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Panorama Conjuntural  

O segundo trimestre do ano foi marcado pela recuperação do nível de atividade econômica 
— que, no primeiro trimestre, havia apresentado queda em relação ao trimestre anterior — e 
por uma melhoria na balança comercial a partir de maio, associada tanto a um melhor 
desempenho das exportações quanto a uma desaceleração da taxa de crescimento das 
importações. A combinação destes fatores, aos quais se poderia acrescentar o impulso 
tomado pelas privatizações, abriu espaço para uma relativa estabilidade no cenário 
macroeconômico, garantindo uma trajetória com poucas oscilações tanto para o câmbio 
quanto para os juros em maio e junho. Em julho, no entanto, o quadro voltou a a apresentar 
maior volatilidade, desta vez por conta de fatores externos (refletindo a instabilidade no 
sudeste asiático) e domésticos de natureza política. A instabilidade esteve restrita às bolsas 
de valores, sem afetar os fluxos de recursos externos que chegaram inclusive a bater 
recordes, permitindo que o mês se encerre com um ganho expressivo de reservas em relação 
a junho, restaurando novamente a posição do final do ano passado.  

As estimativas do Indicador IPEA para a produção industrial em junho mostram uma 
recuperação em relação à queda de maio, com crescimento de 1,9% no dessazonalizado ante 
o mês anterior e de 8,9% em relação a junho do ano passado. Este crescimento elevado em 
comparação com junho do ano passado se explica pelo fato de, na indústria automobilística, 
ter-se observado naquela ocasião uma queda na produção em decorrência de férias coletivas, 
fenômeno não observado neste ano. A partir destas informações projeta-se para o ano um 
crescimento da indústria geral (transformação mais extrativa) de 4,1%, o que levaria o PIB a 
uma variação de 4%. Em termos de trajetória, esta projeção implica estabilidade para o 
restante do ano, em termos dessazonalizados, em relação aos níveis alcançados no segundo 
trimestre, os quais teriam sido 3,2% superiores ao observado entre janeiro e março deste 
ano. Dentre os componentes do PIB, o setor agropecuário deverá ter um crescimento de 
6,4%, a construção civil de 4,2% e os serviços de 3,4%.  

Estas projeções contrastam com as expectativas mais recentes que apontam no sentido de 
uma desaceleração da produção industrial no segundo semestre do ano. Com base no 
desempenho das vendas industriais de alguns setores (especialmente eletroeletrônicos) e do 
comércio, ganhou força a idéia de que tanto a indústria quanto o comércio estariam 
superestocados (em função de expectativas exageradas no início do ano quanto ao 
crescimento da produção e do consumo), o que exigiria agora um ajuste dos fluxos de 
produção. Os dados de faturamento real do comércio em São Paulo (exclusive materiais de 
construção) de fato indicam alguma retração no trimestre (-0,5% dessazonalizado em 
relação ao trimestre anterior), mas esta queda esteve concentrada basicamente nos duráveis: 
-2,3% nos automóveis e -2,6% nos demais. O segmento de semiduráveis apresentou 
crescimento de 5,7% e o de não-duráveis estabilidade nas vendas.  



 

Do ponto de vista da demanda, no entanto, mesmo que alguma desova de estoques venha a 
ocorrer simultaneamente a uma redução dos fluxos de produção, não parecem existir sinais 
de que a desaceleração possa ocorrer de forma acentuada ou prolongada no tempo. A renda 
agrícola vem apresentando crescimento, principalmente em função de uma melhoria dos 
termos de troca do setor, e tem estimulado a produção de tratores, máquinas e implementos 
agrícolas, que, segundo a Anfavea, acumulam no ano, até junho, crescimento de 45% em 
relação a igual período de 1996. As condições de oferta de crédito, por outro lado, não se 
alteraram significativamente nos últimos meses: nem as taxas de juros se elevaram (embora 
tenham deixado de cair), nem o Banco Central restringiu as condições de crédito, embora 
tenha elevado o IOF sobre as operações mais longas de crédito para consumo. A 
inadimplência no comércio (como proporção do número de consultas ao SPC), que havia 
aumentado em março e abril, sem contudo atingir os níveis observados em março e abril de 
1996, recuou em maio e junho para os níveis verificados no início do ano, mostrando que 
volta a se ampliar o espaço para o endividamento das famílias. Ainda assim, é importante 
notar que o comércio passou a adotar critérios mais rigorosos para a concessão de crédito, 
tendo restringido bastante a utilização dos cheques pré-datados diante do forte crescimento 
na proporção de cheques devolvidos (de 0,4% em abril/maio de 1996 para 0,7% em igual 
período de 1997). Por fim, mesmo no caso da massa dessazonalizada de rendimentos do 
trabalho, que desde o final do ano passado vinha se reduzindo em termos reais, a queda tem 
sido bastante lenta — 3,3% em relação ao pico observado em outubro último e sem 
configurar ainda uma tendência, já que em abril (último dado disponível) ela teria exibido 
crescimento.  

Assim, pelo lado da demanda, os sinais parecem apontar mais para uma trajetória de 
estabilidade do que de queda da atividade econômica. Esta trajetória, por sua vez, é 
consistente com uma relativa estabilidade dos números da balança comercial. Após uma 
deterioração acentuada no último trimestre do ano passado e primeiro trimestre deste ano, as 
contas de comércio exterior parecem apontar para uma certa acomodação: o déficit 
acumulado em 12 meses alcançou quase US$ 10 bilhões em junho, não se prevendo 
alterações significativas deste resultado até o final do ano. Por um lado, as exportações do 
bimestre maio-junho apresentaram crescimento elevado em relação a igual período de 1996 
(13,8%). Por outro, as importações, apesar de ainda apresentarem forte aumento em relação 
a igual período do ano passado (27,8%), vêm se desacelerando na margem com uma queda, 
em termos dessazonalizados, de 8,8% em relação ao bimestre março-abril.  

A recuperação das exportações foi comandada pelos produtos básicos, fruto tanto da maior 
disponibilidade de produtos agrícolas para exportação quanto de uma conjuntura de preços 
externos extremamente favorável. No acumulado do ano, até junho, as exportações de 
produtos básicos cresceram quase 35% (e as exportações totais 8,2%). Além disso, em junho 
já foi possível observar uma reação nas exportações de manufaturados, com crescimento de 
22,5% em relação a junho de 1996, embora no acumulado do primeiro semestre a variação 
tenha sido de apenas 1,3% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Note-se que, 
para manter as exportações crescendo 8% em relação ao ano passado, as exportações de 
manufaturados teriam que crescer 8,6% no segundo semestre (relativamente a igual período 
de 1996), de modo a compensar a desaceleração esperada das exportações de básicos (para 
cerca de 7,5% na mesma comparação).  

Pelo lado das importações, a desaceleração observada no último bimestre parece refletir um 
ajuste em relação aos primeiros quatro meses do ano, em que a média mensal 
dessazonalizada foi de US$ 5,1 bilhões (US$ 5,8 bilhões em abril), recuando no bimestre 
maio-junho para US$ 4,8 bilhões, possivelmente também como reflexo da medida de 
restrição ao financiamento de importações implementada no final de março. Em termos 
tendenciais, o que se observa é não só uma correlação elevada entre nível de atividade e 



importações, mas também uma gradual convergência entre as taxas de variação das duas 
variáveis. Isto quer dizer que o coeficiente de importações continua se elevando, mas, após o
enorme salto que se seguiu à introdução do real, passou a fazê-lo a um ritmo mais lento. É 
preciso notar ainda, conforme já destacado no último Boletim, que o crescimento econômico 
recente vinha ocorrendo de forma bastante desequilibrada, com peso excessivo no setor de 
duráveis que tende, por sua vez, a carregar um componente bastante elevado de 
importações. Dadas as projeções que apontam para uma estabilidade do nível de atividade 
econômica nos próximos seis meses, assim como a perspectiva de um crescimento mais 
balanceado (recuperação da produção de bens de capital e novos estímulos à construção 
civil), o comportamento das importações não deve gerar surpresas, sustentando-se, em 
termos médios dessazonalizados, em patamar ligeiramente superior à média (US$ 5 bilhões) 
observada no primeiro semestre. Na mesma direção apontam ainda as medidas recentes 
destinadas a disciplinar a utilização dos "ex-tarifários" na importação de bens de capital.  

A perspectiva de uma reação das exportações e de uma certa acomodação das importações 
contribui para amenizar as incertezas ligadas ao balanço de pagamentos num momento em 
que, em nível internacional, estratégias de estabilização e/ou crescimento baseadas em alto 
grau de alavancagem de poupança externa (isto é, de elevados déficits em conta corrente) 
passam a ser crescentemente questionadas. O déficit em conta corrente previsto para este 
ano no Brasil (em torno de 4,5% do PIB) não é tão elevado quanto aquele exibido pelos 
países do sudeste asiático cujas moedas foram atacadas ao longo de julho. Além disso, a 
posição de reservas do Brasil o torna menos vulnerável (mas não totalmente imune) a 
ataques especulativos. O aspecto decisivo, contudo, parece ser a capacidade que o país vem 
apresentando de mobilizar recursos externos, inclusive sob a forma de investimentos diretos. 
O Brasil, ao contrário de quase todos os países emergentes (com a possível exceção das ex-
economias socialistas), ainda dispõe de um conjunto amplo de privatizações a serem 
efetivadas, incluindo setores com elevado poder de atração para o investidor externo. O 
investimento externo direto tem respondido de forma positiva, acumulando até junho um 
fluxo líquido de US$ 7,4 bilhões, 52% a mais do que em igual período do ano passado. Nos 
12 meses encerrados em junho, os investimentos diretos líquidos corresponderam a 38,5% 
do déficit em transações correntes acumulado no período.  

As receitas das privatizações, por sua vez, na medida em que forem utilizadas para abater 
dívida pública, asseguram, juntamente com um esforço fiscal moderado, uma trajetória 
sustentável para a dívida interna, abrindo assim espaço para uma redução da taxa de juros. 
Dessa forma, através da geração de superávits primários não muito elevados, torna-se 
possível elevar a poupança pública e estimular o investimento sem com isso aumentar a 
pressão sobre as necessidades de poupança externa. A formação bruta de capital fixo, a 
preços constantes, cresceu 2,9% no último trimestre, em termos dessazonalizados, 
acumulando uma variação de quase 14% desde o início de 1996. Como proporção do PIB, 
no entanto, manteve-se estável nos 16,4% estimados para o primeiro trimestre, 
demonstrando que ainda é necessário um esforço consideravelmente maior no sentido de 
recuperar taxas de investimento que garantam tanto o crescimento sustentado quanto a 
transformação da base produtiva, de modo a adequá-la aos padrões de eficiência requeridos 
por uma economia mais aberta.  

Na perspectiva do ajuste fiscal, o problema atual encontra-se em avançar de forma mais 
decisiva no sentido de ampliar os superávits primários — que deveriam situar-se em torno 
de 1,5% do PIB —, a fim de dar início ao círculo virtuoso. A meta inicial do governo 
federal de obter neste ano um resultado primário de cerca de 0,8% do PIB (diante de um 
superávit de 0,4% em 1996) pode se frustrar tanto pelo desempenho abaixo do esperado da 
arrecadação (excluída a CPMF, a arrecadação real do primeiro semestre foi 0,4% inferior à 
obtida em igual período do ano passado) quanto pela elevação dos gastos em outros custeios 
e investimentos (embora estes estejam refletindo, majoritariamente, o aumento dos repasses 
para a saúde propiciados pela própria arrecadação da CPMF). Nos estados, a recente crise 



gerada por insatisfações salariais nas polícias estaduais revela que, na ausência de ajustes 
mais profundos nos quadros de pessoal, que por sua vez dependem da reforma 
administrativa, a situação continuará complicada em termos de se alcançar a meta de 
equilíbrio no resultado primário. Assim, percebe-se que permanecem os entraves 
institucionais a uma ação mais efetiva do governo na área fiscal, o que tende a prolongar o 
período necessário para que se possa retomar, de forma sustentada, taxas de crescimento 
mais elevadas.  

  

Resumo das Projeções  

 

 

Nível de Atividade  

De acordo com nossas estimativas, o PIB, na série dessazonalizada, cresceu 3,2% no 
segundo trimestre deste ano comparativamente ao primeiro, revertendo a queda de 0,6% 
ocorrida no trimestre anterior. Os três grandes setores de atividade econômica apresentaram 
crescimento, destacando-se a indústria com 3,8%. Nossas previsões apontam no sentido de 
que o nível dessazonalizado do PIB do segundo trimestre deve se estabilizar nos próximos 
dois trimestres. 

Na comparação com igual período do ano passado, o PIB, segundo nossas estimativas, teria 
crescido 5%, no primeiro semestre. Com este resultado, a taxa acumulada de quatro 
trimestres sai dos 3% observados até o quarto trimestre de 1996 para 5,5% até o segundo 
trimestre deste ano (período referente ao terceiro ano do Plano Real). Todos os subsetores 
de atividade apresentam crescimento, com destaque para a construção civil (10,1%), a 
produção de lavouras (7,1%) e da pecuária (6,8%), e também para a indústria de 
transformação (6,7%). 

Com a estabilidade do indicador dessazonalizado prevista até o final deste ano e a entrada 
dos elevados resultados do segundo semestre de 1996, a taxa acumulada no ano deve 
declinar de maneira que o PIB de 1997 cresceria em torno de 4%. 



 

As flutuações observadas na trajetória do PIB ao longo dos três últimos anos de estabilidade 
da moeda decorrem da presença de um desequilíbrio macroeconômico caracterizado por um 
ajuste fiscal ainda insuficiente e pela persistência de desequilíbrios externos associados à 
mudança estrutural em curso na esfera produtiva. À clássica dinâmica expansionista de 
elevação de consumo e do investimento se contrapõem, no Brasil atual, os gargalos já 
mencionados, obrigando as autoridades econômicas a impor medidas restritivas sempre que 
a expansão do produto ultrapassa determinados limites. Com isso, reduz-se o ritmo de 
crescimento dos investimentos e também do consumo, devido aos limites impostos pelo 
endividamento das famílias e pelas dificuldades ou encarecimento do seu refinanciamento. 

A despeito do elevado crescimento no segundo trimestre, a política econômica manteve-se 
basicamente inalterada, aparentemente em função da expectativa de uma desaceleração 
endógena do consumo gerada pelo aumento da inadimplência das famílias. Assim, segundo 
dados para São Paulo e Rio de Janeiro, quando se exclui veículos, o comércio varejista 
apresenta queda no último trimestre. Outro fator que deve contribuir para a estabilidade dos 
índices de crescimento é a já observada redução na taxa de crescimento dos salários, que 
tem levado a massa salarial, em termos reais, a apresentar queda desde o final do ano 
passado. Por sua vez, contrapondo-se a estas duas forças contracionistas, observa-se a 
recuperação do investimento após o forte declínio observado em 1995: a taxa de 
investimento cresceu continuamente ao longo do ano passado, saindo dos 15,5% do último 
trimestre de 1995 para 16,4% nos dois primeiros trimestres deste ano. 

Chamamos a atenção, no último Boletim, para o fato de que as limitações impostas pelo 
balanço de pagamentos à continuidade do crescimento às taxas observadas no final do ano 
passado decorriam menos do ritmo de expansão (até mesmo porque, já naquele momento, 
prevíamos uma desaceleração no primeiro trimestre) do que da composição deste 
crescimento, que se tem mostrado extremamente perversa do ponto de vista da balança 
comercial. Em outras palavras, o impacto desproporcional do crescimento sobre as contas 
externas decorreria do seu caráter desequilibrado. 

Assim, embora em 1996 a indústria geral (transformação + extrativa) tenha crescido apenas 
1,5%, observou-se em sua composição um forte crescimento da produção de bens duráveis 
(+11,2%), moderado crescimento de bens intermediários (+2,7%) e ainda uma brutal 
recessão do setor de bens de capital (-14,3%). No primeiro semestre deste ano observa-se 
um agravamento deste quadro, pois além do excepcional resultado da indústria geral (+5,8% 
na comparação com igual período de 1996), a pequena melhoria na heterogeneidade do 
crescimento se fez com o aumento dos setores que apresentaram baixo crescimento no ano 
passado, e não com a redução do crescimento dos setores mais dinâmicos. Assim é que os 
bens de consumo duráveis cresceram 13,9%, os bens intermediários 6,9% e os bens de 
capital 1,6%. 



Todos estes elementos apontam na mesma direção em termos de balança comercial: déficits. 
No caso de bens de capital, cuja importação no primeiro semestre deste ano elevou-se em 
38,2%, a produção nacional vinha cedendo lugar a importados mais avançados 
tecnologicamente. No caso de bens duráveis, a produção doméstica, para se manter 
competitiva ante a concorrência externa, passou a depender de componentes modernos ainda 
não produzidos internamente, levando as importações a aumentar em diversos itens em mais 
de 50% (ver seção Setor Externo). Portanto, embora o crescimento agregado seja modesto, a 
composição desse crescimento é extremamente prejudicial à balança comercial no curto 
prazo. 

Para este ano prevê-se uma recuperação do setor de bens de capital, que, combinada ao fim 
das isenções tarifárias nas importações destes bens, pode levar a um pequeno alívio da 
pressão que estes itens vêm exercendo sobre a balança comercial. Da mesma forma, o 
crescimento de 4,7% no segundo semestre previsto para o setor de bens de consumo 
duráveis, na comparação com igual período do ano passado, também significa que, na 
margem, a pressão representada pela importação de peças e componentes tende a ser menor 
do que no primeiro semestre.  

PRODUÇÃO	INDUSTRIAL		

Segundo as estimativas do Indicador IPEA, a indústria brasileira (extrativa + transformação) 
apresentou, no indicador dessazonalizado, crescimento de 1,9% em junho quando 
comparado com maio, mês que havia apresentado forte queda (-1,7%), conforme os 
resultados do IBGE. Na comparação com junho do ano passado, o crescimento teria sido de 
8,9%, o qual reflete também o baixo nível da produção industrial em junho de 1996.  

 

Esse crescimento apontado para junho pelo Indicador IPEA reflete o aumento bastante 
acentuado da produção de automóveis (9,8%) e papelão ondulado (8,7%) em junho, na série 
dessazonalizada, embora parcialmente compensada pela queda do consumo aparente de óleo 
diesel (-3,7%). 



 

Utilizando o Indicador IPEA de junho, a indústria teria crescido 2,3% no segundo trimestre 
deste ano quando comparado com o primeiro trimestre, na série dessazonalizada. Este 
crescimento interrompe a desaceleração que se observou nos dois últimos trimestres (Tabela 
1.2). Desagregando a indústria segundo as categorias de uso (e utilizando o resultado do 
Indicador IPEA de junho) observa-se que todas as categorias apresentam crescimento 
próximo à média, sendo digna de nota a recuperação dos bens de capital (2,9%).  

 

Na comparação com igual período do ano anterior, a indústria geral, no segundo trimestre 
deste ano, cresceu 5,8%. Observam-se taxas positivas para os bens intermediários (6,9%), 
para os bens de consumo duráveis (13,9%) e bens de capital (1,6%) enquanto os bens de 
consumo não-duráveis apresentam estabilidade (-0,3%). Com estes resultados, a taxa 
acumulada de 12 meses fecha em junho, terceiro ano do Real, com crescimento de 6,7% 
para a indústria geral, com destaque para os bens duráveis (+16,4%) e intermediários 
(+7,7%) (Tabela 1.1).  

PERSPECTIVAS	DA	PRODUÇÃO	INDUSTRIAL		

Incorporando as estimativas do Indicador IPEA de junho prevê-se que a indústria geral 
(extrativa mineral + transformação) no segundo semestre deste ano continuará apresentando 
crescimento, embora menos intenso do que o observado no segundo trimestre: o indicador 
dessazonalizado aponta para o terceiro e quarto trimestres crescimento pouco inferior a 1%, 
o que dá respaldo à percepção de que o aquecimento do segundo semestre foi extemporâneo 



e não se manterá. Com isto, e devido ao excelente resultado do segundo semestre de 1996, a 
tendência é a redução da taxa de crescimento apresentada até o primeiro semestre, fechando 
o ano com um crescimento de 4,1%. O destaque positivo ficará, também este ano, com a 
produção de bens duráveis (+8,9%); a produção de bens de capital (após a forte queda de 
1996) voltaria a crescer (+1,9%), a produção de bens intermediários também cresceria 
(+4,8%), enquanto a produção de não-duráveis deverá apresentar queda (-2,4%) (Tabela 
1.1).  

EVOLUÇÃO	DO	CONSUMO		

Informações da FCESP para junho mostram que o faturamento real caiu 2,2%, confirmando 
a trajetória de desaceleração do comércio desde o quarto trimestre do ano passado, sendo 
que no segundo trimestre observou-se uma queda de 0,5%. Na taxa acumulada em 12 
meses, o faturamento real também cai (-0,7%), contrário às vendas físicas, que aumentaram 
6,8% (Tabelas 1.4 e I.3). Excluindo a venda de veículos, que cresceu 5,2%, o faturamento 
cai ainda mais (-2,5%). Situação similar mostra a pesquisa do IBGE para o comércio no 
Rio: até maio, o faturamento caiu 5,6% e só as vendas de automóveis apresentam um 
desempenho positivo (+4%). Ao que tudo indica, o setor automotivo continua registrando 
um forte crescimento, o que é corroborado pelos dados tanto da Anfavea quanto da 
Fenabrave: a comercialização de automóveis cresceu neste primeiro semestre 28,5% no 
atacado e 24,5 % no varejo.  

Já as vendas reais da indústria vêm registrando uma excelente performance, acumulando nos 
últimos 12 meses até maio um crescimento de 10,2%. Ainda que em maio as vendas tenham 
sofrido queda (-5,9%), a CNI considera que isto não implica uma reversão da atividade e 
sim uma acomodação, dado o crescimento excepcional observado na indústria em abril 
(Tabela 1.3).  



 



 

PIB	E	INVESTIMENTO		

Com a atualização de nossos modelos de previsão para as atividades que compõem o PIB, 
especialmente com a incorporação dos resultados para maio do IBGE (construção civil e 
lavouras) e o Indicador IPEA para junho no caso da indústria geral, nossas previsões foram 
revistas em relação aos números divulgados na Carta de Conjuntura de junho. Estimamos, 
pelo indicador dessazonalizado, que a economia tenha apresentado uma forte recuperação 
no segundo trimestre (+3,2%), comparativamente ao primeiro, o que teria elevado a taxa 
acumulada de quatro trimestres, que até dezembro de 1996 era de 3%, para 5,5% ao fim do 
primeiro semestre deste ano (Tabela 1.6). 



 

Estimamos ainda que o valor do PIB no terceiro ano do Real seria de R$ 805,9 bilhões, 
enquanto a renda per capita seria de R$ 4.858, um crescimento de 4,1%, na taxa acumulada 
de quatro trimestres até junho. 

Nossas previsões são de estabilidade no terceiro e quarto trimestres do ano (variação de 0,3 
e 0,1%, respectivamente). Com este resultado, e diante do excelente desempenho do 
segundo semestre de 1996, a taxa de crescimento de 1997 deverá ser de 4%, taxa inferior 
àquela que havíamos previsto em nossa Carta de junho (4,3%) (Tabela 1.5). 

 



 

A agropecuária lideraria o crescimento (+6,4%), seguida pela indústria total (+3,9%) 
(especialmente extrativa mineral e construção civil) e, em menor proporção, pelos serviços 
(+3,4%), setor que liderou o crescimento nos últimos dois anos. Apesar de a revisão para 
baixo das estimativas de produção de grãos (devido à quebra de safra de verão de arroz, 
feijão e trigo) afastar as expectativas de uma safra recorde, espera-se um desempenho 
positivo das lavouras para este ano (+4,5%).  

A taxa de investimento, segundo estimativas do GAC, manteve-se estável no primeiro 
semestre deste ano (16,4%), mas o volume da formação bruta de capital se elevou 2,9%, 
praticamente à mesma taxa do PIB de 3,2%. No terceiro ano do Real, a taxa acumulada de 
quatro trimestres do investimento acumulou um crescimento de 8,9%, com destaque para a 
construção civil (+10,1%) e para as importações de bens de capital (+20,3%), com a 
produção doméstica de máquinas mantendo-se estável (Tabela VIII.4). 

As perspectivas para o médio prazo são de elevação do investimento, graças aos novos 
mecanismos de financiamento de longo prazo para a casa própria, a securitização dos 
créditos do setor imobiliário, assim como o avanço do processo de privatização e concessão 
de serviços públicos, especialmente na área de telecomunicações.  

 

Emprego e Renda  

Os resultados dos indicadores do mercado de trabalho para o primeiro semestre de 1997 
apontam para uma melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, embora se 
apresentem piores quando comparados aos últimos meses de 1996. A pesquisa domiciliar 
realizada pelo IBGE (PME), que engloba as seis principais regiões metropolitanas do país, 
tem apresentado, na média, uma taxa de desemprego menor este ano em relação ao mesmo 
período do ano passado. No entanto, a série dessazonalizada vem registrando elevação na 
taxa de desemprego aberto desde dezembro do ano passado. 

Note-se que o desemprego continua concentrando-se na indústria. O nível de emprego 
industrial em São Paulo, segundo a pesquisa semanal da Fiesp, continua em declínio (embora 
venha mostrando diminuição no ritmo de queda). Além disso, os resultados da PIM-DG, para 
o Brasil, e da PME, com informações das seis regiões metropolitanas pesquisadas, continuam 
apontando para a diminuição do nível de ocupação na indústria. 

Outro indicador que merece ser destacado é a massa salarial real, calculada a partir de dados 
da PME: após acumular crescimento contínuo e bastante expressivo desde o início do Plano 
Real em todos os setores e categorias pesquisadas, apresentando taxas de crescimento da 
ordem de 20% ou mais na comparação com o mesmo período do ano anterior, vem tendo 
crescimento bem mais modesto, em torno de 2% em relação ao mesmo período de 1996. 



Observando-se a série de massa salarial real dessazonalizada percebe-se que, na verdade, ela 
já mostra pequena queda desde o final do ano passado: - 3,3% na comparação abril de 1997 
contra outubro de 1996 (último mês de crescimento).  

EVOLUÇÃO	DO	EMPREGO		

A taxa de desemprego aberto para as seis regiões metropolitanas pesquisadas pela PME 
continua registrando resultado melhor na média deste ano quando comparada ao mesmo 
período de 1996, mesmo com a elevação para 6% verificada no indicador de maio (Gráfico 
2.2). Desta forma, a taxa média de janeiro a maio de 1997 foi de 5,7%, contra 5,9% 
registrado nos cinco primeiros meses de 1996 (Tabela II.1A na seção de indicadores). Por 
outro lado, a série dessazonalizada aponta para o crescimento da taxa de desemprego aberto 
desde dezembro de 1996, que era de 4,8%, alcançando 5,8% em maio desse ano. 

 

 

O resultado positivo observado na comparação da taxa de desemprego nos cinco primeiros 
meses do ano com o mesmo período do ano passado também pode ser notado pela elevação 
no nível de ocupação. A média da população ocupada nos primeiros cinco meses de 1997 em 
relação ao mesmo período de 1996 cresceu 1%, representando a criação líquida de 160 mil 



postos de trabalho (Tabela 2.1). Desagregando-se por setor de atividades, o setor serviços foi 
responsável pela maior parte da criação de empregos, com 179 mil novos postos, enquanto 
comércio e construção civil colaboraram, respectivamente, com 29 mil e 6 mil, e a indústria 
de transformação registrou diminuição de 80 mil postos de trabalho em relação a 1996. 
Fazendo-se a mesma comparação para a posição na ocupação, percebe-se que a migração 
para o setor informal da economia continua, o que pode ser evidenciado pelo aumento da 
população ocupada sem carteira e por conta própria -- criação de, respectivamente, 117 mil e 
97 mil novos postos de trabalho -- e pela diminuição de 58 mil postos de trabalho para os 
trabalhadores com carteira. 

 

Os resultados da pesquisa domiciliar da Fundação Seade para junho mostram estabilidade na 
taxa de desemprego total e pequena diminuição na taxa de desemprego aberto [1] na Região 
Metropolitana de São Paulo. A primeira atingiu 16% em junho, mesmo resultado verificado 
em maio (Gráfico 2.3), e a taxa de desemprego aberto foi de 10,5%, contra 10,7% em maio. 
Dessa forma, a média da taxa de desemprego total no primeiro semestre do ano (15,2%) 
mostra uma ligeira elevação quando comparada com o mesmo período do ano passado 
(15%), enquanto o desemprego aberto manteve-se estável: a média obtida no primeiro 
semestre deste ano foi de 10%, resultado idêntico ao do mesmo período do ano passado 
(Tabelas II.5A e II.5c na seção de indicadores). 

 

Segundo a Fundação Seade, em junho o nível de ocupação na Região Metropolitana de São 
Paulo cresceu pelo terceiro mês consecutivo, com a criação de 34 mil postos de trabalho. Os 
serviços foram responsáveis pela criação de todos os empregos (46 mil), enquanto o 



comércio e o setor classificado sob a rubrica "outros" registraram decréscimo de 9 mil e 3 mil 
ocupações, respectivamente. O nível de ocupação na indústria manteve-se inalterado pelo 
segundo mês consecutivo, o que, de acordo com a Fundação Seade, explica-se pelo aumento 
do trabalho assalariado sem carteira, contrabalançando a demissão dos assalariados com 
carteira. 

Ainda em relação a São Paulo, o nível de emprego industrial no Estado, calculado pela 
pesquisa semanal da Fiesp apresentou retração de 0,23% em relação a maio, com a dispensa 
de 4.278 trabalhadores. Mesmo com este novo declínio no nível de emprego, a variação 
acumulada até junho deste ano, de -2,2%, é 2,6 pontos percentuais menor do que a verificada 
ano passado, de -4,8%, evidenciando a diminuição do ritmo de queda no nível do emprego 
industrial em São Paulo. (Gráfico 2.1).  

EVOLUÇÃO	DOS	SALÁRIOS		

A PME, que apresenta informações para as seis maiores regiões metropolitanas do país, 
continua apontando para o crescimento do salário médio real das pessoas ocupadas quando 
comparado ao mesmo período do ano passado, embora tal crescimento venha se 
desacelerando (Tabela 2.1). Comparando-se o rendimento real do pessoal ocupado em abril 
de 1997 com o mesmo mês do ano passado, o crescimento verificado é de 0,9%, resultado 
semelhante ao acumulado no ano, de 1%. Considerando a posição na ocupação, o 
crescimento acumulado no ano se distribuiu da seguinte forma: 4,6% para os empregados 
sem carteira assinada, 1,5% para os com carteira assinada e 0,9% para os trabalhadores por 
conta própria, enquanto os empregadores acumularam queda de 4,2% em seus rendimentos. 
Segundo os setores de atividade, o rendimento cresceu 6,6% na construção civil e 2,8% nos 
serviços, enquanto o comércio e a indústria de transformação registraram retração de 1,8 e 
2,3%, respectivamente. 

A pesquisa mensal da Fiesp também continua apresentando crescimento em seu índice 
salarial. O salário médio real do pessoal ocupado na indústria paulista mostrou um 
crescimento de 7,7% em maio deste ano contra o mesmo mês de 1996; considerando-se o 
resultado acumulado no ano, o crescimento alcança 5,8% (Gráfico 2.4). 

 

Com relação ao salário mínimo real, em junho tem-se um crescimento de 1,2% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, encerrando o primeiro semestre do ano com uma expansão de 
2,4% em relação ao mesmo período de 1996. 



Segundo a pesquisa mensal da Fiesp, a massa salarial, em termos reais, do pessoal ocupado 
na indústria paulista, cresceu 3,6% em relação a maio do ano passado, enquanto o resultado 
acumulado no ano até maio acumulou crescimento de 1,1%. Da mesma forma, a massa 
salarial real calculada a partir de informações da PME continua apresentando expansão 
quando comparada ao mesmo período do ano passado, embora na série dessazonalizada já se 
perceba queda desde novembro do ano passado. Para o total das pessoas ocupadas, o 
crescimento acumulado no ano até o primeiro quadrimestre foi de 2,2% (Tabela 2.1). 
Considerando-se o setor de atividade, apresentaram crescimento a construção civil (8%) e 
serviços (5,3%), enquanto no comércio e na indústria de transformação houve retração de 
0,9% e 4,6%, respectivamente. Desagregando-se por posição na ocupação, os maiores ganhos 
continuam direcionando-se para os empregados sem carteira assinada, que acumularam 
crescimento de 7,9% em sua massa salarial real este ano, enquanto os empregados por conta 
própria e os com carteira tiveram crescimento de 4,6% e 0,7%, respectivamente. Os 
empregadores foram a única categoria a apresentar retração na massa salarial, de 2,9%.  

EVOLUÇÃO	DA	MOBILIDADE	DA	POSIÇÃO	NA	OCUPAÇÃO		

O Grupo de Acompanhamento Conjuntural do IPEA resolveu a partir deste número do 
boletim dedicar o final da seção de empregos e rendimentos à análise de um aspecto mais 
estrutural do mercado de trabalho brasileiro. Optamos aqui por analisar a evolução recente da 
mobilidade da posição na ocupação no Brasil. Esta questão é relevante por pelo menos três 
motivos: no lado positivo, maior mobilidade implica menor prazo de ajuste do mercado de 
trabalho em relação a choques. Em contrapartida, maior mobilidade ocupacional está ligada a 
uma maior rotatividade e consequentemente num menor incentivo de as firmas investirem na 
formação da sua força de trabalho. Finalmente, maior mobilidade ocupacional implica, em 
geral, um maior risco de renda percebido pelos indivíduos. 

Mais especificamente, objetivamos neste número discutir as mudanças recentes observadas 
na estabilidade das diversas posições na ocupação. Como indivíduos de diversos níveis 
educacionais possuem diferentes perfis ocupacionais, restringimos a amostra aos indivíduos 
em idade ativa com quatro ou menos anos completos de estudo. Esta subamostra propiciará 
um experimento melhor controlado, além de nos permitir fazer inferências sobre a 
instabilidade ocupacional dos indivíduos situados na cauda inferior da distribuição de 
salários. 

As probabilidades de saída das diversas posições na ocupação foram calculadas com um 
refinamento, a fim de minimizar os efeitos de erros de reportagem [2]. Estas probabilidades 
estão apresentadas na Tabela 2.2 subdivididas nos períodos imediatamente anterior e 
posterior ao lançamento do Plano Real. 

A comparação entre esses subperíodos revela que, enquanto os empregados com carteira 
mantiveram inalterada a probabilidade de mudança de posição na ocupação no patamar de 
3,2%, esta estatística sobe cerca de 25% no caso dos funcionários públicos (de 3,2 % para 
4%). A evolução destas estatísticas tomadas a valor de face revela que não existe mais um 
prêmio à estabilidade dos funcionários públicos em relação aos demais empregados formais. 

A maior deterioração de estabilidade na posição por ocupação observada se deu entre os 
empregadores. A probabilidade de saída deste estado aumenta de 9,8% para 15,3% 
perfazendo um crescimento da ordem de 56%. Este resultado indica a ocorrência um 
aumento de incertezas no bojo do segmento de pequenos negócios. Cabe ressaltar que este 
resultado é robusto entre as seis regiões metropolitanas e entre diversas faixas de educação. 

Por outro lado, a Tabela 2.2 aponta reduções nas probabilidades de saída dos chamados 
segmentos informais da economia: de 12,5% entre os sem carteira (de 20,4% para 17,9%) e 
de 14,7% entre os trabalhadores por conta-própria (de 9,4% para 8%). O resultado destas 



mudanças observadas recentemente é que o diferencial de estabilidade entre ocupações 
formais e informais cai fortemente. Cabe enfatizar que atualmente a mobilidade entre os 
informais é ainda quatro a cinco vezes superior àquela observada entre os segmentos formais. 
[3] [4] 

 

A probabilidade de saída de estados considerados mais precários, como o trabalho não-
remunerado, a inatividade e o desemprego, ou aumentou ou ficou estável. A probabilidade de 
saída dos trabalhadores não-remunerados cai de 27,7% para 23%, situando-se ainda como a 
segunda mais alta entre todos os estados. No caso dos inativos, observamos uma constância 
da probabilidade de saída em torno de 2,5%. Finalmente, constatamos um forte aumento da 
probalidade de saída do desemprego, que passa de 59,8% para 63,3%. Este resultado mostra 
que as consequências do aumento observado nas taxas de desemprego aberto são em parte 
amenizadas por esta queda de duração do desemprego pelo menos no âmbito dos 
trabalhadores não-qualificados. 

Notas 

1 A Fundação Seade trabalha com duas taxas de desemprego: total e aberto. Define-se como desemprego aberto 
"as pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos últimos 30 dias anteriores ao da entrevista e não 
exerceram nenhuma atividade nos últimos sete dias". Já a taxa de desemprego total engloba o desemprego 
aberto e o oculto, este último definido como "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)".  

2 As probabilidades de saída das diversas posições na ocupação são calculadas a partir de um conjunto de 
quatro observações individuais consecutivas geradas a partir do caráter de painel rotativo da PME. Estimamos 
as probabilidades de saída das diversas posições na ocupação entre a segunda e a terceira observação 
condicionadas a não terem havido transições entre as duas primeiras e as duas últimas observações do conjunto 
de quatro observações consecutivas. Este refinamento visa minimizar os efeitos de erros de classificação que 
tendem a viesar para cima as medidas de mobilidade ocupacional.  

3 Este ponto revela que a altíssima taxa de rotatividade brasileira que tem sido citada na literatura está na 
verdade subestimada. Pois as taxas de rotatividade reportadas são em via de regra calculadas a partir dos 
registros administrativos do Ministério do Trabalho (Rais e Caged) que excluem os trabalhadores informais.  

4 A nota técnica apresentada ao final deste boletim analisa em detalhe esta questão.  



 

Inflação  

Os principais índices de preços apresentaram comportamentos distintos no segundo trimestre, 
na comparação com o primeiro. O IGP-FGV e o INPC do IBGE tiveram variações menores 
que no primeiro trimestre do ano, enquanto a variação do IPC-Fipe cresceu no segundo 
trimestre. Isto se deve ao maior peso que têm nesse índice os itens que apresentaram maiores 
aumentos no trimestre, e também em virtude de se referir apenas a São Paulo, onde em junho 
houve aumentos maiores de transportes públicos e de produtos alimentícios do que nas 
demais regiões pesquisadas pelos índices nacionais. A trajetória ao longo do trimestre foi de 
queda dos índices em abril (com exceção do IPC-Fipe), nova queda em maio e subida em 
junho. As variações mensais de cada índice são mostradas na Tabela 3.1. 

 

No mês de junho, as maiores pressões sobre os índices ao consumidor se verificaram 
basicamente nos mesmos produtos que haviam aumentado mais em abril e maio, com 
menores taxas para o grupo vestuário e a pressão adicional dos aumentos dos transportes 
públicos. O IPC-FGV, componente do IGP, teve variação de 1,30% em junho, com destaque 
para os itens luz, gás e telefone (9,86%), saúde (4,35%), transportes públicos (5,79%) e 
vestuário (2,21%). No IPC-Fipe, os serviços públicos de residência (onde se incluem energia 
elétrica e telefone) subiram 5,38%, a saúde, 0,94% (após aumentos de 1,04% em abril e 
1,22% em maio), os transportes públicos, 8,23% e o vestuário, 2,69% (variação bem menor 
que os 5,30% de maio). A esses aumentos adicionou-se o do grupo alimentação, de 0,93% 
(após quedas de 0,37% em abril e 1,37% em maio), devido ao fim da queda dos preços dos 
produtos in natura e ao aumento dos semi-elaborados (2,17%), puxados pelo leite, que teve 
aumento de cerca de 12%. 

 



Assim, verifica-se que os aumentos de preços nesse segundo trimestre se concentraram em 
um conjunto relativamente restrito de produtos: as tarifas de energia elétrica e telefone, 
devido aos aumentos anunciados em abril, os gastos com saúde, vestuário, cujo aumento se 
deve a fatores sazonais, e transportes urbanos, cujos aumentos se concentraram no mês de 
junho. O destaque positivo do trimestre foi o comportamento dos preços dos alimentos, que 
tiveram queda, após terem sido um fator de forte pressão sobre os índices do primeiro
trimestre. Para uma variação acumulada no trimestre de 2,63% do índice da FIPE, os serviços 
públicos de residência subiram 12,40%, o vestuário, 8,23%, a saúde, 4,23% e os transportes 
urbanos, 8,23%, enquanto o grupo alimentação apresentou queda acumulada de 0,34% no 
trimestre, apesar do aumento verificado em junho.  

ACUMULADO	EM	12	MESES		

Os índices acumulados em 12 meses apresentaram em junho uma queda significativa, quando 
comparados com o acumulado até março, em virtude de as taxas do segundo trimestre deste 
ano terem sido bem inferiores às do mesmo período do ano passado, que tinham ficado acima 
de 1% ao mês. Nessa base de comparação, a queda é generalizada para todos os índices. O 
INPC cai de 8,56% até março para apenas 5,92% até junho, o IPC-Fipe cai de 8,96% para 
7,08%, enquanto o IGP-DI cai de 9,76% para 7,59%, o que leva o índice combinado (média 
dos três) de 9,08% em março para 6,86% em junho (Tabela 3.1). 

Entre os grupos que compõem os índices de preços ao consumidor, o único que apresenta 
crescimento na taxa de 12 meses entre março e junho é habitação (de 9,27% para 11,55% no 
IPC-FGV e de 11,49% para 12,36% no índice da Fipe). Os demais grupos apresentam 
estabilidade ou queda na taxa de 12 meses, sendo que as maiores quedas ocorreram nos 
grupos transportes (de 22,72% para 9,27% no IPC-Fipe e de 14,45% para 9,47% no IPC-
FGV) e saúde (de16,34% para 8,19% no IPC-FGV, apesar do aumento de 4,35% em junho). 
Essas quedas mostram que os aumentos desses itens nesse segundo trimestre, embora 
significativos, foram bem inferiores aos que haviam ocorrido no segundo trimestre de 1996.  

 

PREÇOS	NO	ATACADO		

Os preços no atacado, medidos pelo IPA-OG, apresentaram queda acentuada no segundo 
trimestre de 1997, em relação ao primeiro, com variações de 0,53% em abril, 0,14% em maio 
e 0,24% em junho (Tabela 3.2). Essa trajetória foi mais uma vez determinada pelo 
comportamento dos preços agrícolas, que tiveram variação de 0,79% em abril, reduzindo-se 



para 0,08% em maio e atingindo 0,11% em junho. Nesse último mês, houve queda de preços 
em quatro dos oito componentes do IPA-agrícola, inclusive cereais e grãos (-4,40%), que foi 
um dos que mais havia subido em maio. O maior aumento, a exemplo do mês de maio, foi do 
item lavouras para exportação (+3,98). Com isso, o acumulado em 12 meses do IPA-agrícola 
reduziu-se bastante no trimestre, passando de 22,05% em março para 15,96% em junho. 

 

O IPA-industrial teve comportamento semelhante ao do primeiro trimestre, com variações de 
0,40% em abril, 0,16% em maio e 0,31% em junho. O acumulado em 12 meses ficou 
praticamente estável, em 4,56% (contra 4,69% até março), índice ainda bem inferior à 
variação cambial no período, que foi de 7,22%, igual à acumulada até março.  

PREÇOS	RELATIVOS		

Os dados da Tabela 3.3, construída a partir de informações da Fipe, mostram o processo de 
convergência das variações de preços. No segundo trimestre, as variações "reais" 
(deflacionadas pelo índice geral) foram significativamente positivas apenas para os preços 
administrados e para o item vestuário. Isto evidencia a alteração de preços relativos 
representada pela recomposição das tarifas de energia elétrica e telefone implementada ao 
longo do trimestre, já que, no caso do vestuário, trata-se apenas de uma variação sazonal. No 
acumulado de 12 meses, os preços administrados apresentaram uma subida na taxa "real", 
para 10,21%, contra 8,40% até março. 



 

Os preços competitivos e de serviços continuam convergindo para a variação do índice geral. 
Os competitivos apresentam variação "real" em 12 meses de -4,22%, contra -5,06% em 
março, enquanto os serviços reduziram a variação real de 7,41% até março para 5,22% até 
junho, com destaque para o item aluguel, que apresenta nesse segundo trimestre, pela 
primeira vez desde o Plano Real, variação inferior à do índice geral. 

Por outro lado, os preços do setor oligopolista passam a ter variação em 12 meses mais 
afastada do índice geral (-5,75% "real" até junho, contra -5,16% até março), devido à queda 
significativa dos preços de bens eletro-eletrônicos (-11,47% "real" até junho), de imagem e 
som (-17,95%) e outros artigos de residência (-11,85%), a qual pode ser atribuída ao 
crescimento da oferta desses produtos, aliado à forte concorrência dos importados.  



TRADABLES	versus	NON‐TRADABLES		

A Tabela 3.4 mostra as variações trimestrais dos preços de bens tradables e non-tradables, 
bem como a relação entre essas variações, ou seja, quanto subiram os preços dos bens non-
tradables em relação aos tradables, calculadas a partir do primeiro trimestre de 1993. 

 

Observa-se pelos dados da tabela que a variação dos non-tradables foi maior em todos os 
trimestres desde o Plano Real, ao contrário do que acontecia anteriormente. Porém, verifica-
se que a diferença entre as variações de preços dos dois grupos de produtos (última coluna da 
Tabela 3.4) apresenta tendência de queda ao longo dos três anos do Plano Real. 



 

No segundo trimestre de 1997, a exemplo do último trimestre de 1996, já ocorrem variações 
bem próximas entre os dois grupos, com a diferença ficando bem inferior a 1%. Se
consideramos o acumulado de 12 meses, temos que a variação dos non-tradables foi 10% 
maior que a dos tradables, contra 12 % nos 12 meses encerrados em março. Se tomarmos 
uma perspectiva um pouco mais longa, verificamos que essa taxa representa um grande 
avanço no processo de convergência das variações de preços, já que, nos primeiros 12 meses 
após o Plano Real, os non-tradables subiram 27% acima dos tradables, taxa essa que ficou 
praticamente estável nos 12 meses seguintes (26%). Portanto, pode-se dizer que somente 
agora no terceiro ano do Plano Real é que se intensificou esse processo, cuja perspectiva é de 
consolidação nos próximos anos.  

 

PERSPECTIVAS		

O índice da Fipe retoma uma trajetória de queda em julho, tendo chegado a 0,59% na terceira 
quadrissemana, com redução dos efeitos dos aumentos de tarifas públicas, estabilidade de 
preços dos alimentos e queda do grupo vestuário, sem nenhuma nova subida significativa. 

Para os próximos meses, espera-se que não haja novos aumentos de tarifas públicas e que, 



portanto, os índices retornem rapidamente para níveis abaixo de 0,5% ao mês, como ocorreu 
entre agosto e dezembro do ano passado, o que levaria os índices acumulados em 12 meses a 
uma redução em julho e estabilização a partir de agosto, ficando até o fim do ano em patamar 
próximo dos 6%.  

 

Setor Externo  

O segundo trimestre deste ano foi marcado por uma melhoria substancial do desempenho da 
balança comercial, observando-se uma recuperação do crescimento das exportações e uma 
desaceleração do crescimento das importações. Certamente que esta melhoria não pode ser 
extrapolada para o restante do ano, pois o aumento de exportações se concentrou nos 
produtos básicos, especialmente soja e café, e não se espera que o nível observado nos 
últimos três meses -- superior a US$ 4,5 bilhões ao mês, em valores dessazonalizados -- se 
mantenha até o final do ano, exceto por uma eventual recuperação das vendas de 
manufaturados.  

Paralelamente, o nível de reservas continuou apresentando oscilações significativas, que não 
podem ser atribuídas unicamente a movimentos especulativos no câmbio flutuante. Embora o 
valor das captações externas tenha se elevado substancialmente em relação ao ano passado, o 
déficit em conta corrente também registra crescimento, e o valor das amortizações da dívida 
externa é também bastante elevado. O total do serviço da dívida (juros + amortizações) 
previsto para o ano é de cerca de US$ 34 bilhões, o que exige um aumento substancial das 
captações externas, inclusive as realizadas diretamente pelo setor público. A emissão do 
bônus global para troca dos bônus Brady é um marco importante no sentido de uma 
participação mais ativa do governo nestas captações. 

Um componente de incerteza foi adicionado com a crise cambial em alguns países asiáticos, 
em especial Tailândia, Filipinas e Indonésia, refletindo a desconfiança dos agentes sobre a 
solvência de países com altos níveis de déficit em transações correntes. Tal crise certamente 
teria alguma repercussão no mercado brasileiro, coincidindo com um déficit em conta 
corrente recorde, de 4,2% do PIB até junho. Por conta disso, a tendência de estabilização do 
déficit comercial é um fato tranqüilizador importante, e a manutenção da inflação em níveis 
reduzidos mesmo diante de pressões em alguns itens específicos dos índices de preço garante 
maior fôlego para a manutenção da atual política cambial.  

BALANÇA	COMERCIAL	E	TAXA	DE	CÂMBIO		

A balança comercial do último mês de junho registrou déficit de US$ 466 milhões, com 
exportações de US$ 4,8 bilhões e importações de US$ 5,3 bilhões (Tabela 4.1). O déficit foi 
ainda superior ao de junho do ano passado (US$ 327 milhões), mas pode ser considerado 
bastante favorável, tendo em vista a trajetória de crescimento das importações. Estas foram 
27,4% maiores que as de junho de 1996, e no acumulado do ano alcançam US$ 29,5 bilhões, 
com crescimento de 27% em relação ao ano passado. Já as exportações registraram um forte 
crescimento em junho, 26,1% em relação ao mesmo mês de 1996, alcançando um valor 
mensal recorde. Com isto, o déficit comercial no segundo trimestre do ano, em termos 
dessazonalizados, foi de US$ 1,7 bilhão, bastante inferior ao registrado desde o terceiro 
trimestre de 1996, e inferior mesmo ao déficit do segundo trimestre de 1995 (US$ 1,9 
bilhão). Nos últimos 12 meses, o déficit comercial acumulado é de US$ 9,9 bilhões. 



 

O bom desempenho das exportações, que no acumulado do ano registram aumento de 8,2% 
em relação ao ano passado, é devido ao forte crescimento dos básicos, embora já se perceba 
um movimento de recuperação das exportações de industrializados. Os produtos básicos 
tiveram crescimento de 44,2% em junho, contra o mesmo mês do ano anterior, e de 34,7% no 
acumulado do ano. O bom desempenho foi influenciado mais fortemente pelas exportações 
de soja em grão (crescimento de 130% no acumulado do ano) e café (+ 140%), além de 
minério de ferro (+ 9%) e carne de frango (+ 22%). Todos estes produtos, com exceção da 
carne de frango, vêm obtendo simultaneamente ganhos de preço e de quantidade exportada, 
beneficiando-se de uma conjuntura favorável de preços de commodities. Este mesmo fato 
vem ajudando as exportações de semimanufaturados, que embora registrem queda de 4,1% 
no acumulado do ano, tiveram aumento de 5% em junho contra o mesmo mês de 1996. 
Evidencia-se uma importante recuperação na margem dos preços destes bens, embora na 
média eles ainda estejam inferiores aos de 1996. Por exemplo, a celulose registra no 
acumulado do ano queda de 22,5% no preço médio das exportações, mas um aumento de 
25% no mês de junho, superando-se o período mais crítico em termos de queda de preços, 
que foi do início de 1996 ao início deste ano. 



 

Certamente o fato mais positivo da balança comercial de junho foi o crescimento dos 
manufaturados, de 22,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com isso, a queda 
observada até maio no acumulado do ano transformou-se em um pequeno crescimento de 
1,3%, puxado principalmente por automóveis (aumento de 125% no acumulado do ano), 
veículos de carga (61%), aviões (349%), calçados (6,2%) e aparelhos transmissores (17,2%). 
Uma vez passado o período mais intenso de exportações de básicos, a recuperação das 
exportações de produtos industrializados é crucial para o desempenho da balança no segundo 
semestre. 

Quanto às importações, estas foram puxadas, neste primeiro semestre, basicamente pelos 
bens de capital (aumento de 38,2%) e pelos bens de consumo duráveis (60,3%), 
especialmente automóveis (110%). As matérias-primas registram crescimento abaixo da 
média (21%), e combustíveis crescem apenas 9,4%, por conta da estabilização das 
importações de petróleo. Entre os principais produtos importados destacam-se, além de 
automóveis, aqueles destinados ao setor automotivo e à indústria de material elétrico e 
eletrônico, como aparelhos transmissores (crescimento de 70,1% no primeiro semestre) 
motores de pistão (54,4%), partes e peças para veículos (12,8%), circuitos integrados 
(41,6%), rolamentos e engrenagens (50,3%) e aparelhos elétricos para telefonia (93,5%). De 
fato, entre janeiro e abril deste ano estes dois setores foram destinatários de cerca de 22% das 
importações totais. No acumulado em 12 meses as importações alcançam US$ 59,6 bilhões, 
com crescimento de 25,8% em relação aos 12 meses anteriores. Alguns aspectos, no entanto, 
levam a crer em uma trajetória relativamente tranqüila e sem grandes surpresas neste área ao 
longo do segundo semestre. 

Em primeiro lugar, embora seu crescimento no acumulado em 12 meses venha se elevando 
desde o segundo semestre do ano passado (ver Tabela 4.2), o crescimento na margem (mês 
contra mês do ano anterior e acumulado no ano) está em clara desaceleração, indicando uma 
tendência de estabilização nos próximos meses. A partir do mês de julho o crescimento na 
comparação mês contra mês deve se reduzir significativamente, uma vez que a base de 
comparação já incorpora o crescimento das importações ocorrido no segundo semestre de 
1996. Em segundo lugar, o nível das importações mensais em termos dessazonalizados (ver 
Tabela IV.2 no anexo), embora ainda venha oscilando bastante, se encontra em um patamar 
próximo a US$ 5 bilhões/mês (com exceção do último mês de abril) desde o terceiro 
trimestre do ano passado. Naquele momento as importações acabavam de dar um "salto", a 
partir de um nível próximo a US$ 4 bilhões/mês, provavelmente por conta da retomada do 
crescimento econômico no período. Desta forma, se não houver uma nova aceleração do 



crescimento neste segundo semestre -- o que não deve ocorrer, de acordo com as projeções 
do GAC para o PIB -- , pode-se esperar que as importações se mantenham no atual patamar, 
ou levemente acima deste, até o final do ano. Tudo isso, juntamente com as medidas de 
restrição ao financiamento das importações, o fim de isenções tarifárias para bens de capital e 
uma pequena desvalorização da taxa de câmbio real, aponta na direção de uma acomodação 
da trajetória das importações até o final do ano. 

 

A taxa de câmbio efetiva real para o total das exportações teve desvalorização de 0,2% em 
junho ante a maio, refletindo uma desvalorização do câmbio nominal levemente superior à 
inflação medida pelo IPA-DI e uma virtual estabilidade do dólar diante da cesta de moedas 
internacionais (Gráfico 4.2). Em relação a junho de 1994 a valorização acumulada é de 
15,6%. Considerando-se apenas as exportações de manufaturados, a taxa efetiva manteve-se 
estável, mas acumula desvalorização de 2,2% desde junho do ano passado e valorização de 
8,6% desde o início do Plano Real.  



 

 

ÍNDICES	DE	PREÇO	E	DE	QUANTUM	DAS	EXPORTAÇÕES		

Os índices de preço e quantum das exportações brasileiras, calculados no âmbito do convênio 
Ipea-Funcex, até o mês de maio, dão conta de uma elevação do quantum das exportações 
totais de 3,2% no acumulado do ano, e de 1,1% no acumulado em 12 meses. Este 
crescimento é integralmente devido aos produtos básicos, que tiveram crescimento de 21,8% 
nas quantidades exportadas no período janeiro/maio, enquanto os semimanufaturados tiveram 
uma ligeira queda de 0,7% e os manufaturados caíram 3,4%. Com relação aos preços, as 
exportações totais tiveram ganho de 1,3% no acumulado janeiro/maio, com o maior aumento 
sendo registrado nos básicos (7,6%). Os semimanufaturados continuam observando quedas 
de preço (4,5% no período) e os manufaturados não registram alteração. Vale observar que os 
dados de quantum devem melhorar um pouco no mês de junho, especialmente para os 
produtos industrializados. Mas a conjuntura de preços deve se mostrar, daqui para a frente, 
menos favorável para os básicos e os manufaturados e mais favorável para os 
semimanufaturados. 

Analisando-se os dados relativos aos setores, observa-se que a agropecuária registra aumento 
de 38,7% no quantum exportado e queda de 12,9% nos preços no primeiro trimestre do ano --



que ainda não inclui o aumento das exportações de básicos a partir de abril -- em relação ao 
mesmo período do ano passado. O café, contabilizado separadamente, registrou aumento de 
70,7% no quantum e 32% nos preços de exportação, enquanto o açúcar registrou crescimento 
de 12,4% no quantum e preços estáveis. Entre os demais produtos, o destaque fica por conta 
de veículos automotores, com aumento de 54,2% no quantum, e celulose, papel e gráfica, 
com aumento de 18,9% no quantum e 8,6% no preço, refletindo o movimento de recuperação 
das cotações internacionais da celulose.  

BALANÇA	DE	SERVIÇOS	E	CONTA	CORRENTE		

No primeiro semestre do ano, o déficit da balança de serviços foi de US$ 12 bilhões, cerca de 
35% superior ao do mesmo período do ano passado (Tabela 4.3). O crescimento foi mais 
elevado nos serviços não-fatores, de cerca de 47%, influenciado principalmente pela conta 
Viagens Internacionais, que teve déficit de US$ 2 bilhões no período, com crescimento de 
36,1%, e Transportes, com déficit de US$ 1,9 bilhão e crescimento de 85,5%. Estas taxas de 
crescimento não devem, porém, se manter ao longo do segundo semestre, uma vez que a base 
de comparação é mais elevada. 

 

Quanto aos serviços de fatores, no entanto, as perspectivas não se mostram muito favoráveis. 
As remessas de lucros e dividendos acumulam no ano déficit de US$ 2,4 bilhões, com 
crescimento de 525%, e na margem não dá mostras de desaceleração. Com o aumento dos 
investimentos estrangeiros neste ano, a tendência natural é de elevação das remessas. Quanto 
aos juros, até agora os pagamentos acumularam US$ 4,6 bilhões, com queda de 3,4%. No 
entanto, é certo que os pagamentos neste ano serão superiores aos US$ 9,8 bilhões de 1996, o 
que indica maior crescimento ao longo do segundo semestre. De fato, em junho os 
pagamentos de juros foram 62,5% maiores que os de junho do ano passado, alcançando US$ 
1,2 bilhão. 

O aumento dos déficits comercial e de serviços levou a um saldo negativo em transações 
correntes de US$ 15,6 bilhões, cerca de 103% superior ao do mesmo período de 1996, e 
correspondente a 4,19% do PIB. Acompanhando a tendência de desaceleração das 
importações e dos serviços não-fatores, o ritmo de crescimento do déficit em conta corrente 
deve diminuir no segundo semestre, mas ainda assim este deve alcançar o nível de 4,5% do 
PIB até o final do ano.  

CONTA	DE	CAPITAL		

As captações de recursos externos no primeiro semestre alcançaram o valor de US$ 52 
bilhões, cerca de 44% superiores às do mesmo período de 1996. No entanto, as reservas 
internacionais, no conceito de liquidez internacional, se reduziram para US$ 57,6 bilhões, 
cerca de US$ 2,5 bilhões abaixo do estoque em dezembro de 1996. Isto implica que as 
entradas de capital não foram suficientes para fazer frente ao maior déficit em conta corrente 



e ao crescimento das amortizações da dívida externa. Estas últimas devem alcançar um valor 
recorde em 1997, cerca de US$ 22 bilhões, o que deve impedir maior acumulação de reservas 
até o final do ano. Em contrapartida, para o ano de 1998 o Banco Central prevê amortizações 
bem menores, de US$ 12 bilhões, diminuindo sensivelmente a pressão sobre as reservas. 

A captação de recursos externos em junho atingiu o valor de US$ 13,7 bilhões, sendo 
bastante superior aos US$ 7,8 bilhões captados no mesmo mês de 1996. O crescimento se 
observou em todas as categorias, mas o crescimento de 61,8% na captação de empréstimos 
em moeda deveu-se integralmente à operação de troca de títulos da República por bônus da 
renegociação da dívida externa (bônus Brady), no valor de US$ 3 bilhões, sendo apenas uma 
pequena parcela referente a dinheiro novo. Explica-se, assim, em parte, o porquê da perda de 
US$ 1,6 bilhão de reservas no mês, apesar do aumento das captações brutas. De fato, o 
governo foi responsável por cerca de metade (US$ 4,6 bilhões) das captações externas de 
bônus e notes, realizadas no segundo trimestre do ano. Interrompendo uma tendência que 
vinha se observando desde meados do ano passado, o custo global médio das novas 
captações se elevou para cerca de 11% a.a. neste trimestre. 

Os investimentos tiveram crescimento de 112% em junho, alcançando 5,5 bilhões, sendo a 
maior parte (US$ 4,2 bilhões) referente a investimentos de portfolio. No acumulado 
janeiro/junho os influxos de investimentos chegam a US$ 25,5 bilhões, com crescimento de 
51,8% sobre o mesmo período do ano passado. Em termos líquidos, os investimentos de 
portfolio registraram fluxos de US$ 940 milhões, acumulando US$ 6,6 bilhões. Já os 
investimentos diretos permanecem em níveis elevados, alcançando US$ 7,4 bilhões no 
acumulado do ano e US$ 12,4 bilhões no acumulado em 12 meses. Embora o valor de junho 
(US$ 1 bilhão) tenha sido levemente inferior ao do mesmo mês do ano passado, a expectativa 
é de que os fluxos no ano alcancem US$ 14 bilhões, especialmente na hipótese de efetivação 
das privatizações previstas para este ano.  

ECONOMIA	MUNDIAL		

O crescimento médio do PIB real mundial entre 1970 e 1996 situou-se em 4% 
aproximadamente. A partir de 1994, a economia mundial entrou em fase de crescimento 
acelerado, muito próximo ou acima de 4%, apesar da desaceleração generalizada observada 
em 1995 (3,7%). As projeções de médio prazo do Fundo Monetário Internacional (maio 
último) apontam para taxas de 4,4% em 1997 e 1998. 

Nos Estados Unidos, o PIB novamente acelerou-se em quase dois pontos de percentagem, 
crescendo a uma taxa anualizada, com ajuste sazonal, de 5,9% no primeiro trimestre de 1997 
(3,8% no quarto e 2% no terceiro períodos do ano anterior). Assim, a economia norte-
americana, desde meados do ano passado, estaria em ritmo de expansão acima de sua taxa de 
longo prazo, estimada em 2,5% aproximadamente. As evidências desse ímpeto centram-se 
em parte na atual fase de expansão dos gastos reais de consumo pessoal (4% no primeiro 
trimestre). As projeções do Consensus Forecasts apontam para um crescimento de 3,5% em 
1997. 

No Japão, o PIB sazonalmente ajustado e medido pela variação trimestral anualizada voltou a 
ter um bom desempenho no primeiro trimestre de 1997, quando cresceu 6,6%, em linha com 
os 3,9% ao final do ano passado. A explicação básica para esses bons resultados é a 
antecipação dos gastos de consumo devido ao aumento anunciado do imposto sobre valor 
adicionado (IVA). As projeções do Consensus Forecasts, entretanto, apontam apenas para um 
crescimento médio de 1,7% em 1997, revelando, assim, uma tímida perspectiva de melhora 
do ambiente econômico. 

Na Alemanha, observa-se uma reversão na trajetória de desaceleração do PIB desde o 
terceiro trimestre do ano passado, medido pela variação trimestral anualizada (com ajuste 



sazonal). Nos três primeiros meses de 1997 houve crescimento de 1,8%, após o fraco 
resultado de apenas 0,3% no trimestre anterior. As projeções do Consensus Forecasts 
indicam uma taxa média de crescimento do PIB de 2,3% em 1997 e 2,7% em 1998. 

As perspectivas com relação à inflação continuam extremamente favoráveis nos países 
industrializados. Por um lado, o robusto crescimento observado nos Estados Unidos e no 
Reino Unido não provocou, até o momento, qualquer aceleração nos preços, observando-se, 
inclusive, nos meses recentes, uma queda na taxa de inflação. Por outro lado, a ainda tênue 
recuperação do Japão e dos países da Europa continental, estes últimos com taxas recordes de 
desemprego, deverá permitir uma retomada mais vigorosa do crescimento sem pressões 
inflacionárias. A variação do índice de preços ao consumidor dos países do G-7, no 
acumulado de 12 meses, manteve-se praticamente estável desde o início de 1997 no patamar 
de 2,3%, valor registrado em maio último. 

A redução das taxas de inflação nos Estados Unidos nos últimos meses e o fato de alguns 
indicadores recentes apontarem no sentido de uma desaceleração do crescimento no segundo 
trimestre do ano levaram o Federal Reserve a manter inalterada a taxa dos Fed Funds em 
5,5% em sua última reunião em 2 de julho. De forma análoga, a fraca recuperação tanto da 
economia alemã como da economia japonesa levou os bancos centrais desses países a 
manterem inalteradas as taxas de redesconto em 2,5% na Alemanha e em 0,5% no Japão. 

O dólar continuou a apresentar no primeiro semestre de 1997 uma firme trajetória de 
valorização iniciada em maio de 1995 diante do marco. Apenas no primeiro semestre do ano 
a valorização do dólar ante o marco foi de 10,3%, enquanto com relação a abril de 1995 a 
valorização foi de 20,2%. Já com relação ao iene, o movimento de valorização do dólar foi 
revertido em fevereiro último. Depois de acumular uma valorização de 32% entre abril de 
1995 e fevereiro último, o dólar sofreu uma desvalorização de 7,6% entre abril e junho, 
reduzindo a valorização do dólar observada desde abril de 1995 para 26,8%. 

As sete maiores economias industrializadas acumularam em 1996 um superávit comercial de 
US$ 28 bilhões, bastante inferior ao saldo de US$ 53 bilhões verificado no ano anterior. Os 
principais determinantes dessa redução foram, por um lado, o aumento dos déficits dos 
Estados Unidos e do Reino Unido cujas importações vêm sendo estimuladas pelo 
relativamente melhor desempenho econômico desses países e, por outro, a forte contração do 
superávit japonês, a despeito da significativa desvalorização do iene observada desde meados 
de 1995 e da ainda tímida performance econômica do país. 

O comércio mundial de mercadorias deverá experimentar uma aceleração em 1997 e 1998, 
expandindo-se, em quantum, 7,3 e 7,2%, respectivamente, ante a taxa de 5,4% verificada no 
ano passado, segundo o World Economic Outlook (de maio de 1997), relatório semestral do 
Fundo Monetário Internacional. Os preços internacionais, quando medidos em dólares, 
depois de acumularem uma forte elevação em 1995 (8,9%), e terem-se mantido relativamente 
estáveis no ano passado (-0,7%), deverão declinar 3,2% em 1997, mas se apresentarão, 
segundo o FMI, inalterados (0,1%) no ano que vem. 

O índice dos preços em dólar das commodities da revista The Economist vem apresentando 
desde meados do segundo trimestre de 1997 um ligeiro movimento de queda, revertendo 
parcialmente a relativamente intensa recuperação que vinha sendo observada a partir de 
outubro do ano passado. A evolução do índice médio dos preços dessas mercadorias nos 
últimos meses tem sido fundamentalmente determinada pelas fortes oscilações verificadas 
nas cotações do café desde fins do ano passado. De fato, entre dezembro de 1996 e maio 
deste ano o preço internacional do café acumulou uma alta de mais de 100%, antes de se 
reduzir cerca de 25% nos dois meses seguintes. Esses movimentos têm sido creditados às 
incertezas acerca do tamanho da próxima safra brasileira, à expectativa (não-efetivada) de 
geadas sobre as lavouras do país, às estimativas de quebra das produções colombianas e 



centro-americanas e, por fim, às indicações de recuperação dos reduzidos níveis de estoque 
junto aos países consumidores. 

Os preços da soja nos últimos meses também delinearam uma trajetória bastante semelhante 
à observada para o café e para o índice médio dos preços das commodities: acumularam uma 
vigorosa elevação entre o último trimestre de 1996 e maio de 1997, e apresentaram forte 
queda a partir de então. Os determinantes desse movimento têm sido, por um lado, os 
reduzidos estoques do produto nos Estados Unidos e, por outro, as estimativas de aumento da 
área plantada para a próxima safra no país. 

Com respeito aos metais, após a boa recuperação experimentada entre o último trimestre do 
ano passado e o primeiro deste ano, observa-se desde então, com exceção das cotações 
internacionais do zinco, um estancamento desse movimento, em função dos sinais de 
aumento de utilização de capacidade produtiva por parte das fundições e da ainda tênue 
recuperação do Japão e dos países da Europa Continental prevista para este ano. 

Por fim, o preço internacional do petróleo (tipo Brent) experimentou uma forte queda em 
janeiro e fevereiro deste ano e tem-se situado, desde março, ao redor de US$ 18,5 o barril. A 
significativa redução das cotações tem sido explicada pela ocorrência de um inverno 
considerado brando no Hemisfério Norte no início do ano, uma relativa recuperação dos 
estoques retidos pelas refinarias que, em 1996, haviam atingido os mais reduzidos patamares 
em muitos anos e pelo aumento acima das expectativas da oferta mundial, em função do 
retorno do Iraque ao mercado, da violação das quotas individuais de produção firmadas pelos 
países da Opep e do bom desempenho que vem sendo observado nas produções de petróleo 
no Mar do Norte e na América Latina.  

 

Política Monetária  

No último trimestre, houve uma interrupção na trajetória da política monetária de queda das 
taxas de juros e abrandamento das condições creditícias. A TBC, que vinha sofrendo 
decréscimos de quatro pontos-base por mês desde outubro de 1996, permaneceu inalterada a 
partir de abril, fixada em 1,58%, posição ratificada inclusive pela última reunião do Copom 
para valer também em agosto. 

Essa postura mais cautelosa das autoridades monetárias tem refletido duas ordens de fatores. 
Em primeiro lugar estão as alterações na conjuntura internacional, com o FED norte-
americano ameaçando de forma recorrente com um aumento da taxa dos federal funds, e, 
mais recentemente, as economias dos de seus déficits externos, conduzindo em alguns casos 
a crises cambiais com reflexos mais ou menos intensos sobre as demais economias 
emergentes. Em segundo lugar encontram-se as próprias incertezas no plano interno, em 
particular quanto ao grau de aquecimento da economia, que foi bastante atípico nesse 
trimestre, com alguns indicadores ora apontando para a aceleração, ora para o 
"desaquecimento" da atividade. Em função dessas incertezas, ao invés de se lançar mão de 
rígidas medidas de contenção ao crédito, optou-se por uma ação apenas profilática, com um 
pequeno aumento do IOF sobre operações creditícias de prazo mais longo (visando assim 
desestimular a demanda por bens duráveis de consumo), e por medidas que restaurassem os 
fluxos financeiros externos (dentre elas a que voltou a possibilitar aos bancos manter 
aplicados em títulos públicos os recursos ingressados pela Res. 63 e não repassados aos 
tomadores finais).  



 

 

JUROS		

O mercado de juros futuros voltou a exibir em junho e julho um padrão de maior 
estabilidade, a despeito da grande agitação das bolsas de valores neste último mês. Após a 
fase de baixa volatilidade dos contratos de DI-futuro observada no primeiro trimestre do ano 
(Gráfico 5.3), refletindo a percepção pelo mercado de que a regra até então seguida de queda 
paulatina dos juros seria mantida, a partir de meados de abril, com a manutenção da TBC 
para maio, as expectativas futuras passaram a divergir, abrindo espaço para o aumento das 
taxas. Já em maio, contudo, essas taxas voltaram a apresentar tendência de convergência, 
afetada apenas episodicamente pelos eventos externos acima mencionados.  



 

Quanto ao custo do dinheiro no mercado de reservas bancárias, excetuando-se o mês de abril, 
quando os efeitos da introdução da CPMF geraram incertezas sobre as condições de liquidez, 
a taxa Selic tem acompanhado de perto a TBC. Assim, em função da estabilidade da TBC 
desde abril, a taxa Selic média nesse trimestre ficou inferior à do trimestre anterior. Por sua 
vez, a taxa de captação a prazo das instituições financeiras também acompanhou essa 
tendência, abrindo espaço para uma diminuição das taxas ativas (ver Gráfico 5.2 e Tabela 
5.2).  

BASE	MONETÁRIA	E	M1		

A base monetária e o M1 apresentaram no trimestre, segundo o conceito de média dos dias 
úteis, uma virtual estabilidade. Todavia, se considerarmos os últimos 12 meses, essas taxas 
passam, respectivamente, para 41,6 e 53,6%. O que motivou basicamente esse crescimento 
foi a introdução da CPMF (cujos efeitos maiores se deram no primeiro trimestre deste ano), 
ao tornar os FIFs-curto prazo pouco interessantes e gerar uma migração de recursos para os 
depósitos à vista. 

 



 

Dentre os fatores condicionantes da liquidez, a assistência financeira de liquidez foi a maior 
responsável pela expansão da base monetária no trimestre (+R$ 6,9 bilhões), seguida pelos 
resgates de títulos públicos federais (+R$ 1,8 bilhão) e pela liberação de depósitos 
compulsórios de FIFs (+R$ 1,3 bilhão). Durante o trimestre, atuaram restritivamente as 
operações do Tesouro Nacional (-R$ 4,7 bilhões) e os depósitos de instituições financeiras (-
R$ 3,1 bilhões). De forma consolidada, a base monetária expandiu-se R$ 2,3 bilhões nesse 
trimestre, ou quase quatro vezes mais que a variação ocorrida no mesmo período do ano 
passado (ver Tabela 5.1). Ainda na comparação com 1996, um fato que chama a atenção 
refere-se à colocação de títulos públicos, que no segundo trimestre daquele ano atingiu R$ 
12,8 bilhões. Mesmo descontando-se o fato de a comparação se dar em dois períodos cujos 
mecanismos de execução da política monetária foram diferentes - no primeiro, a zeragem do 
mercado dava-se via mercado aberto, por intermédio das operações com títulos públicos 
federais -, a questão em evidência diz respeito à menor necessidade, atualmente, de 
colocação de títulos públicos federais, possivelmente em conseqüência da queda das taxas de 
juros e da menor pressão derivada da acumulação de reservas.  

 

HAVERES	FINANCEIROS		

O total dos haveres financeiros da economia sofreu um aumento no trimestre de 4,44%, ou 
1,46% a.m. em média, refletindo apenas a remuneração média mensal desses ativos. Dentre 
os seus componentes, a base monetária e o M1 permaneceram virtualmente estáveis. A 
grande variação negativa ficou por conta dos FIFs-curto prazo, que decresceram, em termos 
de volume, 27,69%. O saldo das cadernetas de poupança apenas acompanhou a sua 
remuneração, uma vez que o volume aumentou 3,63% no trimestre, ou 1,2% a.m., ao passo 
que a remuneração média foi de 1,14% a.m.. 



 

Um outro movimento percebido nesse trimestre ficou por conta das taxas de crescimento dos 
títulos públicos e privados. A despeito do claro desestímulo às aplicações em CDB's, por 
conseqüência da introdução da CPMF, observou-se, no trimestre, em termos de médias 
mensais, um crescimento nos volumes de títulos privados de 2,24% a.m., ao mesmo tempo 
em que a carteira de títulos públicos federais em poder do setor não financeiro cresceu 
apenas 2,1% a.m. Comparando-se essas médias com as observadas ao longo de 1996, que 
foram de 5,45% e -0,54%, respectivamente, para títulos públicos e privados, nota-se 
claramente a ampliação do espaço ocupado pelos últimos. 

 

A dívida interna efetiva do governo ficou virtualmente estável neste segundo trimestre de 
1997, com pequeno aumento de 0,6%. Na sua composição, os títulos indexados ao câmbio 
diminuíram sua participação, tendo passado de 12,5 para 9,3%, entre o final de março e o de 
junho. Ao mesmo tempo, aumentaram as participações, principalmente, dos títulos pré-
fixados e dos indexados ao IGP-M, que passaram, respectivamente, a responder por 59,9 e 
2,3% do total dessa dívida, com aumentos de participação de 1,9 e 0,8 pontos percentuais.  

CRÉDITO	E	INADIMPLÊNCIA		

Os créditos totais oriundos do sistema financeiro ao setor privado, em maio, somavam R$ 
311 bilhões, dos quais 18,85% eram créditos em atraso ou em liquidação. Observou-se um 
pequeno aumento da taxa de crescimento desses volumes totais nos cinco primeiros meses 
desse ano (2,53% a.m.) em relação a uma média mensal de 1,47% a.m., em 1996.  



É oportuno assinalar o ritmo de crescimento dos volumes de crédito segundo o destino. Uma 
comparação dos primeiros cinco meses deste ano com os últimos 12 meses até maio de 1997 
coloca duas questões. Enquanto os créditos à indústria aumentaram, em média, 4,6 e 0,4% 
a.m., respectivamente, nos cinco primeiros meses deste ano e nos últimos 12 meses, essas 
mesmas taxas em relação às pessoas físicas foram de 4,5 e 5,4% a.m.. Daí são extraídas duas 
questões: em primeiro lugar, o aumento do crédito à industria em 1997 deve estar refletindo o 
aquecimento da atividade econômica nesse semestre, fato destacado na seção Nível de 
Atividade deste Boletim. Em segundo lugar, os créditos direcionados às pessoas físicas 
continuavam a crescer fortemente até maio, justificando assim a necessidade de se ter 
lançado mão do aumento do IOF para esse tipo de operação. 

A inadimplência bancária voltou a apresentar crescimento nos primeiros cinco meses do ano, 
após um período de melhoria no segundo semestre do ano passado (Gráfico 5.1). Os níveis 
de inadimplência, no entanto, ainda são inferiores aos picos observados em 1996, exceto pelo 
comércio, que apresenta tendência quase contínua de elevação da inadimplência no período, 
embora nos últimos dois meses já se possa notar alguma reversão.  

PERSPECTIVAS		

O quadro internacional negativo dos últimos meses, do ponto de vista da fixação das taxas de 
juros internas, passou a emitir sinais mais favoráveis em termos prospectivos. De um lado, o 
FED norte-americano afastou a hipótese de haver, no curto prazo, novos aumentos de taxas 
dos seus federal funds. Além disso, a crise nos novos tigres asiáticos não irradiou problemas 
mais sérios para as economias emergentes da América Latina. Somem-se a isso a relativa 
estabilidade das reservas internacionais e as privatizações já programadas, que devem atrair 
novos capitais, para se obter um cenário relativamente favorável nos próximos meses. 

As fontes de preocupação que ainda impedem novas quedas da TBC nos próximos meses são 
o nível de aquecimento da atividade econômica, que ainda mostra sinais dúbios, e a 
necessidade de manutenção do cupom cambial, uma vez que não se espera redução do ritmo 
das desvalorizações. A conjunção desses fatores talvez venha a servir de base para novos 
movimentos do Copom, enquanto ainda se esperam medidas efetivas no sentido de um 
aprofundamento do ajuste fiscal.  

 

Política Fiscal  

EVOLUÇÃO	DA	ARRECADAÇÃO		

A arrecadação do primeiro semestre de 1997 totalizou R$ 51,7 bilhões, com crescimento real 
de 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A comparação está influenciada pela 
CPMF, inexistente em 1996, cuja arrecadação acumulada até junho foi de cerca de R$ 3 
bilhões. Quando descontado este elemento, verifica-se uma pequena queda de 0,4% na 
arrecadação do primeiro semestre de 1997 em relação à do mesmo período do ano passado, 
que se contrapõe ao crescimento estimado de 5% do PIB no período(Tabela 6.1). 



 

Em junho, foi recolhida a quarta e última cota referente às declarações de ajuste do Imposto 
de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), o que permite comparar o desempenho acumulado destes tributos com o mesmo 
período do ano passado sem diferenças quanto a este aspecto. O Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas registrou queda acumulada até junho de 17,5% em virtude da diminuição
de alíquotas determinada pela Lei 9.430/96, bem como, segundo informação da SRF, à 
redução da base decorrente de menores lucros apresentados pelas empresas de grande porte. 
A arrecadação da CSLL, a despeito disso, apresentou crescimento de 2,7% no período. A 
arrecadação das Contribuições Sociais foi de R$ 17 bilhões no semestre, 0,8% a menos que 
no primeiro semestre do ano passado. A arrecadação do PIS/Pasep e da Cofins apresentaram 
quedas de 6,3 e 0,1%, respectivamente. 

 

No primeiro semestre, a arrecadação do IPI montou a R$ 8,2 bilhões, apresentando 
crescimento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais uma vez, o 
destaque foi o IPI - vinculado à importações que cresceu 31,7%, explicado pela elevação das 
importações tributadas, em especial veículos, com reflexos na arrecadação do Imposto de 
Importação, que cresceu 16,3% em termos reais no período. 

A arrecadação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) atingiu 
em junho de 1997 R$ 8,4 bilhões, apresentando crescimento real de 12,4% em relação a 
junho de 1996. 



O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apresentou crescimento real de 2,7% em 
relação a junho de 1996, explicado exclusivamente pelo crescimento de 38% do IPI 
vinculado às Importações. Todos os demais setores apresentaram queda na arrecadação, 
principalmente o IPI recolhido pelas demais industrias, que caiu 3,2% em relação a junho de 
1996. 

A arrecadação das contribuições sociais cresceu 1% em junho de 1997 quando comparada ao 
mesmo mês do ano anterior. A Cofins e a CSLL apresentaram crescimento de 1,3 e 13,9% 
respectivamente enquanto a arrecadação do PIS/Pasep apresentou queda de 8,2%.  

EVOLUÇÃO	DA	DESPESA		

As Despesas Fiscais do Tesouro Nacional atingiram em junho de 1997 R$ 7,9 bilhões, em 
regime de competência, significando uma queda de 3,9% em relação a junho de 1996. 
Observa-se que todas as rubricas apresentaram queda com exceção das despesas com "outros
custeios e investimentos" e "operações oficiais de crédito" que cresceram 40,4 e 268,9% 
respectivamente. No primeiro caso, as despesas atingiram R$ 2,1 bilhões, dos quais 42% são 
relativos ao Ministério da Saúde.  

No primeiro semestre de 1997, as despesas do Tesouro Nacional totalizaram R$ 48,3 bilhões 
com crescimento de 3,71% em relação ao mesmo período do ano anterior, em virtude do 
aumento de 9,4% nas despesas vinculadas e, principalmente, da elevação verificada na 
rubrica " outros custeios e investimento", da ordem de 34,6% (Tabela 6.2). Os demais 
componentes da despesa apresentaram queda em relação ao primeiro semestre de 1996.  

 

EXECUÇÃO	FINANCEIRA	DO	TESOURO	NACIONAL		

Com o bom desempenho da receita e a queda das despesas, o Tesouro Nacional apresentou 
um pequeno superávit primário de R$ 55,6 milhões em junho contra um déficit de R$ 538 
milhões (a preços de junho de 1997) no mesmo mês do ano passado (Tabela 6.3). 



 

O superávit primário de junho não foi suficiente para fazer face às obrigações líquidas com 
juros reais de R$ 1,1 bilhão (68,3% maiores que as de junho de 1996). Registrou-se um 
déficit operacional de R$ 1 bilhão no mês, semelhante ao de junho de 1996. 

 

O superávit acumulado no primeiro semestre atingiu R$ 4,1 bilhões, 32% superior, em 
termos reais, aos R$ 3,1 bilhões registrados no mesmo período de 1996. 

O bom resultado primário do Tesouro Nacional não foi suficiente para compensar o 
crescimento das despesas com juros reais no primeiro semestre de 1997. Estas totalizaram, 
em regime de competência, R$ 6,4 bilhões, revelando um crescimento de 41,2% quando 
comparadas aos R$ 4,5 bilhões(a preços de junho de 1997) registrados no mesmo período de 
1996. O déficit operacional acumulado em 1997 atingiu, a preços de junho último, R$ 2,3 
bilhões, 60% superior, em termos reais, aos R$ 1,4 bilhão registrados no mesmo período de 
1996. Acrescendo-se também as despesas classificadas como correção monetária ou cambial, 
resulta um déficit nominal acumulado no ano montando a R$ 9,2 bilhões.  

	



AS	NECESSIDADES	DE	FINANCIAMENTO	DO	SETOR	PÚBLICO		

As Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) apuradas pelo Banco Central 
"abaixo da linha", ou seja, calculadas através da variação das contas de financiamento, 
apontam para um déficit nominal acumulado em 12 meses até maio para o governo 
consolidado de 5,53% do PIB. Este resultado mostra que caso o comportamento do restante 
do ano de 1997 seja semelhante ao do mesmo período de 1996, o resultado nominal de 1997 
representará uma melhora de 0,55% do PIB quando comparado ao resultado acumulado em 
1996 (Tabela 6.4). 

 

Quando se repete a análise anterior para as três esferas de governo, observa-se um melhor 
desempenho dos estados e municípios que diminuíram o seu déficit de 2,81% do PIB 
acumulado em 1996 para 2,32% do PIB acumulado em 12 meses até maio de 1997. O 
governo federal apresentou uma pequena deterioração de 0,04% do PIB nas suas contas no 
período, enquanto as empresas estatais melhoraram suas contas em 0,08% do PIB. 

O déficit operacional acumulado em 12 meses até maio para o governo consolidado foi da 
ordem de 3,47% do PIB. O governo federal contribuiu para o déficit operacional com 1,70% 
do PIB, seguido pelos estados e municípios e pelas empresas estatais com 1,47 e 0,29% do 
PIB, respectivamente. 

Analisando os resultados das NFSPs no conceito primário, verifica-se que o governo 
consolidado manteve o seu orçamento praticamente equilibrado, registrando um pequeno 
superávit de 0,08% do PIB acumulado até maio. O governo federal e as empresas estatais 
apresentaram superávits de 0,15 e 0,11% do PIB, respectivamente, e os governos estaduais e 
municipais, déficit de 0,18% do PIB.  

 

Política Agrícola  

INTRODUÇÃO		

Nesta seção, tratamos, inicialmente, do comportamento recente dos preços dos alimentos e 
dos preços dos produtos agrícolas. Em seguida, discutimos as perspectivas de 
comercialização dos principais grãos, com ênfase nas circunstâncias do mercado 
internacional. Finalmente, destacamos os aspectos mais salientes do Plano de Safra 1997/98, 
recentemente anunciado pelo governo.  



A	EVOLUÇÃO	RECENTE	DOS	PREÇOS	AGRÍCOLAS		

Conforme apontado no último Boletim, o comportamento dos preços dos produtos agrícolas 
no início de 1997 foi bastante diverso daquele observado no ano passado. Com efeito, 
enquanto em todo o ano de 1996 o item alimentação do IPC-Fipe havia aumentado 2,12%, 
somente nos três primeiros meses de 1997 o crescimento observado foi de 3,9%, ante uma 
variação do índice geral de apenas 1,45%. 

Esse comportamento do primeiro trimestre, no entanto, foi inteiramente revertido a partir de 
abril, conforme pode ser facilmente visualizado no Gráfico 1. A Tabela 7.1 mostra que essa 
mudança de comportamento dos preços dos alimentos foi generalizada, com a possível 
exceção dos "produtos semi-elaborados" em junho e julho. 

 

 

Os preços agrícolas no atacado mostraram a mesma mudança de comportamento. A Tabela 
7.2. mostra, além disso, que o fenômeno foi geral, com exceção de "cereais e grãos", que 
correspondem aos "semi-elaborados" no índice da Fipe. 



 

Com relação aos preços agrícolas em nível de produtor, o período coberto pelas Tabelas 7.3. 
e 7.4. foi de estabilidade, à exceção de feijão cores e suíno, cujos preços caíram. No caso do 
milho, o governo, não obstante ter tentado garantir o preço mínimo através de formação de 
estoques, não teve sucesso, como se discutirá posteriormente. O preço do arroz também tem-
se mantido inferior ao preço mínimo. O preço do frango reagiu em junho, após ter atingido 
níveis muito baixos em abril e maio, e o preço dos bovinos manteve-se elevado, para em 
período de safra. Acredita-se que o clima ameno tenha contribuído para isso.  

 



 

NOVOS	DADOS	SOBRE	A	PRODUÇÃO	AGRÍCOLA	EM	1997		

A Tabela 7.5 apresenta as últimas previsões de safra da Conab (quinto levantamento, 
referente ao final de junho), que indicam uma queda de 2,9% em relação ao terceiro 
levantamento, que contemplava uma produção brasileira de grãos de 81,2 milhões de 
toneladas, que seria um novo recorde. Essa queda deveu-se principalmente à seca que 
assolou a região Sul e que afetou o milho e a soja. 

 

Essa tabela permite, também, comparar os dados da Conab com os do IBGE, os quais vêm 
apresentando uma diferença entre si de 2,8 milhões de toneladas, cerca de 3,6%. Pode-se 
notar que o milho ( 1,8 milhão de toneladas) e a Região Norte/Nordeste (800 mil toneladas) 
respondem pela maior parte da diferença. 



De certa forma, é natural ocorrer tais diferenças. No caso do milho, existe muita 
heterogeneidade tecnológica, com forte crescimento recente de produtividade, mais 
facilmente captado num levantamento mais direcionado como é o da Conab. No caso do 
Nordeste, por sua vez, as previsões têm sido dificultadas pela instabilidade climática este 
ano, com diferenças fortes dentro da região. 

Para efeitos de comparação, incluímos, também, as previsões da empresa de consultoria 
Safras e Mercado, que se aproximam mais dos dados da Conab, no caso do milho.  

COMERCIALIZAÇÃO	DE	GRÃOS		

A partir de agosto inicia-se a entressafra agrícola, que se prolonga até fevereiro do próximo 
ano. Esse período caracteriza-se pela redução gradual dos estoques privados, configurando, a 
partir, daí uma tendência tradicional de elevação dos preços. 

Neste ano, o milho provavelmente será o produto que terá a maior participação do governo 
federal na comercialização, no segundo semestre. A oferta nacional do produto está estimada 
em 41,3 milhões de toneladas, contra um consumo de 36,9 milhões. Desse quantitativo, cerca 
de 4 milhões de toneladas são remanescentes de safras anteriores a 1996/97, e 4 milhões 
devem compor as aquisições neste ano (aproximadamente 1,5 milhão de aquisições diretas, 
1,5 milhão da securitização das dívidas e 1 milhão vinculado ao contrato de opções). Após o 
vencimento da primeira parcela da securitização em 31/10/98, o governo federal deverá deter 
cerca de 8 milhões de toneladas em seus estoques. 

Diante dessa conjuntura, o governo terá que complementar a oferta interna do milho, 
vendendo entre 3 e 4 milhões de toneladas, o que ratifica a importância oficial na formação 
dos preços de mercado, no segundo semestre. 

As importações não terão maior impacto sobre o mercado do milho, visto que serão pouco 
significativas, situando-se em torno de 350 mil toneladas. Isto porque, mesmo após o retorno 
das cotações externas para seus níveis históricos em torno de US$ 107,00, FOB Argentina 
(Gráfico 2), os custos de internação praticamente inviabilizam a importação do milho. Para 
exemplificar, tomando por base a cotação de U$ 107,00/t, e agregando-se as despesas com 
frete, internação e portuárias, chega-se a um custo de importação do produto colocado na 
região consumidora de Chapecó-SC, de R$ 9,26/60 kg, quando os atuais preços no atacado 
da região giram em torno de R$ 7,50/60 kg. A perspectiva de comportamento dos preços 
internos, no segundo semestre, é de apresentarem uma suave tendência de aumento, sem, no 
entanto, atingir os níveis da paridade de importação. 



 

Com relação ao mercado do arroz, a participação do governo federal será menos importante 
do que no do milho, uma vez que os estoques oficiais são menos significativos, cerca de 1,5 
milhão de toneladas, ao tempo em que a oferta do setor privado oriunda do Mercosul será 
suficiente para abastecer o mercado sem quaisquer problemas de abastecimento. Assim, 
serão necessárias pequenas suplementações da oferta, através dos estoques oficiais. 

O suprimento interno (produção, mais estoques de passagem) na safra 1996/97 está estimado 
em 11,4 milhões de t, enquanto o consumo está previsto em 11,7 milhões de t. A fim de 
suprir o déficit interno e gerar um estoque final de 0,9 milhão de t, cerca de um mês de 
consumo, serão necessárias importações de cerca de 1,2 milhão de t. De 80% a 90% das 
importações terão origem nos países do Mercosul, basicamente da Argentina e do Uruguai, 
uma vez que os preços do mercado asiático estão em patamares muito elevados, 
principalmente para o produto de melhor qualidade. 

Com relação ao trigo, o mercado está atravessando o pico da entressafra, com expectativa do 
início da colheita da safra 1997, estimada em 2,7 milhões de toneladas, no final de agosto 
próximo. 

 



A participação do governo federal na comercialização não tem sido relevante, uma vez que 
os estoques públicos encontram-se praticamente zerados. Dessa forma, o abastecimento tem 
sido feito basicamente pelo setor privado. 

Do consumo anual, estimado em 8,5 milhões de toneladas, cerca de 5,7 milhões são 
provenientes de importações da Argentina (65%) e de outros países (35%). 

De janeiro a maio de 1997 a cotação média do produto importado foi de US$ 166,00/t contra 
US$ 233,00 em igual período do ano anterior. Essa redução é explicada pelo aumento da 
produção argentina 1996/97, boa perspectiva da colheita norte-americana, com recorde de 
produtividade do cultivo de inverno e pela recuperação parcial  

dos estoques mundiais, de 110 milhões para 120 milhões de toneladas. O Gráfico 2 apresenta 
o comportamento recente do preço internacional de trigo, juntamente com cotações do 
mercado futuro.  

Quanto à soja, o Gráfico 4 mostra que se justificou plenamente a estratégia adotada pelo 
Brasil de rápido escoamento da produção para o mercado externo, pois isso coincidiu com 
um pico de preços de março a julho que não se sustentou em face das informações sobre o 
grande aumento da safra norte-americana (mais de 10%). Deverá haver, portanto, um maior 
fluxo de importações do grão no segundo semestre, mas isso coincidirá com baixos preços 
externos. 

Por outro lado, o Gráfico 4 suscita preocupações quanto à possível frustração de preços da 
futura safra brasileira, a se confirmar a grande expansão do plantio que se delineia 
atualmente.  

 

O	PLANO‐SAFRA	1997/98		

No final de junho, o governo divulgou um conjunto de medidas destinadas ao apoio do 
plantio da safra 1997/98, contemplando os novos preços mínimos, o crédito para 
financiamento da produção e o seguro agrícola (Proagro). 

Na fixação dos novos preços mínimos, os maiores aumentos ocorreram para algodão (+ 
7,75%) e para a soja (+ 6,96%). O feijão e a mandioca tiveram reajustes de 3,17 e 4,17%, 
respectivamente. O milho, produzido nas Regiões Sul e Sudeste, e o arroz permaneceram 



com os mesmos valores da safra anterior, embora a correção da tabela de ágios e deságios do 
arroz em 1997 tenha correspondido a um reajuste médio de 6%. 

Quanto ao milho da Região Centro-Oeste, a situação é um pouco mais complicada, uma vez 
que nos últimos anos os preços de mercado se situaram abaixo do mínimo oficial. Essa 
situação vem obrigando o governo a intervir na comercialização, o que provoca a formação 
de elevados estoques nesses estados e cuja administração tem se mostrado problemática. 
Devido a isso, decidiu-se pela redução do preço mínimo em Goiás e no Mato Grosso do Sul 
para R$ 6,50/60 kg, e no Mato Grosso para R$ 6,00/60 kg.  

Recentemente, a Conab efetuou levantamento de coeficientes técnicos junto a entidades do 
setor e elaborou cálculos de custos de produção regionalizados para o milho, inclusive no 
sistema de plantio direto. Os custos variáveis atingiram R$ 5,60/60 kg em Goiás e R$ 5,38/60 
kg, em Mato Grosso com os respectivos custos operacionais (que incluem os custos fixos ) 
atingindo os valores de R$ 6,95 e R$ 6,08. No Paraná, dependendo da produtividade, o custo 
variável foi de R$ 4,43/60 kg a R$ 5,33/60 kg, com os custos operacionais atingindo os 
valores de R$ 5,13/60 kg a R$ 6,41/60 kg.  

Pode se perceber, assim, que os atuais preços mínimos do milho estão muito altos em 
comparação com os custos de produção, o que justifica a manutenção de seu nível (no Sul e 
Sudeste) e mesmo sua redução (no Centro-Oeste), como ocorreu. Ademais, o milho vem 
sendo utilizado em rotação com a soja e por isso a receita com a produção de milho inclui o 
ganho que se tem com a soja (incluindo melhor controle de doenças da soja), algo que, numa 
conjuntura como a atual, de boa rentabilidade da soja, deve ter assumido um valor bem 
expressivo.  

Quanto ao crédito rural, o destaque aqui, ficou por conta do aumento do volume de recursos, 
devido à maior exigibilidade bancária; ocorreu, também, redução dos encargos financeiros, 
de 12% para 9,5%. 

Quanto ao volume de recursos, está sendo orçado em R$ 8,5 bilhões o total a ser aplicado 
nesta safra, 29% a mais do que o volume aplicado na safra 96/97 (R$ 6,6 bilhões). Em face 
dessa maior disponibilidade de recursos, foram concedidos os seguintes aumentos nos limites 
de financiamento:
a) custeio agrícola e pecuário, e EGF/SOV para produtos sem limites específicos: de R$ 30 
mil para R$ 40 mil;
b) custeio agrícola e EGF/SOV de sorgo; de R$ 30 mil para R$ 150 mil; e
c) custeio agrícola e EGF/SOV de soja, exclusivamente nas Regiões Centro-Oeste e Norte; 
de R$ 30 mil para R$ 100 mil. 

Além desses aumentos, foram mantidos os limites dos demais produtos, ou seja, R$ 300 mil 
para o algodão, R$ 150 mil para o arroz, feijão, mandioca e milho, e R$ 40 mil para a soja, 
nas demais regiões.  

CONCLUSÃO		

Esta seção destacou, na análise da conjuntura recente, o comportamento favorável dos preços 
dos produtos agrícolas. Esse fenômeno, que apenas em parte decorre de se tratar de um 
período de safra, já que ele também tem a ver com os preços baixos das commodities no 
mercado internacional, reflexo da boa safra esperada norte-americana, repercutiu na redução 
da taxa de variação dos preços dos alimentos, em nível de varejo e de atacado. Inverteu-se, 
com isso, no segundo trimestre de 1997, o comportamento relativo da inflação e do preço dos 
alimentos, vis-à-vis o que ocorreu no primeiro trimestre. 

Focalizou-se, também, o novo plano de safra, que contará com maior disponibilidade de 



crédito sem impacto sobre o tesouro, graças ao aumento das exigibilidades incidentes sobre 
os depósitos à vista. O plano de safra inclui também uma medida de grande impacto que foi a 
redução nominal do preço mínimo do milho no Centro-Oeste e sua manutenção no Sul e 
Sudeste. Isso compõe mais uma medida de mudança na forma de intervenção do governo, 
com redução da estocagem pública.   


