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A evolução do crédito no trimestre encerrado em
novembro refletiu a continuidade do crescimento do ritmo
da atividade econômica e o aumento da procura sazonal de
recursos pelo setor produtivo, condicionado pelo crescimento
das atividades relacionadas às vendas de fim de ano e pela
dinamização dos negócios associados ao plantio agrícola.

Nesse contexto, no que se refere às atividades
empresariais, predominaram os financiamentos concedidos
com recursos domésticos e com repasses do sistema
BNDES. No segmento de pessoas físicas, a demanda por
crédito evidenciou a consolidação das operações
consignadas em folha de pagamento e, conseqüentemente,
a melhora do perfil de endividamento das famílias. Essa
mudança, conjugada às condições mais favoráveis de renda
e emprego, vem contribuindo para a redução dos índices de
inadimplência ao longo do ano.

As operações de crédito do sistema financeiro
atingiram R$479,7 bilhões em novembro, com crescimentos
de 5,2% no trimestre e de 18,1% em doze meses. Como
resultado, a participação dos empréstimos totais em relação
ao PIB elevou-se de 25,4%, em agosto, para 26,1%. Os
financiamentos concedidos pelos bancos privados, que
respondem por 61% do total do sistema, somaram R$292,7
bilhões, acréscimo de 5,5% no trimestre, com relevância
para os segmentos de pessoas físicas e comércio. A carteira
das instituições públicas totalizou R$187,1 bilhões, com
expansão de 4,8% de agosto a novembro, ressaltando-se os
empréstimos ao setor rural.

O crédito destinado ao setor privado totalizou
R$460,2 bilhões em novembro, apresentando aumento de
5,4% no trimestre. Consideradas por atividade econômica,
as operações direcionadas ao segmento outros serviços
totalizaram R$79,1 bilhões, o que representa uma expansão

Evolução do crédito

R$ bilhões

Discriminação 2004 Variação

Ago Set Out Nov 3 12

meses meses

Total 456,0 464,6 474,7 479,7 5,2 18,1

  Recursos livres 258,4 263,1 268,4 273,0 5,7 23,0

    Pessoa jurídica 154,3 156,6 160,0 160,5 4,0 19,3

      Cambiais 54,2 52,4 52,2 50,0 -7,8 3,7

    Pessoa física 104,1 106,5 108,5 112,5 8,1 28,6

  Direcionados 166,6 169,8 173,9 174,5 4,7 8,5

    Habitação 23,9 23,8 24,0 24,1 0,7 4,3

    Rural 48,2 50,6 51,9 53,6 11,3 22,3

    BNDES 91,0 91,9 94,4 93,3 2,5 4,0

    Outros 3,6 3,5 3,6 3,5 -1,8 -14,9

  Leasing 11,7 12,2 12,8 12,8 8,7 46,2

  Setor público 19,3 19,5 19,6 19,5 1,2 31,1

Participação %:

    Total/PIB 25,4 25,7 26,1 26,1

    Rec. livres/PIB 14,4 14,6 14,7 14,8

    Rec. direc./PIB 9,3 9,4 9,5 9,5
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de 2,3%, destacando-se os desembolsos para os ramos
telecomunicações e cartões de crédito. Os financiamentos
concedidos à indústria alcançaram R$124,6 bilhões, com alta
de 2,7%, explicada, principalmente, por concessões aos
segmentos aeronáutico, automotivo e de energia. Os
empréstimos destinados ao comércio somaram R$54,9
bilhões, com crescimento de 7,7% no trimestre encerrado
em novembro.

As operações com o setor público totalizaram R$19,5
bilhões em novembro, com elevação de 1,2% no trimestre. A
dívida dos governos estaduais e municipais somou R$14,3
bilhões, variação de 2,9% no mesmo período, com ênfase
nos ramos de energia e transportes urbanos. O estoque de
crédito do governo federal alcançou R$5,2 bilhões, com
contração de 3,3% em relação ao saldo de agosto.

O volume das operações de arrendamento mercantil
cresceu 8,7% no trimestre, atingindo R$12,8 bilhões em
novembro, com destaque para as operações com pessoas
físicas envolvendo o ramo automotivo. As novas concessões
alcançaram R$3,8 bilhões no período setembro-novembro,
27,4% superiores ao valor registrado no trimestre encerrado
em agosto.

���������	
���
���	��

O total de crédito com recursos direcionados atingiu
R$174,5 bilhões em novembro, com elevação de 4,7% no
trimestre. O desempenho foi determinado  pela evolução
de 2,5% nos financiamentos efetuados pelo sistema BNDES,
cujo volume alcançou R$93,3 bilhões, e pelo crescimento
de 11,3% nas operações destinadas ao setor agropecuário.

Os desembolsos concedidos pelo BNDES somaram
R$35,3 bilhões de janeiro a novembro, com aumento de
23,6% em relação ao mesmo período de 2003. Por segmentos
da atividade econômica, os créditos destinados ao setor de
comércio e serviços totalizaram R$15,9 bilhões, com
acréscimo de 47,1% no período, tendo sido destinados,
fundamentalmente, às áreas de energia, transportes e
telecomunicação. Os financiamentos para a indústria
totalizaram R$13,1 bilhões, queda de 4%, salientando-se os
segmentos de veículos e equipamentos de transporte. O setor
agropecuário absorveu R$6,3 bilhões, representando
elevação de 52,9% no ano, reflexo da maior disponibilidade
de recursos para investimentos rurais, com ênfase para o
Programa de Modernização para Aquisição de Máquinas e
Implementos Agrícolas (Moderfrota). Adicionalmente, as

Desembolsos do BNDES

R$ milhões

Discriminação Jan-nov Variação

2003 2004 (%)

Total 28 556  35 284   23,6  

  Indústria 13 622  13 080  - 4,0  

    Outros equip. transporte1/ 4 808  4 554  - 5,3  

    Veículo automotor 2 383  2 096  - 12,0  

    Prod. alimentício e bebidas 1 613  1 645   2,0  

    Celulose e papel  412   935   126,9  

    Metalurgia básica  832   722  - 13,2  

    Máq. e equipamentos  410   695   69,5  

  Comércio/Serviços 10 789  15 867   47,1  

    Eletricidade, gás, água quente 4 390  6 455   47,0  

    Transporte terrestre 2 458  4 044   64,5  

     Correio e Telecomunicação  50  1 551  3 002,0  

    Construção  763  1 120   46,8  

    Comércio e rep. de veículos 1 422   856  - 39,8  

  Agropecuária 4 145  6 337   52,9  

Fonte: BNDES

1/ Inclui indústria aeronáutica.
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contratações efetuadas por micro, pequenas e médias
empresas alcançaram R$11,4 bilhões, correspondentes a
32,3% do total de desembolsos, apresentando elevação de
26,5% no período.

As consultas realizadas ao BNDES, que
representam a etapa inicial nos financiamentos de médio e
longo prazos, atingiram R$90,1 bilhões nos onze primeiros
meses do ano, com expansão de 121,3% em relação ao
mesmo período de 2003. Em termos setoriais, as solicitações
da indústria somaram R$49,4 bilhões, com acréscimo de
148,8% sobre o resultado de 2003, devido à demanda mais
intensa dos setores de metalurgia, transportes aéreos e
indústria extrativa. Os pedidos encaminhados pelo segmento
de comércio e serviços atingiram R$33,3 bilhões, com
aumento de 116,4% no ano, prevalecendo os ramos de
construção e de eletricidade e gás. No que se refere à
agropecuária, o montante de consultas alcançou R$7,5
bilhões, alta de 35,8% comparativamente ao ano anterior.

A carteira de crédito rural somou R$53,6 bilhões
em novembro, apresentando crescimento de 11,3% no
trimestre, determinado pelas liberações para o custeio da
safra 2004/2005, com predomínio de aplicações obrigatórias.
Em conseqüência, a participação relativa do custeio elevou-
se de 39% para 41,9%, no período, enquanto as parcelas
referentes a investimentos e comercialização declinaram
para 50,2% e 7,9%, respectivamente, ante 52,6% e 8,4%
no trimestre anterior.

Os financiamentos direcionados ao setor
habitacional somaram R$24,1 bilhões em novembro,
apresentando estabilidade no trimestre. Esse desempenho
foi condicionado pela redução trimestral de 24,3% nos
desembolsos efetuados com recursos provenientes da
caderneta de poupança, total de R$661 milhões.
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O saldo das operações de crédito com recursos
livres apresentou elevação de 5,7% no trimestre, atingindo
R$273 bilhões. A participação desses empréstimos no total
do sistema financeiro atingiu 56,9% em novembro, ante
56,7% em agosto.

Os empréstimos contratados por pessoas jurídicas
alcançaram R$160,5 bilhões em novembro, com evolução
trimestral de 4%. O desempenho foi determinado pelo

Volume de crédito rural e habitacional
R$ bilhões
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crescimento de 10,4% nas modalidades lastreadas em
recursos domésticos, cujo volume alcançou R$110,5 bilhões.
No mesmo sentido, a média trimestral das concessões
elevou-se 8,1%, situando-se em R$56,4 bilhões. Esses
resultados estiveram associados, principalmente, a aspectos
sazonais relacionados às vendas de fim de ano e à ampliação
dos negócios vinculados à atividade agrícola.

Os financiamentos referenciados em moeda
estrangeira somaram R$50 bilhões, com decréscimo de 7,8%
no trimestre, em decorrência da concentração de liquidações
e da apreciação cambial registradas no período. Os
desembolsos dessas modalidades registraram declínio de
12% na média do trimestre, totalizando R$8,1 bilhões.

As operações de crédito às pessoas físicas
cresceram 8,1% no trimestre, alcançando R$112,5 bilhões. A
média trimestral das concessões cresceu de R$31,1 bilhões,
em agosto, para R$33 bilhões, em novembro. O aumento das
contratações por parte das famílias vem refletindo a
continuidade do crescimento das operações de crédito
pessoal, com destaque para os empréstimos em consignação
em folha de pagamento. Adicionalmente, destaca-se o
desempenho  dos financiamentos para aquisição de bens,
associado à melhora dos níveis de confiança dos consumidores.

A taxa média de juros das operações de crédito com
recursos livres atingiu 45,7% a.a. em novembro, com
crescimento de 1,8 p.p. no trimestre. Esse comportamento
pode ser atribuído à elevação gradual recente da taxa de juros
básica e seu impacto sobre a curva de juros no mercado futuro,
considerada referência para a definição das taxas ativas
praticadas pelas instituições financeiras. Nos últimos doze
meses, contudo, a taxa média apresentou retração de 2,3 p.p.

Nos segmentos de pessoas jurídicas e de pessoas
físicas, as taxas médias apresentaram aumentos de 2,1 p.p.
e de 0,3 p.p., alcançando, respectivamente, 30,9% a.a. e
63,4% a.a. Assinale-se que, nos financiamentos para
empresas, o resultado refletiu, além do aumento na taxa de
juros de determinadas operações, a queda na participação
relativa de Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC),
modalidade que apresenta custo mais reduzido
comparativamente às demais. Com relação aos empréstimos
para pessoas físicas, o aumento foi atenuado pela expansão
dos contratos com desconto em folha de pagamento, que
apresentam taxas significativamente inferiores às outras
linhas de crédito desse segmento, assim como pela redução
no custo dos financiamentos de veículos, cujo referencial
de custo de captação são as taxas de longo prazo.

Taxas das operações de crédito a juros 
prefixados – Pessoa física
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O spread bancário das operações de crédito com
recursos livres alcançou 27,8 p.p. em novembro, com
aumento de 0,3 p.p. em relação ao nível de agosto. Esse
desempenho pode ser associado, entre outros fatores, às
incertezas relativas à evolução da taxa básica de juros.
Contribuiu, também, o aumento da representatividade da
carteira de pessoas físicas nos empréstimos totais, tendo
em vista o spread mais elevado observado nas operações
com esse segmento.

A inadimplência relativa ao crédito com recursos
livres apresentou relativa estabilidade no trimestre, situando-
se em 7,3% em novembro. Os atrasos relativos às operações
com pessoas jurídicas e com pessoas físicas mantiveram-
se em 3,4% e em 12,8%, respectivamente. Tendo em vista
a utilização habitual do décimo terceiro salário pelas famílias
para liquidação de dívidas, deve persistir a continuidade da
melhora na qualidade das carteiras desses tomadores neste
final de ano.
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A média dos saldos diários dos meios de pagamento,
em seu conceito restrito (M1), atingiu R$113,2 bilhões ao
final de novembro, aumentando 25,7% nos últimos doze
meses. Esse resultado traduz expansões de 23,5% no saldo
médio do papel-moeda em poder do público e de 27,1% nos
depósitos à vista.

A velocidade-renda, que mantinha-se estável desde
março, reduziu-se no trimestre, indicando o crescimento dos
componentes do M1 acima do produto nominal.

Com relação aos dados dessazonalizados e
deflacionados pelo IPCA, evidencia-se a retomada da
trajetória de alta do M1, em função, basicamente, do
crescimento contínuo da atividade econômica e da evolução
do volume das operações de crédito.

Em conformidade com o comportamento dos
depósitos à vista, a base monetária, considerando a média
dos saldos diários, atingiu R$77 bilhões em novembro,
registrando aumento de 26,2% em doze meses. Esse
resultado refletiu acréscimos de 24,7% no saldo médio do
papel-moeda emitido e de 29,5% nas reservas bancárias.

No que se refere às fontes de emissão primária de
moeda, as operações do Tesouro Nacional determinaram
impacto contracionista de R$8,1 bilhões no trimestre finalizado
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em novembro. No mesmo sentido, o conjunto de operações
com o sistema financeiro resultou em contração monetária de
R$4 bilhões, decorrente, em grande parte, do ajuste de R$3,3
bilhões nas operações com derivativos e do ingresso de R$567
milhões referente à exigibilidade adicional sobre depósitos. Esse
desempenho, associado ao crescimento de R$2,9 bilhões na
demanda por base monetária, gerou resgates líquidos de títulos
públicos federais de R$15 bilhões, no trimestre.

Objetivando equalizar as condições de concorrência
entre instituições de porte diferenciado, o Banco Central
alterou a exigibilidade de recolhimento compulsório sobre
depósitos a prazo. Assim, por meio da Circular 3.262, de
19.11.2004, as instituições financeiras passaram a recolher
somente a parcela que exceder R$300 milhões.

O crescimento dos meios de pagamento ampliados no
trimestre setembro-novembro esteve condicionado,
basicamente, pela continuidade do ingresso de recursos
externos, pelo movimento expansionista das operações de
crédito do sistema financeiro e pela liberação de recursos
relativos às restituições de imposto de renda e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse contexto, o
conceito M2, que engloba o M1 mais os depósitos de poupança
e os títulos emitidos pelas instituições financeiras, registrou
elevações de 4,6% no trimestre encerrado em novembro e de
18,2% em doze meses.  A variação trimestral refletiu aumentos
de 4,2% no saldo dos depósitos a prazo e de 2% no das
cadernetas de poupança, estas apresentando captação líquida
positiva entre novembro e agosto.

O M3, que inclui o M2, os fundos de renda fixa e os
títulos públicos federais que dão lastro à posição líquida de
financiamento em operações compromissadas, realizadas
entre o setor não financeiro e o sistema financeiro, elevou-
se 4% no trimestre encerrado em novembro e 18,5% em
doze meses. No trimestre, registrou-se ingresso líquido de
R$4 bilhões nos fundos de investimento. O conceito M4,
que agrega o M3 e os títulos públicos de detentores não
financeiros, apresentou saldo de R$1,1 trilhão em novembro,
aumentos de 3,5% no trimestre e de 17,1% em doze meses.

Assinale-se que, desde outubro de 2004, os meios de
pagamento ampliados apresentam mudança metodológica,
com a inclusão no conceito M2 do componente Depósitos
para Investimento, que contempla os valores das contas
correntes de depósitos para investimento (Conta Investimento).
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De setembro a novembro, as operações com títulos
públicos federais foram expansionistas em R$2 bilhões.
Excluídas as operações de troca de títulos, que totalizaram
R$18,9 bilhões, as colocações somaram R$77 bilhões e os
resgates, R$78,9 bilhões.

No trimestre, o Banco Central não realizou
operações de swaps cambiais, resgatando integralmente os
títulos indexados à taxa de câmbio, Notas do Banco Central
– Série Especial (NBCE) e Notas do Tesouro Nacional –
Série D (NTN-D). De setembro a novembro, os vencimentos
desses papéis equivaleram a US$3,3 bilhões e os de swaps,
a US$1,6 bilhão.

O montante médio mensal girado em operações
compromissadas de controle de liquidez reduziu-se de R$82,4
bilhões, em agosto, para R$67,2 bilhões, em novembro. Os
ajustes de R$3,3 bilhões com operações de swaps cambiais
e o superávit primário de R$8,1 bilhões do Tesouro Nacional
exerceram impacto expressivo nessa contração.
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A taxa de juros real ex-ante para o prazo de um
ano, com base em pesquisa realizada regularmente pelo
Banco Central junto ao mercado financeiro, atingiu 9,6% a.a.
em 16 de dezembro, ante 8,9% a.a. ao final de agosto. Esse
crescimento refletiu a expectativa do mercado em relação
à condução da política monetária, tendo em vista a
permanência das expectativas para a inflação em nível
superior ao da meta estabelecida.

Dessa forma, a perspectiva de elevação da taxa de
juros materializou-se nos contratos firmados na Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F). Entretanto, analisando-se
a curva de juros da BM&F, evidencia-se avanço marginal
mais intenso até meados do terceiro trimestre de 2005. A
taxa referencial de swap DI x pré para contratos de 360
dias, por seu turno, permaneceu próxima a 18% a.a.

Adicionalmente, considerando-se a mesma pesquisa
do Banco Central, a expectativa para a taxa Selic em
dezembro de 2005 situava-se em 15,5% a.a.
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O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa)
registrou, no último trimestre, aumento de 10,2%, atingindo
25.128 pontos. A valorização do índice foi acompanhada pelo
aumento médio de 10,1% no volume negociado, cuja média
diária atingiu R$1.255 milhões no trimestre.

O comportamento da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) refletiu o comprometimento do governo com
políticas fiscais e monetárias responsáveis, tais como a
manutenção de um superávit  primário compatível com uma
trajetória de queda para a relação dívida/PIB e a condução
da política monetária visando ao cumprimento das metas
para a inflação, juntamente com a intensa retomada da
atividade econômica interna.

Em dólares, a evolução do Ibovespa acusou
rentabilidade de 12,6% de agosto a novembro. O índice Dow
Jones Industrial Average (DJIA) acumulou alta de 2,5%
no trimestre e o National Association of Securities
Dealers Automated Quotation (Nasdaq), de 14,1%.

O financiamento das empresas no mercado de
capitais mediante emissões primárias de ações, debêntures
e notas promissórias atingiu R$14,4 bilhões até novembro,
crescimento de 127,3% em relação ao mesmo período de
2003. O crescimento expressivo é explicado, em parte, pela
reduzida base de comparação. As captações em ações e
em debêntures apresentaram acréscimo, respectivamente,
de R$3,1 bilhões e de R$4,5 bilhões em relação ao mesmo
período de 2003. Em relação às debêntures, merece
destaque a existência, ao final de novembro, de ofertas de
emissão em análise da ordem de R$5,6 bilhões, equivalentes
a 63% do total de registros aprovados no ano.
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O saldo das aplicações financeiras, que inclui as
cadernetas de poupança, os depósitos a prazo e os fundos
de investimento, totalizou R$896,2 bilhões em novembro,
com crescimento de 2,7% em relação a agosto.

O patrimônio dos fundos de investimento atingiu
R$538,1 bilhões ao final de novembro, com captação líquida
de R$4 bilhões no trimestre setembro-novembro. Com
relação à movimentação de recursos nos diversos tipos de
fundos de investimento, verificou-se, no trimestre, o aumento
da procura pelos referenciados em depósitos interfinanceiros
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(DI), que possuem carteira composta, basicamente, por
títulos pós-fixados. Por sua vez, os fundos de renda fixa
apresentaram captação líquida negativa no trimestre.

Acompanhando a expectativa de alta da taxa Selic,
a carteira dos fundos de investimento financeiro apresentou,
em termos consolidados, aumento de títulos pós-fixados em
detrimento dos títulos prefixados. Além disso, observou-se
a continuidade da tendência ascendente, identificada desde
março, da participação dos títulos indexados a índices de
preços, atingindo 14,2% em novembro, ante 11,4% no final
de março. Refletindo a apreciação do real frente ao dólar, a
parcela de títulos atrelados à taxa de câmbio declinou de
4,1%, em março, para 2,5%, em novembro.

A caderneta de poupança e os depósitos a prazo
registraram, ao final de novembro, saldos de R$153,8 bilhões
e R$184 bilhões, respectivamente, com variações no
trimestre de 2% e de 4,1%. Nesse período, a caderneta de
poupança apresentou captação líquida positiva de R$181
milhões, enquanto a modalidade depósitos a prazo absorveu
ingresso líquido de R$2,4 bilhões. Ressalte-se que, no
trimestre, a exemplo do que ocorreu com os fundos de
investimento financeiro, registrou-se aumento na procura
por títulos privados com rentabilidade pós-fixada e flutuante.

Com relação à rentabilidade das aplicações
financeiras, os fundos de investimento financeiro (FIF) e os
depósitos a prazo proporcionaram retornos de 3,6% e 3,7%,
respectivamente, no trimestre setembro a novembro. A
caderneta de poupança, com aniversário no primeiro dia do
mês, rendeu 1,9% no trimestre.

Os fundos de ações, que englobam os fundos de
investimento em títulos e valores mobiliários (FITVM) e os
fundos mútuos de privatização (FMP) e que captam
aplicação de recursos do FGTS, atingiram patrimônio de
R$44,1 bilhões em novembro, com crescimento e
rentabilidade média de 6,9% e 6,3%, respectivamente, no
trimestre.

Visando estimular a poupança financeira de longo
prazo, o governo federal criou novas regras para o Imposto
de Renda (IR) incidente sobre ganhos de aplicações
financeiras. As Medidas Provisórias 206 e 209 estabelecem,
a partir de janeiro de 2005, alíquotas diferenciadas de IR
para aplicações de renda fixa conforme o prazo de aplicação.
No caso das aplicações de renda variável, a alíquota de IR
diminuirá de 20% para 15%, independentemente do prazo
da aplicação.
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Em novembro, o setor público não financeiro
registrou superávit primário de R$6,9 bilhões. No ano, o
superávit atingiu R$84,8 bilhões, 5,3% do PIB,
comparativamente a R$70,3 bilhões, 5% do PIB, de janeiro
a novembro de 2003. Em doze meses, o superávit primário
atingiu R$80,7 bilhões, 4,6% do PIB.

Os resultados alcançados até novembro estão em
linha com a meta de superávit definida para o ano,
correspondente a 4,5% do PIB, registrando-se margem
compatível com a sazonalidade representada pelo último
bimestre do ano, quando ocorre maior concentração de
gastos orçamentários.

O aumento do superávit acumulado de janeiro a
novembro de 2004, ante o assinalado no mesmo período do
ano anterior, refletiu o desempenho favorável registrado em
todas as esferas do governo. Dessa forma, o superávit do
Governo Central aumentou 0,3 p.p. do PIB, o dos governos
regionais, 0,1 p.p. do PIB e o das empresas estatais, 0,04
p.p. do PIB.

O desempenho do Governo Central foi resultante
de déficits de R$24,7 bilhões e R$197 milhões,
respectivamente, apresentados pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e pelo Banco Central e de superávit
de R$80,4 bilhões  do governo federal. A elevação de R$11,8
bilhões, 0,18 p.p. do PIB, no superávit do governo federal
esteve associada, fundamentalmente, ao crescimento da
arrecadação de impostos e contribuições de competência
da União. De fato, o recolhimento de tributos federais, de
janeiro a novembro de 2004, atingiu R$289,9 bilhões,
superando a arrecadação relativa a igual período do ano
anterior em R$42,4  bilhões. Esse aumento da arrecadação,
que representa crescimento real de 9,9%, considerando-se
o IPCA como deflator, decorreu, principalmente, do
crescimento da atividade econômica e da adoção de medidas
de caráter administrativo, destinadas a melhorar a eficiência
do fisco e a combater a sonegação.

Ressalte-se que, em resposta a esse melhor
desempenho na arrecadação, o governo federal adotou,
recentemente, uma série de medidas de desoneração
tributária visando estimular a poupança de longo prazo e os

Resultado primário do setor público consolidado

Acumulado no ano: Jan-nov

Segmento 2002 2003 2004

R$ % R$ % R$ %

bilhões PIB bilhões PIB bilhões PIB

Governo central -36,3 -3,0 -46,3 -3,3 -55,5 -3,5

Governos regionais -12,2 -1,0 -14,4 -1,0 -17,9 -1,1

Empresas estatais -8,6 -0,7 -9,6 -0,7 -11,5 -0,7

Total -57,1 -4,7 -70,3 -5,0 -84,8 -5,3

Resultado primário

Acumulado no ano R$ milhões

Período Jan-nov FMI – Critério de desempenho

(I) Jan-dez (II) (I)/(II)  (%)

1999 -32 888 -30 185  109,0

2000 -41 532 -36 720  113,1

2001 -46 601 -40 200  115,9

2002 -57 070 -50 300  113,5

2003 -70 294 -65 000  108,1

2004 -84 828 -71 500  118,6



���������	

��������������	
��
������	�������

investimentos, fortalecer o mercado de capitais, além de
contribuir para a geração de empregos e elevação da renda.

Os gastos do governo federal atingiram 16,3% do
PIB de janeiro a novembro de 2004, comparativamente
15,6% do PIB no mesmo período de 2003, registrando-se
redução no desembolso com pessoal e encargos sociais, de
4,86% para 4,78% do PIB, e aumento das despesas com
custeio e capital, de 4,23% para 4,85% do PIB. Os gastos
com benefícios previdenciários totalizaram 6,56% do PIB,
ante 6,38%, em 2003.

O resultado dos governos regionais continuou
influenciado favoravelmente pela retomada do nível de
atividade econômica, registrando-se crescimento real de 6,4%
na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) nos dez primeiros meses de 2004, em
relação ao período correspondente no ano anterior,
considerado o IGP-DI como deflator. No tocante às despesas,
a observância dos limites de endividamento e de despesas
administrativas continuam favorecendo o equilíbrio fiscal dos
governos regionais e, indiretamente, proporcionando melhoria
de eficiência e qualidade do gasto público.

As empresas estatais apresentaram reversão do
déficit registrado no primeiro semestre, ocasionado por
fatores pontuais, a exemplo da distribuição de dividendos e/
ou da concentração de investimentos. Dessa forma, o
superávit acumulado até novembro, como proporção do PIB,
situou-se no mesmo patamar do ocorrido no mesmo período
de 2003.

O total de juros nominais apropriados em novembro
de 2004 alcançou R$10,3 bilhões. No ano, a apropriação
atingiu R$116,7 bilhões, 7,3% do PIB, comparativamente a
R$136,3 bilhões, 9,6% do PIB, em 2003, redução vinculada,
principalmente, à trajetória declinante da taxa Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Nesse sentido,
em 2004 a taxa Selic efetiva acumulada até novembro atingiu
14,6%, ante 21,7% em igual período de 2003. A redução
dos juros apropriados foi ainda mais relevante se considerado
o expressivo declínio dos ganhos proporcionados pelas
operações de swap cambial realizadas pelo Banco Central
nos dois períodos, de R$13,1 bilhões, de janeiro a novembro
de 2003, para R$4,5 bilhões, em face da maior estabilidade
da taxa de câmbio registrada em 2004.

As necessidades de financiamento do setor público
no conceito nominal, conceito que abrange o resultado
primário e os juros nominais apropriados, apresentaram déficit
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de R$3,5 bilhões em novembro. Considerado o resultado
acumulado no ano, o déficit nominal totalizou R$31,9 bilhões,
2% do PIB, comparativamente a R$66 bilhões, 4,7% do PIB,
em 2003, representando o melhor resultado nominal registrado
nessa base de comparação desde o início da divulgação da
série, em 1991. Essa performance foi determinada, sobretudo,
por taxas básicas de juros mais reduzidas e pela manutenção
de resultados primários favoráveis.

Quanto às principais fontes de financiamento do
déficit nominal acumulado no ano, a dívida mobiliária
apresentou expansão de R$68,4 bilhões e a dívida bancária
e os financiamentos externos, contrações de R$1,7 bilhão e
de R$31,4 bilhões, respectivamente.
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A dívida mobiliária federal, avaliada pela posição
de carteira, elevou-se de R$761,8 bilhões, 42,4% do PIB,
em agosto de 2004, para R$784,9 bilhões, 42,6% do PIB,
em novembro de 2004. A variação assinalada no trimestre
refletiu contrações proporcionadas por resgates líquidos de
R$1,8 bilhão no mercado primário e pela apreciação de 6,9%
do real frente ao dólar, e, em sentido inverso, a incorporação
de juros da ordem de R$28,5 bilhões.

A parcela da dívida mobiliária federal interna
indexada ao dólar passou de R$57,8 bilhões, em agosto, para
R$45,5 bilhões, em novembro, em razão de resgates cambiais
líquidos no valor de R$9,9 bilhões e da apreciação do real.
No período, excluídos os contratos de swap cambial, a
participação dos títulos cambiais no total da dívida mobiliária
federal reduziu-se de 7,6% para 5,8%, e a dos títulos
referenciados à taxa Selic, de 58,5% para 58,4%. Quando
considerados os contratos de swap, a participação cambial
passou de 13,1% para 10,3% e a dos títulos vinculadas à
Selic, de 53% para 53,8%. O percentual relativo à dívida
prefixada aumentou de 16,7% para 18,7%, evidenciando as
emissões líquidas de R$14,2 bilhões em Letras do Tesouro
Nacional (LTN) efetivadas no período.

O cronograma de amortização da dívida mobiliária
em mercado, exceto operações de financiamento,
apresentava, em novembro, R$15,6 bilhões, 2% do total,
vencendo em dezembro de 2004; R$347,4 bilhões, 44,3%
do total, em 2005; e, R$421,9 bilhões, 53,7% do total, a partir
de janeiro de 2006.
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A razão entre a dívida líquida do setor público
(DLSP) e o Produto Interno Bruto (PIB) é
considerada um indicador relevante para a avaliação
da sustentabilidade da política fiscal, em especial nas
economias emergentes. No caso brasileiro, essa
relação não apresentava redução anual desde 1994,
trajetória revertida em 2004, quando apresentou
queda de 6,1 p.p., até novembro. Esse resultado
refletiu os efeitos do arcabouço de política
macroeconômica em vigor, com a continuidade do
desempenho fiscal favorável, em todas as esferas
de governo, a queda do volume de juros apropriados
sobre a dívida em função do progresso no combate à
inflação, a apreciação do real decorrente da melhora
significativa das contas externas e a expressiva
retomada da atividade econômica.

A análise da relação DLSP/PIB requer a
estimação mensal do PIB, na medida em que o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulga o resultado agregado com periodicidades
trimestral e anual, enquanto os dados fiscais são
mensais. Adicionalmente, existe a questão da
defasagem da divulgação dessas estatísticas, com
os dados fiscais sendo divulgados até trinta dias após
o encerramento do mês e os valores nominais do
PIB sendo disponibilizados em torno de noventa dias
após o final de cada trimestre.

Nesse contexto, objetivando a divulgação
mensal da relação com defasagem reduzida, o Banco
Central estima o PIB mensal da economia brasileira.
Os fluxos mensais do PIB podem ser expressos em
termos reais ou nominais, opção na qual podem ser
contabilizados em valores correntes ou ser
valorizados para um determinado período com a
utilização de um índice de preços. A metodologia
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utilizada no cálculo do PIB mensal e de sua
valorização encontra-se no boxe "PIB Valorizado e
Dívida Líquida do Setor Público", no "Relatório de
Inflação" de setembro de 2003.

É intuitivo que em qualquer processo
inflacionário a soma dos valores mensais correntes
do PIB em um determinado período, digamos de doze
meses, seja menor do que a soma dos valores mensais
“inflacionados” para o último mês do período por
qualquer índice de preços. Da mesma forma, é
evidente que, em um caso limite de inflação zero, a
soma desses fluxos seja a mesma. No Brasil, embora
as taxas de inflação encontrem-se, atualmente, em
patamar reduzido, considera-se mais conveniente
valorizar os fluxos mensais do PIB, a fim de se obter
valores acumulados em unidades do mês de
referência. Isso porque o estoque da dívida já
incorpora a variação dos índices de preços incidentes
sobre os diversos componentes do endividamento.

Os índices de preços disponíveis para a
estimação do PIB valorizado podem ser divididos
em dois grandes grupos, os índices gerais e os
índices ao consumidor. O índice geral de maior
aceitação para tratar dos preços da produção
interna é o Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV). Quanto aos índices de preços ao
consumidor, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE,
é o índice adotado como referência do regime de
metas para a inflação. A principal diferença entre o
IGP-DI e o IPCA é que o primeiro inclui preços no
atacado, com ponderação duas vezes superior à dos
preços ao consumidor, e custos da construção civil,
além dos preços ao consumidor.

Em relação ao comportamento desses índices
de preços, observa-se maior sensibilidade do IGP-DI
às alterações na taxa de câmbio, em função dos
repasses mais rápidos e completos aos preços internos
no atacado. Depreciações cambiais provocam
crescimento do nível geral de preços superior ao do
nível de preços ao consumidor, com efeitos diferentes
no cálculo do PIB valorizado pelo IGP-DI ou pelo IPCA.

Entretanto, as alterações cambiais afetam
diretamente o valor absoluto da DLSP, uma vez que
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a dívida externa, as reservas internacionais e parcela
da dívida interna são vinculadas à moeda
estrangeira. Conforme metodologia de aceitação
generalizada, as variações na taxa de câmbio, assim
como na paridade entre as moedas estrangeiras a
que está vinculada a dívida pública, são apropriadas
por regime de competência, resultando em impacto
imediato em seu valor.

Resumidamente, o impacto de um choque
cambial sobre a relação DLSP/PIB ocorre em dois
momentos distintos. No primeiro, a relação aumenta,
evidenciando a elevação do estoque da dívida. A
magnitude do impacto registrado no momento seguinte
estará condicionada pelo índice utilizado para a
valorização do PIB, ocorrendo redução mais acentuada
na relação caso o índice utilizado seja o IGP-DI. Essa
trajetória reflete o impacto mais intenso de choques
cambiais sobre índices que incorporam de forma mais
expressiva a variação dos preços no atacado.

O gráfico a seguir retrata a trajetória da
DLSP sob quatro diferentes critérios de comparação
com o PIB: o oficial, considerando o PIB acumulado
em doze meses, valorizado pelo IGP-DI centrado; e
três alternativos: o primeiro, considerando a
valorização do PIB pelo IPCA; o segundo,
considerando o PIB corrente acumulado em doze
meses; e o terceiro, comparando a dívida média dos
últimos doze meses com o PIB corrente, acumulado
em doze meses.

Relativamente a esse último critério de
estimação da relação DLSP/PIB, que constitui-se
em forma de apresentação da trajetória da dívida
em alguns países, é relevante que se ressaltem dois
aspectos. O primeiro diz respeito à suavização da
curva, que passa a distribuir eventuais movimentos
bruscos apresentados pela DLSP. O outro aspecto
refere-se à sua tendência declinante registrada a
partir de meados de 2003 e persistente em 2004,
embora com inclinação menos acentuada do que as
associadas aos demais critérios. Nestes, registraram-
se quedas, em 2004, de 6,1 p.p., com valorização do
PIB pelo IGP-DI centrado; de 4,8 p.p., com
valorização pelo IPCA ;  e  de 4,6 p.p. com a utilização
do PIB corrente. Ressalte-se que, considerando
qualquer dos critérios alternativos, teria ocorrido
redução da relação também em 2003.
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Nesse contexto pode-se afirmar que:

• qualquer que seja o critério adotado para
valorização do PIB registrou-se melhoria
significativa na relação dívida/PIB em
2004, o que evidencia a relevância do
comportamento favorável dos principais
fatores condicionantes da dívida;

• a relação DLSP/PIB deve utilizar o PIB
valorizado, tendo em vista as taxas de
inflação ainda vigentes no país;

• a utilização do IGP-DI como inflator do
PIB confere maior estabilidade à relação
dívida/PIB, haja vista que a depreciação
(apreciação) eleva (reduz) a dívida por
um lado, mas por outro eleva (reduz) a
variação do IGP e, conseqüentemente, o
PIB valorizado;

• elevações significativas do IGP-DI
posteriores a choques cambiais,
usualmente superiores às registradas
pelos índices ao consumidor, embora
favoreçam a redução da relação dívida/
PIB, tendem a apresentar efeito simétrico
no período seguinte, quando ocorrer o
retorno do índice ao patamar original.
Nesse caso, a queda na relação dívida/
PIB em um período subseqüente seria
menor ou até mesmo poderia ocorrer sua
elevação, eliminando-se, assim, a
possibilidade de subestimação da relação
ao longo do tempo.

Dívida líquida do setor público – % PIB

45

48

50

53

55

58

60

63

65

68

70

Fev
2002

Mai Ago Nov Fev
2003

Mai Ago Nov Fev
2004

Mai Ago Nov

% PIB

DLSP/PIB (corrente) DLSP média/PIB corrente DLSP/PIB (IGP-DI centrado) DLSP/PIB (IPCA Centrado)



���������	

��������������	
��
������	�������

As operações de swap cambial atingiram R$35,6
bilhões em novembro, comparativamente a R$42,1 bilhões
em agosto. O resultado dessas operações no trimestre,
definido como a diferença entre a rentabilidade do DI e a
variação cambial mais cupom, foi favorável ao Banco
Central em R$3,6 bilhões, no critério de competência. No
critério caixa, esse resultado foi favorável em R$3,3 bilhões.
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A dívida líquida do setor público não financeiro
totalizou R$941,1 bilhões, 51,1% do PIB, em novembro,
comparativamente a R$941,3 bilhões, 52,4% do PIB, em
agosto, e a R$913,1 bilhões, 57,2% do PIB, em dezembro
de 2003.

Ressalte-se que a relação dívida líquida/PIB atingiu
o nível mais baixo desde junho de 2001, quando situou-se
em 51%. Essa redução esteve associada a uma combinação
de fatores positivos, como a continuidade do equilíbrio fiscal
em todos os segmentos do setor público, taxas de juros mais
reduzidas, apreciação da taxa de câmbio e retomada do
crescimento da economia. Adicionalmente, destaca-se a
mudança no perfil do endividamento, com menor exposição
às flutuações do câmbio. Esses fatores vêm favorecendo a
rolagem da dívida em mercado e a consolidação da trajetória
sustentável da relação dívida/PIB.

No que se refere aos principais fatores condicionantes
da redução da dívida líquida no ano, de 6,1 p.p. do PIB, a
apreciação cambial e o efeito do crescimento do PIB
valorizado responderam por quedas de 0,6 p.p. e 7,6 p.p.,
respectivamente, enquanto as necessidades de financiamento
e a variação de paridade da cesta de moedas que compõem
a dívida líquida responderam por acréscimos de 1,7 p.p. e
0,4 p.p., nessa ordem.

A dívida bruta do governo geral, que engloba
governo federal, INSS, governos estaduais e governos
municipais, passou de R$1.292 bilhões, 71,9% do PIB, em
agosto, para R$1.309 bilhões, 71,1% do PIB, em novembro,
basicamente em função de encargos capitalizados na dívida
mobiliária. Relativamente a dezembro de 2003, registrou-se
queda correspondente a 5,8 p.p. do PIB.

Evolução da dívida líquida

Fatores condicionantes

Discriminação 2002 2003 2004

Dezembro Dezembro Novembro

R$ % R$ % R$ % 

milhões PIB milhões PIB milhões PIB

Dívida líquida

 total – Saldo 881 108  55,5 913 145  57,2 941 054  51,1

Fluxos Acumulados no ano Novembro

Var. DLSP 220 241  2,9 32 037  1,7 27 908 - 6,1

Fatores 220 241  13,9 32 037  2,0 27 908  1,5

  NFSP 61 614  3,9 79 030  4,9 31 859  1,7

    Primário -52 390 - 3,3 -66 173 - 4,1 -84 828 - 4,6

    Juros 114 004  7,2 145 203  9,1 116 687  6,3

  Ajuste cambial 147 225  9,3 -64 309 - 4,0 -10 937 - 0,6

    Dív. interna1/ 76 662  4,8 -22 715 - 1,4 -2 124 - 0,1

    Dív. externa 70 564  4,4 -41 594 - 2,6 -8 813 - 0,5

  Outros2/  753  0,0 16 712  1,0 7 591  0,4

  Reconhecimento

  de dívidas 14 286  0,9  604  0,0 - 527  0,0

  Privatizações -3 637 - 0,2  0  0,0 - 78  0,0

Efeito crescimento

PIB - 11,0 - 0,3 - 7,6

1/ Dívida mobiliária interna indexada ao dólar.

2/ Paridade da cesta de moedas que compõem a dívida externa líquida.
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O desempenho das operações de crédito do sistema
financeiro, no período de setembro a novembro de 2004,
esteve condicionado pelos fatores positivos prevalecentes
na conjuntura econômica interna. O comprometimento do
governo com as políticas fiscal e monetária, evidenciado
pela elevação do superávit primário e pela atuação da
autoridade monetária no cumprimento da meta de inflação,
vem contribuindo para a consolidação dos fundamentos
macroeconômicos, favorecendo a continuidade do processo
de crescimento da atividade econômica.

Em relação ao custo do crédito, o comportamento
das taxas ativas praticadas pelas instituições financeiras
refletiu o processo de elevação da taxa Selic, iniciado em
setembro. A evolução dos juros de mercado evidenciou,
ainda, o avanço marginal nas operações de crédito em prazos
mais curtos, consistente com a sazonalidade do período,
pactuadas a taxas de juros mais elevadas.

Em função do crescimento contínuo da atividade
econômica e da expansão do volume das operações de
crédito, os meios de pagamento retomaram a trajetória de
alta. No tocante às fontes de emissão primária de moeda,
as operações do Tesouro Nacional destacaram-se com
impacto contracionista. No mesmo sentido, o conjunto de
operações com o sistema financeiro, em virtude do ajuste
nas operações com derivativos e do ingresso de recursos
referentes à exigibilidade adicional sobre depósitos,
também contribuiu como fator contracionista da base
monetária. Conseqüentemente, o aumento na demanda por
base monetária gerou resgates líquidos de títulos públicos
federais no período.

Os resultados fiscais observados no ano continuam
favoráveis em todos os segmentos do setor público e
situaram-se em níveis compatíveis com as metas fixadas
para o ano. Assinale-se a continuidade do desempenho do
segmento de governos, principal responsável pelo aumento
do superávit acumulado no ano, sustentado por aumento da
arrecadação, sobretudo decorrente do nível de atividade, e
redução de gastos de pessoal e encargos, em contexto de
aumento de despesas de custeio e de investimento.

Adicionalmente, a evolução favorável da relação
dívida líquida/PIB reflete a conjugação de fatores positivos,
em especial a continuidade do equilíbrio fiscal em todos os
segmentos do setor público, taxas de juros mais reduzidas,
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apreciação da taxa de câmbio e retomada do crescimento
da economia.

O equilíbrio fiscal, aliado ao perfil e à
sustentabilidade do endividamento vêm contribuindo para a
melhoria da percepção do risco-país. Além disso, os
resultados alcançados denotam o alinhamento da política
fiscal com os demais objetivos macroeconômicos de médio
e longo prazos.




