado nos três primeiros trimestres do ano teria cedido lugar a uma queda 
no quarto trimestre (-2,7%). Em termos das vendas físicas, o resultado dessazonalizado de 
dezembro apresentou uma queda em relação a novembro (-3,5%), embora registre 
crescimento quando comparado a dezembro de 1995 (+3,1%). Excluindo-se as vendas de 
concessionárias, esses números pioram, passando a ser -9,4 e +0,9%, respectivamente. Em 
termos de faturamento real, observa-se, nos dados dessazonalizado, queda em dezembro de 
3,5% em relação a novembro e de -2,7% em relação a dezembro de 1995, confirmando as 
expectativas do mercado de que as vendas de natal não seriam melhores do que as do ano 
passado (Tabela 1.4).  

 



 

O resultado global do ano de 1996 foi de um pequeno crescimento de 1,4% nas vendas 
físicas (4,2% excluindo-se as concessionárias de veículos) e queda de 7,4% no faturamento 
real (-4,5% excluindo-se as concessionárias). Essa diferença entre os indicadores de vendas 
físicas e faturamento real sugere que o consumo está sendo sustentado por vendas de bens 
de menor valor ou por uma redução das margens de lucro do comércio. A pesquisa de 
comércio do IBGE para o Rio de Janeiro mostra também queda do faturamento real no 
acumulado no ano até novembro, ainda que em menor proporção do que a mostrada pela 
pesquisa da FCESP para São Paulo (-4,3% contra -7,8%).  

Nas vendas por atacado, no entanto, observa-se um quadro diferente daquele apresentado 
pelo comércio varejista. Informações da CNI e da Fiesp mostram um desempenho positivo 
das vendas reais da indústria -- de 5,7 e 5,9%, respectivamente, no acumulado no ano até 
novembro (Tabela 1.3).  

Pib	e	Investimento		

O resultado dessazonalizado do quarto trimestre do PIB foi ainda de crescimento (+1,6%) 
sobre o já excepcional resultado do terceiro trimestre (+3,1%). Esse desempenho positivo se 
repetiu ao longo dos últimos cinco trimestres, acumulando 8,5% de crescimento quando 
comparado com o terceiro trimestre de 1995. Com esse resultado, o PIB do quarto trimestre 
é o mais elevado que se tem notícia na série. A performance do indicador do PIB na série 
dessazonalizada reflete o desempenho do setor industrial que, depois de um período de forte 
retração no segundo e terceiro trimestres de 1995, cresceu continuamente nos últimos cinco 
trimestres, acumulando 8,9% de crescimento. O setor agropecuário cresceu no mesmo 
período 13,4%, enquanto o de serviços cresceu 7,4%.  



O Produto Interno Bruto brasileiro de 1996 teria fechado, segundo estimativas do GAC, 
com crescimento de 3,2%, enquanto a renda per capita teria crescido 1,8%. Seus valores 
nominais seriam, respectivamente, cerca de R$ 755 bilhões e de R$ 4,8 mil (Tabela I.4 na 
seção de Indicadores).  

As expectativas para 1997 são de desaceleração na trajetória de crescimento, com o 
indicador dessazonalizado apresentando duas quedas consecutivas nos dois primeiros 
trimestres do ano (-0,5 e -0,8%), a despeito do fato de que as comparações com iguais 
trimestre do ano passado ainda mostrarão elevado crescimento. O primeiro semestre deste 
ano deverá apresentar crescimento de 4,6% em relação ao primeiro do ano passado, de tal 
forma que a taxa acumulada em quatro trimestres sairá dos 3,2% em 1996 para 5,4% ao fim 
do primeiro semestre deste ano (Tabela 1.5)  

 

A taxa de investimento apresenta uma significativa recuperação a partir do primeiro 
trimestre de 1996 (15,6%) após trajetória decrescente ao longo de todo ano de 1995. No 
segundo trimestre a taxa foi de 16,1%, resultado influenciado principalmente pelo 
crescimento da construção civil (na série dessazonalizada). Esse desempenho refletiu, como 
dito antes, o aumento das obras públicas, assim como uma intensa atividade na construção 
por conta própria (o chamado consumo formiga). Ainda no segundo trimestre, observa-se 
também uma forte elevação nas importações de bens de capital. No terceiro trimestre a taxa 
estimada é de 16,4%, sendo que a maior contribuição vem precisamente da importação de 
bens de capital. No quarto trimestre a taxa foi de 16,2%, com a maior contribuição sendo da 
produção interna de bens de capital, que cresceu 2,7% em relação ao trimestre anterior, já 
que tanto a importação de bens de capital quanto a construção apresentaram queda. Assim 
sendo, a taxa média de investimento de 1996 foi de 16,1% do PIB (Tabela VIII.5 na seção 
de Indicadores).  

A despeito da queda do último trimestre, durante 1996 foi significativa a retomada da 
importação de bens de capital, o que contribuirá para a expansão e modernização do parque 
industrial brasileiro, aumentando nossa capacidade competitiva no mercado de bens 
comercializáveis. Esse 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 
era de 10,5% do consumo aparente de bens de capital em 1990, foi crescendo 
progressivamente: em 1994 já era praticamente o dobro daquele valor e 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 durante o ano.  

As mudanças estruturais na composição do investimento são também significativas: a 
participação dos equipamentos na formação de capital, que se havia reduzido para cerca de 
30,2% em 1992, em prol de maior participação da construção, volta a se recuperar e já 
alcançava 32,3% em 1995. 

 



Emprego e Salário  

Os resultados do segundo semestre de 1996 mostram melhores perspectivas em termos do 
mercado de trabalho. As pesquisas domiciliares realizadas tanto pelo IBGE, com 
informações das seis principais regiões metropolitanas do país, quanto pela Fundação Seade, 
com dados da região de São Paulo, apontam para queda na taxa de desemprego a partir de 
julho, embora a média do ano ainda tenha ficado acima do nível observado em 1995.  

Verifica-se além disso que o desemprego tem-se concentrado na atividade industrial, 
principalmente na região de São Paulo. A pesquisa de emprego realizada pela Fiesp e a 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM-DG) do IBGE, ambas realizadas em nível de 
estabelecimento, também registram retração no pessoal ocupado na indústria. A Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) feita em nível de domicílio também aponta na mesma direção: 
declínio no nível de ocupação na indústria.  

Por outro lado, o salário médio real do pessoal ocupado na indústria continua apresentando 
crescimento, tanto pela Fiesp quanto pela PIM-DG do IBGE, com dados de Brasil. 
Englobando todas as atividades econômicas verifica-se essa mesma tendência - a PME vem 
registrando crescimento no rendimento real das pessoas ocupadas em todas as categorias. 
Também a massa de rendimentos em termos reais, calculada a partir das informações da 
PME, vem apresentando expansão significativa de forma generalizada, tanto em termos das 
atividades quanto por posição na ocupação.  

Evolução	do	Emprego		

A pesquisa domiciliar realizada pela Fundação Seade para a Grande São Paulo indicou em 
dezembro de 1996 uma queda tanto na taxa de desemprego [1] total (14,2% contra 14,5%), 
quanto na taxa de desemprego aberto (9,2% contra 9,6%) em relação ao mês imediatamente 
anterior (Gráficos 2.2 e 2.3). As taxas médias para o ano de 1996 ainda se situaram acima 
das verificadas no ano anterior: 15% contra 13,2% para o desemprego total e 9,9% contra 
9% para o desemprego aberto (Tabelas II.5A e II.5C na parte de Indicadores ao final do 
Boletim).  

 



 

 

Segundo a mesma pesquisa, no entanto, o nível de ocupação apresentou ligeira retração de 
0,2% em dezembro. Nesse mês foram eliminados 11 mil empregos: o setor serviços foi 
responsável por -20 mil e o setor classificado sob a rubrica "outros" por -16 mil, 
basicamente devido à redução nos serviços domésticos. O comércio por seu turno gerou 20 
mil postos, enquanto a indústria criou 5 mil ocupações.  

A taxa de desemprego aberto para as seis regiões metropolitanas pesquisadas pela PME [2]
do IBGE manteve a trajetória de queda, iniciada em maio de 1996, chegando a 4,56% em 
novembro, resultado que se iguala à média de 1995. No entanto, se considerarmos a taxa 
média do ano até esse mês, verifica-se que essa continua acima do nível que vigorava em 
1995: 5,6% contra 4,7% (Tabela II1.A), apesar da significativa recuperação ocorrida no 
segundo semestre de 1996 em termos de emprego.  

 

As informações da PME vêm registrando crescimento na população ocupada para todas as 
atividades. A média dos 11 primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano 
passado apontam para a criação de postos de trabalho em serviços (364 mil), comércio (67 



mil) e construção civil (57 mil). A indústria continua sendo o único setor a registrar queda, 
com o fechamento de 142 mil postos, embora esse número seja menor a cada mês. Dessa 
forma, o fluxo líquido agregado ainda continua positivo em 354 mil empregos.  

A pesquisa semanal da Fiesp registrou um quadro desfavorável em relação ao emprego na 
indústria de transformação paulista em 1996. O nível de emprego em dezembro de 1996 
apresentou queda de 0,42%, o que contribuiu para que no ano passado o número de 
demissões chegasse a 176 mil trabalhadores. Da mesma forma, essa tendência de retração no 
nível de emprego indutrial vem sendo observada na série dessazonalizada (Gráfico 2.1).  

Evolução	dos	Salários		

A Fiesp, através de pesquisa mensal, aponta crescimento de 6,3% em novembro para o 
salário médio real da indústria paulista em comparação com o mesmo mês do ano passado 
(Gráfico 2.4). A média dos primeiros 11 meses de 1996 continua registrando expansão em 
relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 6,9%.  

Da mesma forma, os dados da PIM-DG do IBGE registraram, para o acumulado no ano até 
outubro, crescimento de 6% no salário médio real do pessoal ocupado na produção na região 
de São Paulo, enquanto para o Brasil a expansão foi de 4,8%.  

Os resultados da PME referentes a todas as atividades econômicas, durante os primeiros 10 
meses desse ano, mostram que houve uma elevação de 8,1% no rendimento médio real das 
pessoas ocupadas no resultado acumulado no ano em relação ao mesmo período de 1995. 
Esse crescimento foi generalizado pelas categorias, destacando-se empregados com carteira 
de trabalho assinada (8,2%), por conta própria (8,3%), sem carteira de trabalho assinada 
(7,3%) e empregadores (3,3%).  

O salário mínimo real, além de apresentar crescimento de 2,6% em dezembro quando 
comparado com o mesmo mês do ano passado, encerrou o ano com expansão de 2,7% em 
relação à média de 1995.  

 



 

A massa salarial real para o pessoal ocupado na indústria paulista, calculada a partir das 
informações da pesquisa mensal da Fiesp, apresenta queda de 2,7% para o acumulado no 
ano até novembro. Os resultados disponíveis na PME para as seis regiões metropolitanas 
utilizadas no cálculo da massa de rendimentos do trabalho em termos reais indicam 
crescimento de 10,5% no acumulado do ano até outubro para as pessoas ocupadas. Esse 
aumento ocorreu em todas as atividades: serviços (14,5%), construção civil (14%), comércio 
(11,5%) e indústria de transformação (1,6%), no mesmo tipo de comparação. Por posição na 
ocupação também houve expansão generalizada: empregados sem carteira de trabalho 
assinada (15%), empregados por conta própria (15,2%), empregadores (8,2%) e empregados 
com carteira de trabalho assinada (6,1%).  

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. [Voltar]  

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 menores variações no quarto trimestre de 
1996, em relação ao trimestre anterior, embora com trajetórias diferentes ao longo do 
trimestre. O INPC ficou praticamente estável ao longo do trimestre, tendo variado 0,33% em 
dezembro, contra 0,34% em novembro e 0,38% em outubro. O IPC-Fipe teve trajetória 
descendente, passando de 0,58% em outubro para 0,34% em novembro e apenas 0,17% em 
dezembro. As maiores pressões sobre esse índice de dezembro se deram nos grupos 
transportes (2,40%), como reflexo do aumento dos combustíveis ocorrido em meados do 
mês; saúde (1,4%), devido ao forte aumento de preços de remédios (3,20%); e educação 
(0,75%), influenciado pelo início dos reajustes de matrículas e mensalidades escolares 
(0,94%). Em contrapartida, os grupos alimentação e vestuário tiveram queda significativa 
em relação a novembro. No caso da alimentação, houve variação fortemente negativa (-
1,41%), enquanto a variação do vestuário caiu, com o fim do efeito dos lançamentos de 
verão, para 0,33%, contra 1,28% em novembro, quando tinha sido o grupo que apresentou 
maior variação.  

Já o IGP-DI subiu bastante em dezembro, ficando em 0,88%, contra 0,28% em novembro e 
0,22% em outubro. Dentre os seus componentes, o maior responsável por essa subida foi o 
IPA-DI, que ficou em 1,24%. O IPC subiu para 0,44%, contra 0,25% em novembro, sendo 
que o comportamento dos grupos que o compõem foi semelhante ao descrito anteriormente 
para os componentes do índice da Fipe.  

 

Acumulado	do	Ano		

A inflação acumulada em 1996 ficou abaixo das expectativas mais otimistas. O IGP-FGV 
teve variação de apenas 9,34%, contra 14,78% em 1995. Dentre os seus componentes, o 
único a apresentar variação maior que no ano anterior foi o IPA (8,09% contra 6,39%), 
enquanto os demais caíram significativamente. O IPC caiu de 25,91% para 11,34%, e o 
INCC, de 31,45% para apenas 9,56%. Os outros dois índices apresentaram queda ainda mais 
significativa. A variação acumulada do INPC foi de 9,12% em 1996, contra 21,98% no ano 
anterior, e a do IPC-Fipe, de 10,03%, contra 23,16% em 1995.  



 

Com relação à trajetória ao longo do ano, observa-se na Tabela 3.1 que os índices subiram 
no segundo trimestre, em relação ao primeiro, para entrar numa tendência de queda 
acentuada no segundo semestre. Analisando mais detalhadamente a evolução do índice 
combinado, porém, podemos dividir o ano em dois períodos distintos. No primeiro, de 
janeiro a julho, tivemos quase sempre inflação entre 1 e 2% ao mês (com exceção de 
fevereiro e março, que tiveram índices abaixo de 1%). O segundo período, a partir de 
agosto, caracteriza-se por uma queda significativa no nível do índice mensal, que ficou 
sempre abaixo de 0,5% ao mês, com uma média mensal de 0,3%, contra 1,1% do período 
janeiro/julho.  

 

Dentre os grupos que compõem os índices de preços ao consumidor, os que apresentaram 
maiores variações acumuladas no ano foram educação (22% no IPC-FGV, 27% no IPC-Fipe 
e 16% no INPC), habitação (14, 18 e 26%), transporte (12, 20 e 20%) e saúde (18, 18 e 
13%). Em compensação, outros dois grupos tiveram variação muito abaixo dos índices 
gerais. O vestuário apresentou alta de 5,5% no IPC-FGV e variações negativas nos demais 
índices (-3% no IPC-Fipe e -1,7% no INPC), enquanto alimentação subiu cerca de 2% nos 
três índices.  

Preços	no	Atacado		

Os preços no atacado, medidos pelo IPA-OG, apresentaram aceleração em dezembro, com 
índice de 1,21%, contra 0,24% em outubro e em novembro, em conseqüência da subida 
tanto dos preços agrícolas quanto dos industriais, acumulando 8,09% em 1996, contra 
6,39% de 1995. A variação do IPA-agrícola em dezembro foi de 1,04%, bem acima do 
0,02% de novembro e do 0,32% de outubro. Essa alta foi, no entanto, localizada nos itens 
legumes e frutas (13,65%) e raízes e tubérculos (2,18%), que foram os únicos a apresentar 
variação maior que a do IPA-agrícola. Com isso, o índice teve variação média de 0,46% no 



trimestre (ver Tabela 3.2), contra 1,13 no trimestre anterior, acumulando no ano 17,30%, 
contra 14,28% nos 12 meses encerrados em setembro e -5,62% no ano de 1995.  

 

O IPA-industrial apresentou variação de 1,29% em dezembro, muito superior aos meses 
anteriores, devido principalmente à alta dos combustíveis e lubrificantes (9,52%) e dos 
produtos farmacêuticos (3,22%). Com isso, a média mensal no quarto trimestre (Tabela 3.2) 
foi de 0,62%, contra 0,30% no terceiro trimestre, com o acumulado no ano atingindo 3,88%, 
acima dos 3,35 dos 12 meses até setembro, mas ainda inferior à variação cambial, que foi de 
6,93% no ano, o que propiciou ganho cambial aos exportadores de produtos manufaturados, 
que são mais sensíveis ao câmbio.  

Preços	Relativos		

Analisando os componentes do IPC-Fipe conforme apresentados na Tabela 3.3, verifica-se 
que, ao contrário do que aconteceu desde o Plano Real até 1995, os serviços não 
constituíram o grupo com maior variação em relação ao índice geral, sendo superados pelos 
preços administrados. No acumulado do ano, os serviços tiveram variação "real" de 10,95%, 
contra 12,37% dos administrados. Note-se que os administrados haviam apresentado em 
1995 variação menor que a do índice geral. Assim, permanecem com variações "reais" 
negativas apenas os preços competitivos e os oligopolistas, estes últimos em geral sujeitos à 
concorrência dos importados.  



 

Entre os competitivos, verifica-se que todos os itens tiveram variação "real" negativa, 
destacando vestuário e calçados, cujos preços apresentaram queda nominal, de 1,03 e 
8,64%, respectivamente. Entre os oligopolistas, os itens veículos e remédios apresentaram 
variação acima do índice geral: 13,61 e 15,28% nominais, respectivamente.  

Com relação aos serviços, que desde o Plano Real vinham apresentando aumentos 
superiores à inflação, observa-se uma grande melhora em 1996, em relação a 1995. Em 
primeiro lugar, apenas três dos seis itens apresentaram variações reais significativas, ainda 
assim bem inferiores às verificadas em 1995. O caso mais preocupante, que é o dos 
aluguéis, apresentou evolução muito favorável, saindo de um índice "real" de 111,46% em 
1995 para 19,60% em 1996. Em segundo lugar, a variação "real" dos serviços ficou em 
10,95% em 1996, contra 48,65% em 1995, indicando um grande avanço no processo de 
convergência das variações de preços, que é fundamental para a consolidação da 
estabilidade. Isso pode ser confirmado ao se analisar as Tabelas 3.4 e 3.5, que mostram uma 
diminuição, no segundo semestre, 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. 
Neste 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 3,69% no 
segundo semestre, bastante próxima, portanto, da variação do índice geral, que foi de 



2,84%. No último trimestre do ano, os serviços, excluindo-se os aluguéis, subiram apenas 
1,53%, o que significa variação "real" de apenas 0,44%.  

 

 

Perspectivas	para	1997		

Em janeiro de 1997, os índices de inflação devem se situar ao redor de 1%, em 
conseqüência ainda do efeito do aumento dos combustíveis ocorrido em dezembro; além de 
aumento dos alimentos "in natura", devido às chuvas fortes características deste mês; de 
reajustes das matrículas e mensalidades escolares para o novo ano letivo; e do maior 
aumento dos aluguéis, devido à concentração de reajustes de contratos no mês de janeiro. 
Como esses fatores não devem ter efeitos mais duradouros, a tendência para o ano como um 
todo é da manutenção da trajetória de queda da inflação, pois permanecem atuando os 
fatores que têm determinado essa trajetória.  



 

Os preços dos serviços têm cada vez menos espaço para subir acima da inflação e aqueles 
que são vinculados a contratos com indexação, como aluguéis, devem ter aumentos cada vez 
menores à medida que a inflação cai, o que aponta para o reforço do processo de 
convergência dos preços relativos. Os aumentos de tarifas públicas deverão estar menos 
vinculados à inflação passada, o que, na ausência de grandes pressões de custos, deve 
significar aumentos mais próximos dos índices gerais. Os preços industriais devem 
continuar a sentir os efeitos dos ganhos de produtividade e da concorrência externa, 
enquanto os preços agrícolas dependerão de condições climáticas que permitam a 
confirmação das previsões de crescimento da safra, de cerca de 7% em relação à de 1996. 
Com isso, e mantidas as atuais políticas cambial e monetária, espera-se uma taxa de inflação 
na faixa de 5 a 8% em 1997 para os preços ao consumidor e de 3 a 5% para os preços no 
atacado. 

 

Setor Externo  

As contas externas brasileiras em 1996 registraram dois momentos bastante distintos no 
primeiro e no segundo semestre do ano. Nos primeiros seis meses, a balança comercial 
registrou um déficit de apenas US$ 312 milhões, e o déficit em conta corrente acumulado 
em 12 meses, que havia sido de 2,47% do PIB em 1995, caiu para 1,88% em junho de 1996. 
No segundo semestre, o déficit comercial acumulou US$ 5,2 bilhões, e o déficit em conta 
corrente no acumulado do ano ficou em 3,27% do PIB. Nitidamente, esse desempenho 
acompanhou de perto a trajetória do nível de atividade, que parece ter afetado tanto 
importações quanto exportações. Em contrapartida, a conta de capital apresentou um 
desempenho excepcional, com aumento dos recursos ingressados, elevação dos prazos e 
redução dos custos de captação, e grande crescimento dos investimentos diretos, colocando 
boas perspectivas para a atração de recursos externos para o Brasil nos próximos anos.  

 

Balança	Comercial	e	Taxa	de	Câmbio		

O resultado da balança comercial de dezembro, com um déficit de US$ 1,8 bilhão, elevou o 
déficit comercial do ano para US$ 5,5 bilhões, valor 65% superior ao déficit de 1995. A 



maior parte desse déficit US$ 3,9 bilhões -- foi gerada no último trimestre do ano, por conta 
da aceleração do nível de atividade nesse período. Vale notar que, em termos 
dessazonalizados, o saldo desse trimestre ficaria em US$ 3 bilhões, uma vez que essa época 
do ano tradicionalmente gera resultados piores na balança comercial.  

 

As exportações no mês de dezembro alcançaram US$ 3,8 bilhões, com queda de 2,2% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse resultado confirma a tendência de queda das 
exportações (na comparação mês contra mesmo mês do ano anterior) observada desde 
meados do ano. Na comparação entre o segundo semestre de 1996 e o mesmo período do 
ano anterior, o valor das exportações ficou praticamente estável, enquanto no primeiro 
semestre a variação havia sido de 6,8%. Dessa forma, o crescimento acumulado em 12 
meses, que chegou a estar em 8,5% em abril de 1996, reduziu-se gradativamente para 2,7% 
no final do ano, com um valor total das exportações de US$ 47,7 bilhões.  

Entre os grupos de produtos, os manufaturados tiveram uma trajetória bastante similar à das 
exportações totais, apresentando um razoável crescimento no primeiro semestre e uma 
estagnação no segundo. No total do ano, as exportações desses produtos somaram 
US$ 26,4 bilhões, com crescimento de 3,2% ante 1995. Este crescimento se deveu 
basicamente a aumentos de quantidade exportada, especialmente de calçados, suco de 
laranja, automóveis e máquinas e aparelhos agrícolas. Possivelmente, o fraco crescimento 
das exportações de manufaturados se deveu ao aquecimento da atividade econômica, tal que 
gerou um redirecionamento dos excedentes exportáveis para o mercado interno. Isso pode 
ser uma indicação de que alguns setores produtores de manufaturados podem estar sofrendo 
importantes restrições de capacidade produtiva, o que acaba por sacrificar o desempenho 
exportador.  

As exportações de semimanufaturados tiveram, em dezembro último, queda de 20% em 
relação a dezembro do ano anterior, mantendo-se a tendência observada desde o final de 
1995. O acumulado do ano registrou US$ 8,3 bilhões, valor 8,7% inferior ao do ano 
anterior, refletindo fundamentalmente a redução dos preços internacionais de produtos como 
celulose, óleo de soja, alumínio em bruto e semimanufaturados de ferro e aço, os quais 
respondem por quase 50% da pauta de semimanufaturados. A situação oposta se verificou 
nos produtos básicos, que registraram, em geral, significativos ganhos de preço. As 
exportações desses produtos registraram US$ 12,2 bilhões em 1996, com crescimento de 
11% em relação ao ano anterior, beneficiado pelos aumentos de preços de produtos como 
farelo de soja, fumo em folhas, soja em grão e minério de ferro, responsáveis por 61% da 



pauta de básicos.  

As importações de dezembro foram de US$ 5,6 bilhões, valor 42% superior a dezembro do 
ano anterior, o que levou o total do ano a US$ 53,3 bilhões, registrando um crescimento de 
6,9% em relação a 1995. Com um movimento inverso ao das exportações e similar ao do 
nível de atividade, as compras externas registraram queda de 10% no primeiro semestre do 
ano passado diante do mesmo período de 1995, mas se recuperaram no segundo, tendo um 
crescimento de 25%. Ao longo dos meses, observou-se uma trajetória inicial de queda das 
taxas de crescimento no acumulado em 12 meses, de modo que essas ficaram próximas de 
zero em agosto, voltando a se elevar daí por diante.  

 

Entre os diversos grupos de produtos, a trajetória foi similar, com crescimento mais 
acelerado no segundo semestre. A exceção fica por conta dos bens de capital, cujo 
crescimento veio desacelerando ao longo do ano, mas ainda assim terminou o ano em 
12,1%. Atualmente, esses bens respondem por 23,8% da pauta de importações. A maior 
participação permanece sendo das matérias-primas e bens intermediários (46% da pauta), 
que também tiveram um crescimento significativo no ano (10%), também concentrado no 
final do ano, atingindo compras de US$ 24,6 bilhões. O item combustíveis e lubrificantes 
teve um crescimento bastante elevado (19,3%), influenciado principalmente pelo grande 
aumento das compras de petróleo, tanto devido a preços quanto a volume importado, que 
cresceram 83% no segundo semestre em relação ao mesmo período de 1995.  



 

As importações de bens de consumo, após terem se reduzido fortemente nos primeiros 
meses de 1996 especialmente as importações de automóveis, que chegaram a cair mais de 
80%, voltaram a se elevar a partir de setembro, na comparação mês contra mês do ano 
anterior. Esse movimento foi mais destacado nos bens duráveis, que após terem caído até 
60% nos primeiros meses do ano, cresceram 98% em dezembro ante o mesmo mês de 1995, 
embora fechando o ano ainda em queda de 25%. No caso dos bens não-duráveis, a queda foi 
mais suave nos primeiros meses, assim como a recuperação no segundo semestre. As 
importações desses bens cresceram 38,8% em dezembro e 6,7% no acumulado do ano.  

A manutenção do ritmo de desvalorização do câmbio nominal na casa de 0,5/0,6% no mês 
de dezembro, juntamente com uma variação mais elevada do IPA em dezembro (1,21%), 
levou a uma valorização da taxa de paridade R$/US$ de 0,3% no mês, embora no ano tenha 
havido desvalorização de 1,6%. Desde meados de 1995, um dos elementos que têm 
influenciado a situação da taxa de câmbio brasileira tem sido o movimento de apreciação do 
dólar diante das principais moedas internacionais, de modo que a valorização do dólar ante a 
cesta de moedas internacionais considerada nas contas do GAC foi de 1,3% em dezembro e 
4,3% no acumulado no ano. Com isso, a taxa de câmbio efetiva real registrou valorização de 
1,6% no mês, acumulando no ano uma valorização total de 2,8%. Desde o início do Plano 
Real, essa taxa acumula valorização de 15,9%. Quando se considera apenas as exportações 
de manufaturados (tendo como deflator o IPA-indústria de transformação), a valorização da 
taxa efetiva foi de 1,1% em dezembro, mas no ano acumulou-se uma pequena 
desvalorização de 2,9%.  



 

 

Balança	de	Serviços	e	Conta	Corrente		

A balança de serviços registrou um resultado deficitário em US$ 21,7 bilhões, sendo 
responsável por quase 90% do déficit em conta corrente em todo o ano de 1996. Somente no 
mês de dezembro o déficit foi de US$ 2,9 bilhões, valor 97% superior ao do mesmo mês de 
1995, e o crescimento do saldo dos serviços em todo o ano de 1996, em relação a 1995, foi 
de 16,7%. O maior déficit, tanto no mês quanto no ano, foi basicamente devido aos maiores 
pagamentos de juros da dívida externa e à elevação das despesas com viagens 
internacionais. A conta de juros teve déficit de US$ 1,2 bilhão em dezembro e de 
US$ 9,8 bilhões no total do ano, elevando-se, respectivamente, 80 e 20% em relação a 
iguais períodos de 1995. Esse movimento de elevação das despesas com juros reflete 
basicamente o maior endividamento externo do setor privado nacional, cujo valor da dívida 
cresceu cerca de US$ 10 bilhões somente nos primeiros seis meses de 1996. No mesmo 
período, a dívida do setor público se reduziu em cerca de US$ 3 bilhões.  

Quanto ao item viagens internacionais, o déficit no ano passado foi de US$ 3,6 bilhões, 
sendo o item da balança de serviços que apresentou o maior crescimento do déficit em 



relação a 1995 -- 48,5%. Tal desempenho reproduz a trajetória dessa conta observada desde 
o início dos anos 90, como conseqüência da maior facilidade de acesso a câmbio para esse 
tipo de operação. De fato, em 1994 essa conta registrou crescimento de 47,8% em relação ao 
ano anterior e, em 1995, nada menos que 104,8%. Outros itens da conta de serviços também 
apresentam déficits significativos -- como transportes (US$ 3,2 bilhões), lucros e dividendos 
(US$ 2,6 bilhões) e serviços diversos (US$ 1,6 bilhão) -- mas com pequeno crescimento em 
relação a 1995, ou mesmo queda (como no caso dos lucros e dividendos), contribuindo com 
apenas uma pequena parte do aumento do déficit total na balança de serviços.  

Como resultado do pior desempenho tanto da balança comercial quanto dos serviços, o 
déficit em conta corrente em 1996 alcançou US$ 24,3 bilhões, valor 37% superior ao 
observado em 1995 e correspondente a 3,27% do PIB (em 1995, o déficit foi de 2,47%). 
Esse resultado, embora um pouco superior ao que era previsto (próximo a 3% do PIB) não 
significa absolutamente um descontrole das contas externas. De fato, uma boa parte desse 
saldo (cerca de 44%) foi gerada apenas no último trimestre do ano, indicando uma razoável 
sensibilidade do déficit ao crescimento da economia. De qualquer forma, embora o mais 
provável seja uma acomodação natural do nível de atividade, o governo ainda dispõe de 
instrumentos de controle do nível de atividade para administrar um eventual crescimento do 
déficit neste ano.  

Conta	de	Capital		

O último trimestre do ano confirmou um movimento que já se vinha configurando desde o 
início do ano. Os fluxos de capital para o país permanecem crescendo a taxas significativas, 
mas com uma importante alteração de perfil no sentido de capitais de médio e longo prazos 
e, especialmente, investimentos diretos. O total de recursos ingressados no país atingiu 
US$ 79 bilhões (cerca de 10% do PIB), registrando um crescimento de 46,6% em relação a 
1995. Em termos líquidos, os dados disponíveis até o terceiro trimestre do ano indicam uma 
pequena redução do saldo da conta de capital (-7%), alcançando, em quatro trimestres, o 
valor de US$ 28,3 bilhões. No entanto, essa queda é basicamente devida ao aumento das 
amortizações e à grande queda (-74%) dos capitais a curto prazo. Em contrapartida, os 
empréstimos de médio e longo prazos cresceram 31% e os investimentos tiveram aumento 
de 283%, registrando, respectivamente, US$ 13,8 bilhões e US$ 10,5 bilhões. Esse 
desempenho se deu não obstante a queda do diferencial entre juros internos e externos 
observada ao longo do ano.  

Os dados de prazos e custos das captações externas também confirmam a hipótese de 
substituição de capitais de curto prazo por outros de maior prazo. O prazo médio das 
captações de bônus, notes, certificados de depósito e outros papéis colocados no exterior 
passou de 6,2 anos no quarto trimestre de 1995 para 7,7 anos no mesmo período de 1996, e 
o custo global caiu de pouco mais de 11% a.a. para 10,2% no mesmo período.  

Outra mudança importante ao longo de 1996 se deu na composição dos investimentos 
estrangeiros. Se em 1995 61% dos recursos líquidos foram investimentos em portfólio, em 
1996 as proporções se inverteram, de modo que os investimentos diretos responderam por 
60% do total dos fluxos líquidos, com um valor de US$ 9,4 bilhões. Estes registraram no 
ano passado um recorde histórico de ingressos, observando um crescimento de 140% em 
relação ao ano anterior. Vale notar que os valores acumulados em 12 meses dos 
investimentos diretos vêm crescendo desde 1993, com uma significativa aceleração em 
1996, de forma que eles vêm se tornando uma das fontes primordiais de financiamento 
externo. Em 1996, eles representaram 38,8% do déficit em conta corrente, devendo essa 
proporção elevar-se ainda mais neste ano.  

Mantida a trajetória observada em 1996, as perspectivas de ingressos de capital estrangeiro 
neste ano são bastante favoráveis, tanto em termos de volume quanto de perfil de recursos, 



configurando uma situação tranqüila para o financiamento do déficit em conta corrente. 
Uma questão que vem sendo colocada recentemente com certa ênfase é a necessidade de 
recursos para fazer frente também às amortizações da dívida de médio e longo prazos 
previstas para este ano. De fato, esse valor é próximo a US$ 19 bilhões, segundo os últimos 
dados do Banco Central. Mas três aspectos devem ser lembrados quanto a isso. Em primeiro 
lugar, o total das captações externas em 1996 (US$ 79 bilhões) é bastante superior à soma 
dessas amortizações com o déficit em conta corrente. Além disso, a provável manutenção 
das condições de alta liquidez e baixas taxas de juros no mercado internacional deve 
propiciar o refinanciamento das dívidas que vencerem neste ano com relativa facilidade. Por 
fim, a maior parte do endividamento recente tem sido feita pelo setor privado, de modo que 
o governo brasileiro ainda tem um amplo espaço para elevar suas captações diretas, no caso 
de as empresas nacionais não renovarem seus atuais empréstimos.  

Economia	Mundial		

O lento crescimento dos países da Europa continental e a desaceleração da economia 
japonesa no segundo semestre de 1996 contribuíram para manter ausentes as pressões 
inflacionárias nos países industrializados. Mesmo nos Estados Unidos e no Reino Unido, 
que apresentaram um ritmo relativamente maior de crescimento, não se observou até o 
momento movimento significativo de alta da inflação. O moderado desempenho das 
economias industrializadas ao longo de 1996, com ausência de pressões inflacionárias, 
levou os Bancos Centrais desses países a manterem inalteradas as taxas de juros de curto 
prazo nos últimos dois meses do ano. A ênfase que vem sendo colocada no ajustamento 
fiscal, principalmente nos países da UE e no Japão, deverá contribuir para manter baixas as 
taxas de juros nesses países. Nos Estados Unidos, uma elevação da taxa de juros de curto 
prazo só deverá ocorrer se a economia apresentar sinais de um crescimento mais vigoroso.  

As perspectivas em 1997 para os principais países industrializados são de um 
comportamento mais uniforme do nível de atividade em praticamente todas as economias, 
ao contrário do ocorrido no ano passado. Nos Estados Unidos as perspectivas são de 
manutenção de sua longa trajetória de crescimento sustentado, com expansão do PIB de 
2,3%, igual ao ano passado, segundo projeção do Consensus Forecasts de dezembro. No
Japão as projeções têm apontado para uma desaceleração na taxa de crescimento do PIB em 
1997, que deverá alcançar 1,4%, com relação a uma taxa estimada para 1996 de 3,6%, a 
maior registrada desde 1992. Na Alemanha, a desaceleração do nível de atividade em fins de 
1995 e inícios de 1996 foi revertida no segundo e terceiro trimestres, sendo projetada uma 
aceleração do crescimento de 1,4% em 1996 para 2,2% em 1997. Na França, a 
desaceleração da economia ao longo de 1995, inclusive com retração do nível de atividade 
ao final do ano, acabou se estendendo para o primeiro semestre de 1996, observando-se 
claramente a partir de então um movimento de recuperação. As projeções do Consensus 
Forecasts apontam para um fortalecimento do nível de atividade em 1997, com uma taxa de 
crescimento de 2,1%, um ponto de percentagem acima do ano passado. No Reino Unido, as 
projeções para 1997, do Consensus Forecasts de dezembro, são de um crescimento da 
ordem de 3,2%.  

O superávit comercial dos países industrializados totalizou, no terceiro trimestre de 1996, 
segundo estimativas preliminares (dados dessazonalizados), US$ 17,3 bilhões, não muito 
distinto dos US$ 16,5 bilhões observados no mesmo período do ano passado, mas muito 
superior à média trimestral de US$ 8,3 bilhões verificada no primeiro semestre do ano. A 
recuperação recente do saldo externo em mercadorias das economias da OCDE tem sido 
possível graças ao aumento dos superávits da Alemanha e da França e à redução do déficit 
comercial do Reino Unido no período, que mais do que compensaram o crescimento do 
déficit norte-americano na balança comercial.  



 

Após ter crescido 9,1% em quantum em 1995, o comércio mundial de mercadorias 
apresentou desaceleração em 1996 para uma taxa estimada de 6,4%. Em 1997, as previsões 
são de um crescimento de 7,1%. No entanto, a demanda dirigida pelas exportações 
brasileiras (em quantum), estimada a partir da evolução esperada das importações dos 
nossos principais parceiros comerciais, deverá ainda apresentar uma ligeira desaceleração 
em 1997.  

O índice dos preços em dólar das commodities da revista The Economist vem registrando 
acentuada queda, com algumas oscilações, desde meados do segundo trimestre do ano 
passado. O movimento vem sendo acarretado fundamentalmente pelo forte declínio 
observado nas cotações internacionais dos produtos agrícolas (grãos), que em abril de 1996 
haviam atingido cotações recordes, e pela intensificação do movimento de contração dos 
preços dos metais, recentemente revertido, em função do escândalo Sumitomo no mercado 
de cobre. Adicionalmente, a valorização da moeda norte-americana, observada de fato desde 
maio de 1995, vem contribuindo para comprimir as cotações denominadas em dólar dos 
principais produtos negociados internacionalmente.  

O preço do petróleo (tipo Brent) apresentou no segundo semestre de 1996 uma acentuada 
elevação, ainda que com fortes oscilações, atingindo cotações inéditas desde o conflito do 
Golfo, em janeiro de 1991. O recente retorno do Iraque ao mercado deverá contribuir para 
estancar o movimento ascendente dos preços, principalmente no caso de se confirmar o 
abrandamento do atual inverno no Hemisfério Norte, que, no final de dezembro e início de 
janeiro de 1997, mostrara-se bastante rigoroso.  

 

Política Monetária  

A partir de meados de 1995 a autoridade monetária iniciou uma nova rodada de 
abrandamento das restrições à moeda e ao crédito, implementadas ao longo dos nove 
primeiros meses do Plano Real. Essa estratégia perdurou por todo o ano de 1996, quando 
não apenas as restrições ao crédito foram amenizadas, mas as taxas de juros caíram 
gradativamente, sendo os compulsórios, simultaneamente, reduzidos. A despeito disso, os 
efeitos decorrentes das restrições anteriormente impostas emergiram de maneira 
contundente, sob a forma de um maior grau de inadimplência em todos os setores da 
economia, elevação do spread entre as taxas ativas e passivas e aumento do número de 
falência e concordatas, o que levou a autoridade monetária a expedir, em julho de 1996, uma 
nova série de normativos, visando contornar o problema, que incluíram os setores de 
leasing, factoring e consórcios.  



 

Outro elemento que caracterizou o ano de 1996 foi o redesenho da arquitetura de execução 
da política monetária, possibilitando maior grau de transparência e menor interferência da 
autoridade monetária no processo diário de formação das taxas de juros, que era feito por 
intermédio do mecanismo que se convencionou chamar de "zeragem do mercado". Até julho 
desse ano, o Banco Central definia um objetivo de taxa de juros nominal para o mês 
fechado, perseguindo-o diariamente, por meio do monitoramento da oferta e demanda por 
reservas bancárias do sistema. A intervenção diária da mesa de mercado aberto do Banco 
Central, através dos go arounds, garantia a zeragem do mercado (demanda igual à oferta de 
reservas bancárias), não permitindo oscilações da taxa de juro e calibrando-a de forma a 
atingir a meta diária. Essa sistemática envolvia a previsão mensal da inflação e um pequeno
juro real que eliminava a possibilidade de perda de capital dos investidores em Títulos 
Públicos Federais (TPF), derivado do risco inflacionário e risco de taxa de juros. Essa 
mecânica, longe de ser a ideal, foi que garantiu o funcionamento do mercado secundário de 
TPF e, em última instância, o próprio funcionamento do sistema financeiro, que conviveu, 
por longos períodos, com inflação mensal superior a 40%.  

Em julho de 1996, o CMN expediu uma série de resoluções, criando o Comitê de Política 
Monetária (COPOM), a TBC e a TBAN, que vieram a mudar a sistemática de execução da 
política monetária. Nesse modelo, a taxa SELIC não seria mais fixada a partir de 
intervenções diárias da mesa de mercado aberto do Banco Central, mas seria resultante das 
condições de oferta e demanda por reservas bancárias no dia, quando o custo do dinheiro 
passaria a ser baseado no custo de obtenção de assistência financeira e redesconto, 
parametrizados nos limites inferior e superior, respectivamente, pela TBC e TBAN.  

Taxas	de	Juros		

O Banco Central do Brasil conduziu uma trajetória decrescente e gradual das taxas de juros, 
primeiro, por intermédio das operações de mercado aberto, nos conhecidos go arounds, 
quando fixava diariamente a taxa SELIC, até que em julho, quando da implementação da 
nova arquitetura de execução da política monetária, as intervenções da mesa de mercado 
aberto do Banco Central passaram a ser menos freqüentes, permitindo maior volatilidade da 
taxa SELIC, que seguiu desde então a TBC, fixada mensalmente pelo COPOM.  



 

A despeito da maior volatilidade existente no processo de formação das taxas de juros, que 
deixaram de ser feitas à base da régua e compasso e passaram a depender das condições de 
oferta e demanda diária do dinheiro, observou-se que a taxa SELIC manteve-se dentro da 
banda de juros formada pela TBC e TBAN. Essa, que em dezembro de 1995 era 2,78%, 
passou em dezembro último para 1,8%, apresentando uma queda anual de quase 100 pontos-
base. As outras taxas passivas das instituições financeiras, do CDI e CDB, também 
acompanharam o movimento, caindo de 2,73 e 2,54%, em dezembro de 1995, para 1,79 e 
1,63%, respectivamente.  

 

Agregados	Monetários	e	Haveres	Financeiros		

Os agregados mais restritos, base monetária e M1, diferentemente do ocorrido em 1995, 
quando sofreram expansões nominais de 20,2 e 27,4% (no conceito de média dos dias úteis), 
respectivamente, apresentaram maior estabilidade, com a base diminuindo 3%, ao passo que 
o M1 aumentou 9,2%. Esse movimento contrário ocorreu em conseqüência do aumento do 
multiplicador monetário, que passou de 1,28, em dezembro de 1995, para 1,44, como 
reflexo da substancial queda das reservas bancárias, como fração do saldo de depósitos à 
vista do sistema, que passaram de 50% para 23%, refletindo a queda dos compulsórios. 
Deve-se ainda perceber que esse movimento suplantou o efeito da mudança de 
comportamento do público, que passou a demandar uma fração maior do M1 sob a forma de 
papel-moeda, na medida em que esse quociente variou de 43% para 50%.  

 



Os fatores condicionantes da liquidez que impactaram positivamente a base monetária, ao 
longo de 1996, foram as operações do setor externo (+R$ 9.988 milhões), o Tesouro 
Nacional (+R$5.513 milhões), a Assistência Financeira de Liquidez (+R$ 10.744 milhões) 
e, surpreendentemente, a conta "Outros" (+R$ 10.114 milhões). Esta última inclui valores 
transferidos para o DEPAD (Departamento de Processos Administrativos e Regimes 
Especiais), em virtude da liquidação extrajudicial de instituições financeiras, que se 
encontrava em Regime de Administração Especial Temporária. Esses impactos positivos 
foram anulados pelos depósitos das instituições financeiras (-R$ 2.146 milhões) e dos 
fundos (-R$ 5.322 milhões) e operações com Títulos Públicos Federais (-R$ 31.980 
milhões). Em referência aos depósitos das instituições financeiras, cabe notar que o seu 
impacto era positivo até o mês de outubro, quando houve alterações na regulamentação do 
depósito a prazo, que passou a exigir em espécie parte do cumprimento dos compulsórios 
referentes a essa rubrica, retirando do sistema, nos meses de outubro e novembro, cerca de 
R$ 4,6 bilhões.  

A base monetária ampliada sofreu uma expansão, em 1996, de 49%, no conceito de média 
nos dias úteis do mês, situando-se em R$ 181,1 bilhões. Todos os fatores condicionantes 
desse agregado atuaram no sentido expansionista, tendo sido os juros pagos sobre os TPF 
responsáveis pelo maior impacto com um incremento acumulado de cerca de R$ 27 bilhões, 
ou quase metade do volume de variação da base monetária ampliada no ano. As contas do 
Tesouro Nacional e Operações do setor externo, no acumulado anual, foram responsáveis, 
respectivamente, por uma expansão de R$ 5,5 bilhões e R$ 10 bilhões. A Assistência 
Financeira de Liquidez contribuiu com outros R$ 8 bilhões.  

Em relação a outros haveres financeiros, em 1996 foi mantida a tendência inaugurada desde 
o princípio de 1995, quando os TPFs passam a absorver gradativamente mais recursos da 
economia. Em janeiro de 1995, o público (não financeiro e exceto os fundos) detinha R$ 30 
bilhões de TPF, à medida que possuía R$ 58 bilhões em títulos privados (incluídos aí os 
depósitos a prazo, letras de câmbio e letras hipotecárias). Essa relação inverteu-se, quando, 
em dezembro de 1996, o saldo de TPF era de R$ 103 bilhões, ao passo que os títulos 
privados absorviam R$ 83 bilhões. Em 1996, enquanto a variação do saldo dos TPFs foi de 
68%, praticamente não houve aumento em relação ao estoque de títulos privados, que 
obteve modestos 3% de incremento. Os depósitos em caderneta de poupança também 
tiveram um fraco desempenho, apresentando, sistematicamente, captação líquida negativa 
até o mês de outubro, em função da sua baixa rentabilidade ante os demais investimentos. A 
partir de novembro, com a diminuição do redutor da TR, a caderneta de poupança tornou-se 
mais atrativa, obtendo, nos dois últimos meses de 1996, uma captação líquida de cerca de 
R$ 5 bilhões.  

Como resultado desses comportamentos, enquanto o M1 sofreu pequena expansão, ao longo 
de 1996, o M3 e o M4 apenas acompanharam o crescimento verificado no M2 , como 
conseqüência do crescimento da carteira do público de TPF. Além disso, é interessante 
observar que o total de haveres financeiros (M4) apresentou em 1996 crescimento nominal 
de 43%, apontando em dezembro saldo de R$ 251 bilhões. Como proporção do PIB, houve 
um aumento de 36% para 41,9% nos doze meses até dezembro de 1996, o maior índice 
observado nos últimos anos.  

Quanto aos fundos de investimentos, o seu patrimônio líquido total sofreu expressivo 
aumento em 1996, terminando o ano com um volume de aplicações de R$ 127 bilhões, 
contra os R$ 73 bilhões de 1995. Os Fundos de Investimento Financeiro de curto prazo e de 
60 dias foram os responsáveis pela maior parte desse crescimento. Em relação aos fundos de 
curto prazo, esses tiveram sua captação influenciada pela ação das instituições financeiras, 
que buscavam recolher menores volumes de recursos compulsórios para o Banco Central, ao 
transferirem para essa modalidade de investimento a conta de depósitos à vista dos 
correntistas, prometendo-lhes resgate automático. Já os fundos de investimento de 60 dias 



foram aqueles que obtiveram cumulativamente no ano a melhor rentabilidade, com exceção 
dos fundos de ação e de índice de ações, ao mesmo tempo em que apresentavam baixo risco, 
estando aí a explicação para o seu crescimento.  

Para os próximos meses, uma alteração na composição dos haveres financeiros é esperada, 
em função da entrada em vigor da CPMF. Dois movimentos são antecipados, a diminuição 
dos atuais estoques de CDBs, com prazos de maturidade que não passam de 60 dias, para os 
fundos de 60 ou 90 dias, que têm reaplicação automática e a diminuição no patrimônio 
líquido dos FIF curto prazo.  

 

Crédito	do	Sistema	Financeiro	e	Inadimplência		

A política de abrandamento das restrições creditícias englobaram não apenas os depósitos 
compulsórios no Banco Central, mas ainda setores de negócios na geração de crédito, como 
os consórcios, factoring e leasing, alvo das normatizações expedidas em julho. Nesse 
ínterim, o prazo dos consórcios aumentou, além de haver novamente a possibilidade do 
consorciado ofertar lances. As factorings voltaram a contar com a possibilidade de se 
financiarem no sistema financeiro, enquanto uma nova modalidade de leasing foi 
inaugurada, barateando o crédito para a aquisição de bens duráveis. Essas medidas foram 
responsáveis por um aquecimento nas emissões de debêntures no segundo semestre de 
empresas que procuraram capitalizar-se para poder ofertar as mencionadas modalidades de 
crédito.  

Os efeitos da política restritiva ao crédito não demoraram a surgir, em termos do aumento da 
inadimplência e do spread bancário entre as taxas ativas e passivas. Em julho de 1994, 
apenas 7,5% do crédito do sistema financeiro ofertado ao setor privado encontravam-se em 
situação de atraso ou liquidação. Em agosto de 1995, período a partir do qual se procurou 
abrandar as restrições, esse número já era de 14,2%, chegando, em outubro de 1996, aos 
18%, após o auge de 19,8%, observado em agosto de 1996. Todavia, já se começa a 
observar uma inflexão nesse movimento, captado, principalmente, pela queda nos últimos 
meses (até outubro) da inadimplência das pessoas físicas (ver o gráfico 5.1). Um outro 
indicador que tem captado a diminuição nos níveis de inadimplência é o spread bancário, ao 
apontar para uma tendência declinante tanto para empréstimos em capital de giro, hot 
money, como para desconto de duplicatas, de primeira e segunda linha, conforme apontam 
os gráficos 5.2 e 5.3 (sobre a taxa média dos CDBs). Atualmente, contudo, com a introdução 
da CPMF, é de se esperar que esses spreads venham a se manter ou talvez mesmo aumentar, 
uma vez que esse custo adicional ao crédito deva ser repassado ao cliente.  



 

 

Perspectivas	da	Política	Monetária	para	1997		

O Plano Real tem se apoiado, fundamentalmente, na âncora cambial, como forma de 
acelerar o processo de desindexação. A perspectiva para o futuro consiste em, 
gradativamente, mudar o enfoque, de maneira a tornar a âncora monetária o sustentáculo da 
estabilidade. Para tal, torna-se necessária uma remodelação dos mecanismos de execução da 
política monetária de forma a aproximá-los do modelo clássico, processo que teve início a 
partir de julho de 1996. O ponto de estrangulamento, contudo, insere-se (ainda) nas altas 
taxas de juros. Essas, por sua vez, decorrem de restrições internas e externas. Externamente, 
a manutenção de um nível de reservas elevado é um fator importante no processo de 
consolidação da estabilidade. O crucial, todavia, além do controle da demanda agregada, 
que poderia gerar inconvenientes pressões sobre os preços e sobre a balança comercial, é a 
necessidade de ajuste das finanças públicas, sem o que não se consegue o controle do 
crescimento da dívida, proporcionando um gerenciamento mais eficaz da política monetária, 
com taxas de juros compatíveis às encontradas nos países desenvolvidos.  



 
Política Fiscal  

Evolução	da	Arrecadação		

A arrecadação de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal 
(SRF) atingiu em dezembro o montante de R$ 9,9 bilhões, fechando o quarto trimestre com 
o valor de R$ 25,4 bilhões, a preços de dezembro. Esses são os maiores valores já 
registrados em iguais períodos, quase 10% superiores, em termos reais, aos de dezembro e 
do quarto trimestre de 1994, obtidos no auge do crescimento que se seguiu à implantação do 
Plano Real. Com isso, a arrecadação totalizou R$ 94,6 bilhões em 1996, com crescimento de 
1,9% em relação a 1995.[1]  

O resultado de dezembro último é extraordinário, devido em grande parte a recolhimentos 
adicionais de imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) em decorrência do fim do prazo 
para que as empresas oferecessem à tributação com alíquota reduzida o estoque de lucro 
inflacionário (decorrente da correção monetária dos balanços) existente em 31 de dezembro 
de 1995. A arrecadação do IRPJ atingiu R$ 2 bilhões no mês, apresentando crescimento real 
de 165% em relação a dezembro de 1995 e de 120% em relação a novembro último. Com 
esse resultado, a arrecadação do IRPJ totalizou R$13,4 bilhões em 1996, 24% a mais que em 
1995, apesar da redução nas alíquotas a partir de janeiro.  

 



 

Por outro lado, a arrecadação de imposto de renda na fonte (IRRF) em 1996 (R$ 18,9 
bilhões) foi 5,5% inferior à obtida em 1995. O IRRF incidente sobre os rendimentos do 
trabalho, que representa a maior parte da arrecadação dessa rubrica, sofreu uma queda de 
6,8% no ano em relação ao resultado de 1995, enquanto o imposto sobre rendimentos do 
capital cresceu 9,2%. Considerada também a receita do imposto incidente sobre pessoas 
físicas, que cresceu 4,2% em 1996, verifica-se que a arrecadação do imposto de renda, 
principal fonte de receita do Tesouro Nacional, atingiu no ano o montante de R$ 34,8 
bilhões, apresentando crescimento de 4,8% em relação a 1995.  

A arrecadação de contribuições sociais totalizou R$ 2,7 bilhões em dezembro, apresentando 
crescimento de 8,4% em relação a dezembro de 1995. O montante acumulado no ano atingiu 
R$ 32,9 bilhões, 5,4% a mais que em 1995, dos quais R$ 18,4 bilhões devem-se à Cofins, 
que desde 1994 tornou-se a segunda maior fonte de receita do Tesouro.  

As arrecadações de impostos sobre operações financeiras (IOF) e de importação (II) foram 
os destaques negativos do ano, apresentando quedas de 19,6 e 22,8% em relação aos 
resultados de 1995. Trata-se de tributos cuja principal função é a de instrumento da política 
econômica. No primeiro caso, a queda deveu-se à redução das alíquotas incidentes sobre as 
operações de crédito. No segundo, a base de comparação é desfavorável, posto que a 
arrecadação recorde registrada em 1995 deveu-se em grande parte ao surto de importações 
de automóveis então ocorrido, que também influenciou significativamente a arrecadação de 
IPI vinculado a importações. Esse componente do IPI também apresenta em 1996 
importante redução em sua arrecadação em relação a 1995 (12,9 %).  

Embora afetada negativamente pela queda nas importações de automóveis e pelo nível de 
atividade do primeiro semestre, a arrecadação do IPI apresentou crescimento de 2,1% em 
1996, fruto de seu desempenho no segundo semestre -- que superou em cerca de 12 e 14%, 
respectivamente, ao de iguais períodos de 1994 e 1995. Deve-se destacar que o crescimento 
da produção doméstica de automóveis compensou o efeito da queda de importações, 
observando-se em 1996 um aumento de 47,9% em relação a 1995 na arrecadação 
proveniente do setor.  

Três mudanças importantes foram introduzidas recentemente na legislação tributária: a 
alteração na legislação do imposto de renda, a instituição da contribuição provisória sobre 
movimentações (CPMF) e a criação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples). O impacto 
líquido dessas mudanças sobre a arrecadação é de difícil previsão. Mesmo no caso da 
CPMF, em que existe a experiência prévia com o IPMF, é preciso esperar os primeiros 
resultados para que se forme melhor idéia do seu potencial de arrecadação, dado que o setor 
financeiro passou por importantes mudanças estruturais desde então. No caso do Simples, 



seu impacto sobre a arrecadação do primeiro semestre deve ser pouco significativo, posto 
que o sistema estará ainda em formação no período.  

A	Evolução	da	Despesa		

As despesas fiscais do Tesouro Nacional, em regime de caixa, atingiram R$ 12,7 bilhões em 
dezembro, sendo 4,7% superiores às de dezembro de 1995 e 37,8% superiores às de 
novembro de 1996. As despesas acumuladas ao longo do ano totalizaram R$ 109,6 bilhões, 
6,1 % a mais que em 1995.  

Dentre os componentes da despesa, o item "Pessoal e Encargos" montou a R$ 5 bilhões em 
dezembro, com queda de 4,5% em relação a dezembro de 1995. Em 1996, os gastos com 
esta rubrica, contabilizados em regime de caixa, totalizaram R$ 41,7 bilhões --
correspondentes a 38% do total da despesa do Tesouro no ano --, apresentando crescimento 
de 2,6% em relação a 1995. É preciso lembrar, porém, que a partir de abril de 1995 cerca de 
2/3 da folha salarial mensal passaram a ser pagos no início do mês seguinte ao de 
competência do pagamento. Adotando-se o regime de competência -- e, portanto, 
comparando-se iguais números das folhas salariais -- constata-se que as despesas com 
pessoal e encargos caíram em 1996 cerca de 2,2% em comparação a 1995.  

 

 



 

As despesas com encargos da dívida atingiram em dezembro R$ 1,5 bilhão, em virtude da 
concentração de pagamentos de encargos da dívida externa, que totalizaram R$ 634 
milhões, com queda de 1,6% em relação a dezembro de 1995. O desembolso com encargos 
da dívida em 1996, em regime de caixa, montaram a R$ 16, 6 bilhões, 23,6% a mais que em 
1995. Esse resultado foi fortemente influenciado pelo resgate, ao longo do primeiro 
semestre de 1996, das LFTs lançadas em 1995 -- títulos que têm como característica o 
pagamento de juros no vencimento --, determinando uma grande concentração de gastos no 
período.  

O item "Outras Despesas" atingiu R$ 3,9 bilhões em dezembro, aumentando o acumulado 
no ano para R$ 26,8 bilhões, apresentando crescimento de 10,4% quando comparado ao 
acumulado em 1995.  

Execução	Financeira	do	Tesouro	Nacional		

Apesar do excelente desempenho das Receitas Fiscais em dezembro (R$ 11,2 bilhões em 
regime de caixa), a pressão dos gastos fiscais, principalmente o pagamento de parcela do 
décimo terceiro salário do funcionalismo, foi responsável pelo resultado negativo de R$ 1,5 
bilhão do fluxo fiscal, inferior aos R$ 2,2 bilhões registrados em dezembro de 1995. O 
resultado do ano foi um déficit de R$ 9,4 bilhões, bem superior aos R$ 4,4 bilhões 
acumulados em 1995. As Receitas Fiscais totalizaram R$ 100,1 bilhões (1,4% maior que as 
de 1995), insuficientes para fazer face às despesas fiscais que se elevaram 6,1% atingindo 
R$ 109,6 bilhões.  

O Fluxo de Caixa do Tesouro Nacional em 1996 apresentou superávit da ordem de R$ 1,7 
bilhão. Esse resultado foi possível devido às Emissões Líquidas da DPMF-Mercado, que 
atingiram o montante de R$ 21,8 bilhões, mais do que compensando a queda dos "Outros 
Financiamentos" (líquidos) e no resultado da conta "Relacionamento Tesouro 
Nacional/Banco Central" (R$ 10,5 bilhões e R$ 218 milhões, respectivamente).  

 

Considerando-se o conceito de Necessidades de Financiamento do Tesouro Nacional, que 
adota o regime competência, o resultado primário do Tesouro Nacional em dezembro aponta 
para um déficit de R$ 1,1 bilhão, inferior aos 2,6 bilhões de dezembro de 1995, o que se 
deve fundamentalmente ao crescimento extraordinário da receita. O superávit primário 



acumulado em 1996 atingiu R$ 2,9 bilhões (bem inferior aos R$ 7,4 bilhões registrados em 
1995) com as receitas totalizando R$ 94,6 bilhões e as despesas não-financeiras R$ 91,7 
bilhões.  

As despesas com juros líquidos reais incidentes sobre a dívida foram de R$ 12,7 bilhões em 
1996, 11,7% inferiores às de 1995. Esse resultado se deve à queda das taxas de juros 
internas que contrabalançou o crescimento da dívida líquida em poder do mercado (em 
dezembro de 1996, o estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal de responsabilidade do 
Tesouro Nacional em poder do mercado atingiu R$ 86,6 bilhões). Essa redução dos juros 
permitiu que o déficit operacional do Tesouro Nacional totalizasse R$ 9,8 bilhões em 1996, 
comparando-se favoravelmente com o acumulado em 1995 (R$ 10,5 bilhões).  

As	Necessidades	de	Financiamento	do	Setor	Público		

As Necessidades de Financiamento do Setor Público, calculadas pelo Banco Central pelo 
conceito "abaixo da linha", apontam para um déficit operacional acumulado até novembro 
de 3,91% do PIB para o governo consolidado. Os estados e municípios continuam 
respondendo pela maior parte do déficit (2,11% do PIB), seguido pelo governo central 
(1,69% do PIB) e pelas empresas estatais (0,12% do PIB). Note-se que, a despeito de sua 
dimensão ainda elevada, o déficit operacional acumulado até novembro de 1996 é menor 
que o acumulado em igual período de 1995 (4,27% do PIB).  

 

No conceito primário, ou seja, excluídos os pagamentos de juros, o governo consolidado 
alcançou um resultado equilibrado, zerando o seu déficit primário acumulado até novembro. 
No entanto, o resultado consolidado não reflete o comportamento desigual das esferas de 
governo: enquanto governo central e as empresas estatais apresentaram superávits (0,44 e 
0,3% do PIB, respectivamente), os estados e municípios apresentaram déficit de 0,74% do 
PIB.  

Comparando-se o resultado primário acumulado até novembro de 1996 com o acumulado ao 
longo do ano de 1995, verifica-se uma deterioração de 0,35% nas contas do governo 
consolidado. Tanto o governo central quanto os estados e municípios apresentaram 
desempenho piores que os observados nos 12 meses de 1995, apontando para uma 
deterioração das contas do governo central e dos estados e municípios de 0,12 e 0,57% do 
PIB, respectivamente.  

As despesas com juros reais do governo consolidado foram de 3,92% do PIB no período 
janeiro a novembro de 1996, apresentando queda significativa em relação aos 5,14% do PIB 
gastos ao longo de 1995. Esse movimento, causado pela queda na taxa de juros incidente 
sobre a dívida pública, pode ser notado em todas as esferas de governo, principalmente nos 
estados e municípios, onde a redução da conta de juros reais foi de 0,76% do PIB. Essa 
redução na conta de juros dos estados e municípios se deve, principalmente, ao 
refinanciamento pela Caixa Econômica Federal das operações de Antecipação de Receita 



Orçamentária (ARO), o que proporcionou uma queda ainda maior das taxas de juros 
incidentes sobre a dívida dos estados e municípios.  

Perspectivas		

O ano de 1997, que tem seu início dominado por fatos políticos -- particularmente pela 
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que estabelece a possibilidade de 
reeleição dos chefes do Poder Executivo dos três níveis de governo --, é um período de 
extrema importância para a política fiscal. A expectativa é de que, já a partir de março, 
sejam reiniciadas as discussões sobre as reformas estruturais, com prioridade para a reforma 
administrativa que, dentre as que tramitam no Congresso, é a que mais contribuição pode 
trazer para o ajuste fiscal no curto prazo.  

Não obstante a relevância das alterações que se pretende introduzir no texto constitucional --
essenciais para que se redesenhe o perfil do setor público brasileiro, adequando-o às 
exigências de um ambiente econômico que passou e continua a passar por profundas 
modificações --, é na legislação de nível infraconstitucional e, principalmente, na 
administração do dia-a-dia fiscal que reside a possibilidade de promover parte do necessário 
ajuste das contas públicas já no curto prazo.  

Em face da rigidez que as despesas apresentam -- no caso do Tesouro Nacional, somente as 
despesas com pessoal, encargos da dívida e transferências intergovernamentais consumiram 
em 1996 cerca de 80% do total das receitas fiscais --, não se pode esperar que seja possível 
comprimi-las. Uma meta de difícil atingimento mas que parece viável em ano sem eleições, 
desde que se exerça estrito controle sobre os gastos, é manter o total das despesas constante 
em termos reais. Admitida essa meta, o ajuste fiscal no curto prazo ocorreria por conta do 
aumento da receita, que depende fundamentalmente do crescimento econômico e do rigor no 
combate à sonegação.  

Nota:  

[1] Salvo indicação em contrário no texto, todos os valores apresentados nesta seção do Boletim estão 
expressos a preços de dezembro de 1996, sendo o deflator utilizado o IGP-DI da Fundação Getulio Vargas. Da 
mesma forma, as variações percentuais estão expressas em termos reais. 

 

Política Agrícola  

Introdução		

Conforme discutido na seção "Inflação", os preços dos alimentos têm colaborado nos 
últimos dois anos para manter a inflação, no varejo, em queda. O IPC da Fipe, por exemplo, 
apresentou uma variação acumulada no ano de 10,03%, sendo "alimentação" um dos grupos 
que apresentou menor variação (2,12%), comportamento que pode ser explicado por 
diversos fatores, dentre eles a política cambial e a fase de baixa do ciclo pecuário (bastante 
destacada no último número deste Boletim). Em nível de atacado, no entanto, os preços 
agrícolas se comportaram de forma diferente, registrando variação acima do índice geral. Os 
preços ao produtor, por sua vez, recuperaram-se bastante em 1996, o que não significou um 
aumento de inflação, já que os aumentos não foram repassados para o consumidor. A seção 
também apresenta as previsões da Conab para a safra 96/97 da região Centro-Sul e os 
quadros de suprimento do arroz e do milho, com suas respectivas tabelas.  

	



A	Evolução	dos	Preços	Agrícolas	no	Ano	de	1996		

Os vários índices de preço registraram em 1996 taxas bastante favoráveis. O IPC-Fipe, por 
exemplo, apresentado na Tabela 7.1, acumulou neste ano 10,03%, contra 23,17% em 1995. 
Um dos grupos que mais contribuiu para esse bom resultado foi "Alimentação", que no 
acumulado no ano registrou 2,12%, o que representa uma queda de 13,13 pontos percentuais 
em relação ao ano anterior. A respeito dos produtos que compõem esse grupo o que se 
percebe é uma inversão de comportamento em relação a 1995. Assim, enquanto em 1995 os 
maiores colaboradores (no sentido de contribuição para reduzir a inflação) foram produtos 
in natura e semi-elaborados, em 1996 as baixas taxas foram registradas por industrializados 
e alimentação fora do domicílio, que mais do que compensaram o aumento dos outros 
produtos, contribuindo para o bom resultado do grupo "Alimentação". No caso dos semi-
elaborados, as pressões em 1996 resultaram da combinação de quebra de safra com preços 
em alta no mercado internacional (fenômeno parcialmente revertido na segunda metade do 
ano). Sobre Alimentação fora do Domicílio, a desaceleração acentuada reflete a mesma 
dinâmica dos serviços em geral.  

 

Ainda na Tabela 7.1, o que se percebe com a comparação entre 1996 e 1995 é que os 
alimentos têm colaborado bastante para manter a inflação em queda, pelo menos em nível de 
varejo. Essa colaboração pode ser explicada por um conjunto de fatores, dentre os quais 
pode-se destacar a concorrência de produtos importados; a boa oferta das carnes, que 
manteve seus preços baixos; e o acirramento da concorrência no setor varejista, que tem 
dificultado o repasse dos aumentos de preços ao produtor e no atacado para o consumidor.  

Na Tabela 7.2 analisa-se os preços no atacado. Os produtos agrícolas registraram em 1996 
uma variação acumulada de 17,32%, o que representa um aumento de 22,93 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior. De seus componentes, apenas cereais e grãos 
apresentaram queda em relação a 1995 (-0,23 ponto percentual), o que significa que os 
preços no atacado apresentaram um comportamento oposto ao do varejo, variando acima do 
índice geral. Os produtos industriais, por sua vez, acumularam, em 1996, 3,89% (contra 
13,06% em 1995), o que fez com que o IPA-OG fechasse o ano com uma variação de 8,10% 
(1,44 ponto percentual acima de 1995). O IGP-DI, apesar do aumento do IPA-OG, terminou 
o ano com uma variação acumulada de 9,33%, o que se deve tanto à queda do índice de 
preços ao consumidor (14,57 pontos pencentuais) quanto à do índice nacional da construção 
civil (21,89 pontos percentuais).  



 

A variação dos preços em nível de produtor e atacado pode ser vista nas Tabelas 7.3 e 7.4. A 
soja, que já vinha subindo há um bom tempo (ver Boletim passado), já começa a apresentar 
variações negativas, apesar de seus preços continuarem bem acima dos registrados em 1995. 
O milho, em função de uma boa oferta e também das cotações internacionais, tem 
apresentado queda em seus preços. O arroz, que desde setembro vem apresentando elevação 
de preços, mantém a alta devido a baixos estoques. Por sua vez, as carnes, principalmente 
em nível de atacado, apresentam aumento de seus preços, o que é de se esperar em virtude 
da demanda de final de ano.  

 



 

As Tabelas 7.5 e 7.6 mostram os preços reais dos alimentos básicos em nível de produtor. O 
que se percebe é uma recuperação dos preços de todos os produtos agrícolas durante 1996. 
A soja, por exemplo, apresentou um crescimento real de 29,33% na média de 1996 em 
relação ao ano anterior. O milho e o trigo, apesar de também terem se recuperado em 1996, 
já em dezembro apresentaram uma queda acentuada. Tanto no caso da soja quanto do milho 
e do trigo, os principais determinantes de sua evolução têm sido o comportamento dos 
preços internacionais e a quantidade ofertada no mercado interno. As carnes, por outro lado, 
registraram uma trajetória diversa (Tabela 7.6), devido principalmente à elevada oferta. A 
variação real para a média dos preços de 1996 em relação a 1995 foi de -14,72% para o boi 
gordo; -6,13% para o frango; e -17,95% para os suínos.  

 



 

A	Comercialização	do	Trigo	Nacional	da	Safra	95/96	e	a	Ação	do	Governo		

Lançado em meados de novembro do ano passado, somente em meados de dezembro o 
Programa de Escoamento da Produção (PEP) ganhou efetividade em seu objetivo de 
viabilizar a comercialização da safra nacional de trigo com formação mínima de estoque 
público em um contexto de queda do preço doméstico para um nível inferior ao do preço 
mínimo. Como se sabe, a consecução desse objetivo passou a ser tentada através do PEP, 
que consiste em leilões de bônus (de valores máximos preestabelecidos) a serem concedidos 
pelo governo como contrapartida de aquisições de trigo nacional pelo preço mínimo e 
posterior direcionamento do produto às diferentes praças de consumo.  

Um programa especial de venda do produto sob equivalência-produto também será acionado 
pelo governo, em breve. Além disso, compras diretas (AGF) em regiões de mais difícil 
escoamento da safra (especialmente no Rio Grande do Sul) também serão feitas.  

Essa política de concessão direta do subsídio à comercialização, evitando-se a formação de 
estoque público, vai redundar em um custo muito menor para o governo. Tratando-se o trigo 
de um produto cujo preço é dado externamente, a Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM) não consegue, meramente através de aquisição do produto nacional, desfazer a 
diferença entre o preço do mercado e o preço mínimo, razão porque o governo tem de 
adquirir (ou financiar a estocagem através do EGF-COV, o que na prática é a mesma coisa) 
toda a safra nacional e retê-la a perder de vista, coisa que já ocorreu no passado recente. 
Programas como o PEP pretendem viabilizar o preço mínimo a um custo menor para o 
governo (ou seja, o contribuinte), o que acaba também promovendo a comercialização 
privada, incluindo-se aqui uma depuração dos armazenadores desonestos, que têm vicejado 
à sombra da PGPM.  

As	Previsões	da	Conab	para	a	Safra	de	Verão	96/97	do	Centro‐Sul		

Em seu levantamento de safra de início de dezembro, a Conab previu que a área a ser 
plantada na região Centro-Sul (acrescida dos estados da Bahia (sul), do Maranhão, de 
Tocantins e de Rondônia) no ano agrícola 1996/97 é praticamente a mesma cultivada na 
safra 1995/96. Entretanto, todas as culturas pesquisadas cederam área para a soja. Em 
termos percentuais, isso aconteceu em maior grau no caso do algodão (queda de 32,5%), 
seguindo-se o arroz (-10,3%), o feijão (-3,9%) e o milho primeira safra (-1,5%). A soja, em 
contrapartida, aumentará 5,4%.  

 



No caso do arroz, entretanto, a redução da área apenas parcialmente se deve à expansão da 
soja (isso ocorreu no Centro-Oeste e Sudeste, onde a queda foi de 16 e 14%, 
respectivamente), uma vez que, no Sul do Brasil, a queda, de 4,9%, se deve a outros fatores. 

A produção total de grãos da safra de verão do Centro-Sul, entretanto, deverá aumentar em 
6,7% em 1997, comparativamente a 1996 (Tabela 7.7). Devido a melhores condições 
climáticas, o feijão primeira safra e o milho primeira safra aumentam sua produção, 
juntando-se à soja para mais do que compensar a queda de produção prevista nos casos do 
algodão e do arroz.  

 

Os	Quadros	de	Suprimento	do	Arroz	e	do	Milho	e	as	Perspectivas	de	Comercialização		

Com base nas previsões anteriores, e supondo-se ainda que se repitam as produções de 
1995/96 do Norte/Nordeste e da segunda safra de milho, a Conab obteve os quadros de 
suprimento do arroz e do milho a seguir, a partir, também, de hipóteses sobre o 
comportamento do consumo (Tabelas 7.8 e 7.9).  

 

 

O que se nota, em ambos os casos, é uma situação ajustada, na linguagem do mercado. O 
melhor indicador disso é a evolução dos estoques de passagem, que caem substancialmente 
no final do ano-safra 1996/97, e isso apesar de um acréscimo expressivo nas importações 
em 1997.  

Não obstante essa conjectura, os preços atuais do milho, como já foi mostrado antes, estão 
muito baixos, mas isso decorre mais de um excesso de estocagem no ano passado (fruto de 



expectativas que não se confirmaram) do que da situação prospectiva do mercado em 1997. 
Por causa desse erro de expectativa do mercado em 1996, portanto, o preço do milho poderá 
cair de maneira excessiva e, de certa forma, indevida, na época de safra que se avizinha.  

Em vista disso, o governo vem estudando medidas para que tal não aconteça. No rol dessa 
medidas, deverá ganhar destaque o lançamento (afinal) dos "contratos de opções", que 
procuram dar sustentação aos preços na safra por meio de um incentivo à retenção de 
estoques pelos agentes de mercado (inclusive a agroindústria, o que não acontece com os 
atuais instrumentos da PGPM).  

Além disso, cogita-se permitir a antecipação da quitação da parcela da dívida securitizada 
com equivalência-produto, vincenda em outubro de 1997.  

Sumário	e	Conclusões		

Um retrospecto do desempenho da agricultura em face da inflação mostra uma contribuição 
marcante do item alimentação para a queda do IPC da Fipe em 1995 e em 1996. Isso se deu 
não obstante uma recuperação significativa dos preços agrícolas em 1996, 
comparativamente aos níveis de 1995. Mostrou-se além disso que deverá haver um aumento 
expressivo na safra de verão da região Centro-Sul, fruto de regularização climática (nos 
casos do milho e do feijão) e de expansão de área (no caso da soja). Prosseguindo em sua 
estratégia de reduzir a formação de estoques públicos ou semipúblicos (caso do EGF-COV), 
o governo deverá garantir os preços mínimos através de uma conjugação de instrumentos, 
com destaque para os "contratos de opções", uma inovação de caráter internacional e, por 
isso mesmo, cercada de expectativas. 

 

 

 

  

 
 


