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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Carta de Conjuntura é uma iniciativa de um grupo de professores do Curso 

de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pampa, campus Santana 

do Livramento. A Carta tem como objetivo uma forma de integração dos 

diferentes membros da comunidade acadêmica na discussão sobre a economia 

nacional e internacional. Também há a intenção de que possa ser um 

instrumento de aprendizado discente no tratamento e análise de informações 

econômicas. É um esforço no sentido da criação de um espaço de geração e 

troca de conhecimento. 

Os dados apresentados possuem diferentes fontes, fato observável nas seções da 

mesma. Por serem de fontes diferentes, as informações apresentadas acabam 

por apresentar uma periodicidade de publicação distinta. Assim, levando em 

conta período de publicação da Carta, optou-se por utilizar o dado mais recente 

de cada área disponível. Além disso, as bases de dados utilizadas muitas vezes 

podem ser analisadas em recortes menores (além da Nacional, por Estado e/ou 

Cidades). Sempre que houve a disponibilidade, foram trazidas as informações 

para estes recortes também. 

Neste terceiro número da Carta de Conjuntura Econômica faz-se uma análise 

das condições conjunturais brasileiras para o primeiro trimestre de 2019. Como 

nos demais números, observam-se as questões de Política Monetária, Cambial 

e Fiscal, Inflação, Setor Externo, Atividade Econômica (via observação do PIB) 

e Mercado de Trabalho. Segundo a inovação introduzida na segunda edição há 

uma seção para tratar da questão rural, desta vez em Santana do Livramento. 

O grupo de professores envolvidos na realização deste trabalho aproveita o 

espaço desta apresentação para convidar a todos os interessados na coleta, 

tratamento e análise de dados de conjuntura a se juntarem ao nosso esforço. 
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POLÍTICA MONETÁRIA, CAMBIAL E FISCAL 

Nesta seção serão apresentados alguns resultados das áreas monetária, cambial 

e fiscal. Faz-se necessário ressaltar que, dado ao calendário de divulgação das 

informações contidas aqui nem sempre terão um período comum. Além disso, 

na subseção sobre a política fiscal, apresentam-se dados para um período maior 

de tempo, para que se consiga uma melhor compreensão dos acontecimentos da 

área. Assim, a seção será dividida em duas, sendo a primeira para apresentar a 

política monetária e cambial; e a segunda para a política fiscal. 

Política Monetária e Cambial 

A política monetária no Brasil vem sendo questionada no Brasil, sobretudo 

pelas sucessivas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) em manter 

a meta para a SELIC em 6,5%. É importante frisar que tal meta está sendo 

adotada pelo comitê desde março de 2018 e que ela é decrescente desde julho 

de 2015, quando era de 14,25%. A principal crítica que tem sido feita a 

manutenção da meta é com relação aos resultados observados na atividade 

econômica. Como não há sinal de crescimento econômico, inclusive com 

redução das expectativas em seu resultado, argumenta-se que o estímulo 

monetário poderia ser um dos fatores que poderiam ajudar na recuperação 

econômica. Entretanto, a política de juros no país não pode perder de vista as 

possíveis consequências de um aumento das taxas de juros nos EUA, tal como 

uma possível deterioração cambial que resultaria em inflação.  

Na Tabela 1 pode ser observado os efeitos da manutenção da meta da taxa 

SELIC, sobretudo nas operações de overnight da SELIC e do CDI. Ao contrário 

da taxa básica de juros da economia, a TJLP vem apresentando alta, como 

consequência da sua eliminação como taxa de referência nas operações do 

BNDES, uma vez que se considerava que a mesma era excessivamente 

descolada da SELIC. 

Tabela 1 – Taxas de juros nominais, março de 2018 a março de 2019 

 Mês/Ano 

  

Selic overnight CDI overnight TJLP 

% a.m. % a.a. % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. 

Mar/18 0,53 6,58 0,53 6,57 0,55 6,75 

Abr/18 0,52 6,40 0,52 6,39 0,53 6,60 

Mai/18 0,52 6,40 0,52 6,39 0,53 6,60 

Jun/18 0,52 6,40 0,52 6,39 0,53 6,60 

Jul/18 0,54 6,40 0,54 6,39 0,53 6,56 

Ago/18 0,57 6,40 0,57 6,39 0,53 6,56 

Set/18 0,47 6,40 0,47 6,39 0,53 6,56 

Out/18 0,54 6,40 0,54 6,40 0,56 6,98 

Nov/18 0,49 6,40 0,49 6,40 0,56 6,98 

Dez/18 0,49 6,40 0,49 6,40 0,56 6,98 

Jan/19 0,54 6,40 0,54 6,40 0,57 7,03 

Fev/19 0,49 6,40 0,49 6,40 0,57 7,03 

Mar/19 0,47 6,40 0,47 6,40 0,57 7,03 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

A Tabela 2, já tradicional nesta carta, reforça uma característica do sistema 

financeiro nacional, que é a diferenciação entre o crédito livre e o direcionado. 

Prof. Dr.  

André da Silva Redivo 
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Atuam como principais instituições que atuam no crédito direcionado no país o 

BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. As variáveis 

apresentadas, sobretudo a taxa média de juros, o prazo médio e a inadimplência 

permitem uma boa observação desta peculiaridade do sistema financeiro 

nacional. Através do prazo médio das operações – sendo elas realizadas por três 

grandes bancos públicos – percebe-se que as instituições públicas são 

responsáveis por boa parte do crédito de longo prazo ofertado na economia 

brasileira.  

Tabela 2 – Crédito: Proporção do PIB, Taxa média de juros, prazo médio das 

concessões e inadimplência março de 2018 a março de 2019 

Mês/Ano  
% do PIB Juros médios (% a.a.) Prazo Médio (meses) Inadimplência (%) 

Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 

mar-18 24,09 22,64 41,37 9,16 38,99 186,76 4,78 1,70 

abr-18 24,11 22,5 40,76 8,76 40,04 190,30 4,64 1,89 

mai-18 24,33 22,5 39,07 8,6 39,76 198,79 4,59 1,91 

jun-18 24,57 22,4 38,52 8,48 40,51 185,74 4,4 1,55 

jul-18 24,45 22,27 38,07 8,44 40,36 194,46 4,28 1,64 

ago-18 24,73 22,27 37,87 8,47 39,49 194,03 4,22 1,73 

set-18 24,86 22,21 37,93 8,11 38,3 193,79 4,10 1,86 

out-18 24,78 21,96 38,00 8,40 40,12 191,16 4,09 1,89 

nov-18 25,16 21,92 37,90 8,30 38,64 195,46 3,97 1,81 

dez-18 25,75 21,97 35,56 8,04 40,27 200,27 3,85 1,72 

jan-19 25,47 21,73 37,71 8,68 38,76 204,43 3,97 1,76 

fev-19 25,50 21,66 38,57 8,42 38,16 205,25 3,86 1,77 

mar-19 25,72 21,54 38,98 8,47 38,74 207,94 3,86 1,92 

abr-19 25,66 21,34 38,91 8,35 39,03 199,87 3,84 2,02 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Com relação a participação no PIB, nota-se que não há variações importantes 

na participação do crédito livre ou no direcionado, o que indica que os bancos 

públicos não vêm sendo utilizados como formas de alavancar a expansão da 

economia, através do aumento da oferta de crédito. Com relação a taxa de 

inadimplência é possível notar que há uma tendência de queda no crédito livre 

o que pode ser um bom sinal, uma vez que pode representar a restauração da 

situação financeira das famílias e empresas que usam tal modalidade de crédito. 

Entretanto, o crédito direcionado aponta para um leve aumento da 

inadimplência. Por fim, nota-se que as taxas de juros para ambos os seguimentos 

apresentam redução. 

A variação cambial está representada na Figura 1. Nela é possível observar a 

manutenção de uma taxa de câmbio superior a R$ 3,5,0, atingindo em alguns 

momentos valores superiores a R$ 4,00. A manutenção de incertezas sobre a 

economia brasileira, sobretudo com relação a situação fiscal e o baixo 

crescimento, apontam para a manutenção de um patamar mais elevado da taxa 

de câmbio. Além disso, como já abordado acima, tais níveis de câmbio podem 

representar um sinal de alerta para a realização de uma política monetária mais 

frouxa. 

 

 

Figura 1 – Taxa de câmbio Real/Dólar (venda), média do período, e variação 

em 12 meses, janeiro/2018 a janeiro/2019 
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Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Política Fiscal 

A estrutura fiscal brasileira pode ser considerada um dos principais problemas 

econômicos atuais. Como se observa na Figura 2, as receitas líquidas do 

governo estão consistentemente abaixo das suas despesas. O resultado pode ser 

interpretado à luz do baixo nível de crescimento, que frustra a arrecadação de 

impostos, ou seja, há uma estreita relação entre o nível de atividade e as receitas 

do governo. Por outro lado, as despesas são menos flexíveis, dado a sua natureza 

– como as despesas previdenciárias. Como não há sinais de recuperação da 

atividade econômica, inclusive com revisão para baixo das expectativas de 

crescimento, é de se supor que os déficits serão persistentes que relação 

dívida/PIB deve aumentar. 

Figura 2 – Receita Líquida e Despesa Total do Governo Central, em R$ 

milhões, acumulado em 12 meses, março/2018 a março/2019, a preços de abril 

de 2019. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Na Figura 3 são apresentados os resultados primário e nominal. Dado o que já 

fora visto na figura anterior, percebe-se que a persistência dos déficits primários, 

que passam a ser uma constante na economia brasileira após 2014. Dado que a 

arrecadação federal não consegue cobrir as suas despesas primárias, é de se 
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esperar que ocorram impactos no resultado nominal – aquele que inclui as 

receitas e despesas financeiras do governo.  

Figura 3 – Resultado Nominal e Resultado Primário do Governo Central, em 

R$ milhões, acumulado em 12 meses, março/2018 a março/2019, a preços de 

abril de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Sendo assim, diante dos resultados expressos na Figura 3, percebe-se que tanto 

as despesas correntes, quanto as financeiras, acabam sendo financiadas pela 

emissão de dívida. Este ponto tem sido central nos debates a cerca da situação 

fiscal brasileira, dado os limites impostos pela chamada Regra de Ouro. Este 

mecanismo foi adotado para que o mecanismo de dívida pública fosse utilizado 

para o financiamento dos investimentos públicos, majoritariamente. Sendo que 

o governo federal não consegue cobrir as suas despesas primárias, há a 

necessidade de aumentar o endividamento para cumprir com tais obrigações. 

Figura 4 – Juros nominais pagos pelo Tesouro Nacional, em R$ milhões, 

acumulado em 12 meses, março/2018 a março/2019, a preços de março de 2019 

e taxa implícita de juros a.a % 

 
Fonte: Tesouro Nacional para Juros Nominais e Banco Central para Taxa Implícita. 

Por fim, na Figura 4 estão representados o total de juros pagos pelo tesouro 

nacional e também a taxa implícita de juros (até novembro de 2018). É 

importante observar que em ambos os casos são observadas quedas nos valores 
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da situação fiscal atual, de constante déficit público. Seria de se esperar que, em 

um cenário onde o governo federal não vem conseguindo cobrir suas despesas 

primárias, as taxas de juros aumentassem. O aumento seria decorrente da 

percepção de insolvência do governo, o que aumentaria o prêmio de risco para 

os títulos da dívida pública brasileira. 
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INFLAÇÃO 

Segundo dados do Banco Central do Brasil a meta da inflação para 2019 é de 

4,25% ao ano com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para mais 

ou para menos. Nos primeiros meses do ano o IPCA– Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo pesquisado pelo IBGE registrou ao ano, ou seja, de janeiro 

abril de 2019, 2,09%, e em 12 meses chega a 4,94% como demonstra a Tabela 

3. 

Tabela 3 - Variação (%) mensal, anual e em 12 meses do IPCA – Índice Geral 

de Preços ao Consumidor Amplo, janeiro a outubro de 2019. 

Mês 

IPCA IPCA IPCA 

Variação mensal 

(%) 

Variação acumulada no ano 

(%) 

Variação acumulada em 

12 meses (%) 

Jan/18 0,29 0,29 2,86 

Fev/18 0,32 0,61 2,84 

Mar/18 0,09 0,7 2,68 

Abr/18 0,22 0,92 2,76 

Mai/18 0,4 1,33 2,86 

Jun/18 1,26 2,6 4,39 

Jul/18 0,33 2,94 4,48 

Ago/18 -0,09 2,85 4,19 

Set/18 0,48 3,34 4,53 

Out/18 0,45 3,81 4,56 

Nov/18 -0,21 3,59 4,05 

Dez/18 0,15 3,75 3,75 

Jan/19 0,32 0,32 3,78 

Fev/19 0,43 0,75 3,89 

Mar/19 0,75 1,51 4,58 

Abr/19 0,57 2,09 4,94 

Fonte: IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

O aumento do IPCA constata que os preços para o consumidor estão 

aumentando, porém não é característico do crescimento econômico, isto é, 

geralmente a inflação ocorre em função de políticas expansionistas com 

objetivo de aquecimento da economia. No entanto, o Brasil registrou nesse 

início de ano crescimento abaixo das expectativas estimadas pelas agências 

financeiras, esse resultado devido a baixa de investimentos na indústria e a falta 

de confiança de quem investe no Brasil e dos próprios brasileiros que estão com 

receio de consumir, ou seja, o país passa por uma crise embora não tenha se 

dado conta da magnitude dela. 

 

Ao observar o Figura 5, que demonstra o comparativo das taxas ao ano e 

acumulada com a meta de inflação que baixou de 4,5% para 4,25%, o IPCA já 

ultrapassa a meta, porém fica na margem de 1,5 pontos percentuais para cima e 

para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra.  

Lucélia Ivonete 

Juliani 
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Figura 5 - Comparativo entre a Meta de Inflação estabelecida pelo Banco 

Central e as Variações (%) mensal e anual do IPCA – Índice Geral de Preços 

ao Consumidor Amplo para ano de 2018. 

 
Fonte: IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

O Banco Central do Brasil juntamente com as demais agências financeiras 

propõe reduzir ainda mais a meta, para 4% em função do baixo crescimento, 

porém isso seria ofuscar o quadro de fundo, isso porque a inflação constitua a 

aumentar. 

Os grupos de produtos que compõe o IPCA são: 1. Alimentação e bebidas; 2. 

Habitação; 3. Artigos de residência; 4. Vestuário; 5. Transportes; 6. Saúde e 

cuidados pessoais; 7. Despesas pessoais; 8 Educação e 9. Comunicação. A 

Figura 6, demonstra a variação anual acumulada (%) de janeiro a abril de 2019. 

Figura 6 - IPCA - Variação acumulada no ano (%) por grupo de produtos abril 

de 2019. 

 
Fonte: IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

De acordo com as informações da Figura 7 o grupo educação teve a maior alta 

acumulada, ficou em 4,08%, seguido da alimentação e bebidas (3,73), saúde e 

cuidados pessoais (2,70%), transportes (2,06%), despesas pessoais (1,13%), 

habitação (1,12%) e artigos de residência. Os grupos que apresentaram queda 

foram comunicação (-0,16%) e vestuário (-0,86%). 
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De acordo com a Tabela 4, ao comparar o IPCA para o Brasil com o IPCA para 

região metropolitana de Porto Alegre percebe-se que o comportamento geral do 

índice regional é semelhante ao índice nacional o que é correto em termos de 

cálculo, porém chama a atenção que a região metropolitana de Porto Alegre 

continuamente apresentar índices maiores na maioria dos meses. 

Tabela 4 – IPCA – Brasil e IPCA para Região metropolitana de Porto Alegre 

(IPCA PoA), variação (%) mensal e variação acumulada no ano, de abril de 

2018 á abril de 2019. 

Mês 
IPCA IPCA PoA IPCA IPCA PoA 

Variação mensal (%) Variação mensal (%) 
Variação acumulada 

 no ano (%) 

Variação acumulada  

no ano (%) 

Abr/18 0,22  0,4 0,92 1,28 

Mai/18 0,4 0,75 1,33 2,04 

Jun/18 1,26 1,43 2,6 3,5 

Jul/18 0,33 0,05 2,94 3,55 

Ago/18 -0,09 -0,1 2,85 3,45 

Set/18 0,48 0,57 3,34 4,04 

Out/18 0,45 0,72 3,81 4,79 

Nov/18 -0,21 -0,42 3,59 4,35 

Dez/18 0,15 0,26 3,75 4,62 

Jan/19 0,32 0,08 0,32 0,08 

Fev/19 0,43 0,15 0,75 0,23 

Mar/19 0,75 1,18 1,51 1,41 

Abr/19 0,57 0,83 2,09 2,26 

Fonte: IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

Com relação a variação acumulada no ano a região de metropolitana Porto 

Alegre se distância mais ainda dos valores nacionais, observa-se por exemplo o 

IPCA acumulado em termos nacionais fecha em 2,09% e na região 

metropolitana de Porto Alegre em 2,26%. 

 

Figura 7 – IPCA Região Metropolitana de Porto Alegre - Variação acumulada 

no ano (%) por grupo de produtos de abril de 2019. 

 
Fonte: IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 
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por saúde e cuidados pessoais (4,28%), alimentação e bebidas (2,83%), 

transportes (2,75%), habitação(1,56%), despesas pessoais (1,36%), artigos de 

residência (0,22%). Os grupos que tiveram queda foi comunicação (-0,42%) e 

vestuário (-1,30%). O grupo educação tanto nacional como regional teve 
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aumento porque no início de ano sempre tem aumento das mensalidades 

escolares e também aumento no consumo de material escolar.  
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SETOR EXTERNO 

Embora os registros mensais da balança comercial tenham mostrado números 

positivos nos quatro primeiros meses de 2019, os respectivos saldos acumulados 

foram inferiores aos alcançados no ano de 2018, como pode ser visto através da 

Tabela 5. As exportações acumuladas nos meses de março e abril de 2019 

apresentaram retração de   -4,1% e -3%, em relação aos respectivos meses de 

2018. Já a retração das importações nos respectivos meses foi de -0,7% e -0,8% 

entre um ano e o outro. Além disso, os dados disponibilizados pelo Ministério 

da Economia também certificam que o comercio total acumulado resultou 

inferior em 2019 em relação ao ano anterior, como pode ser inferido a partir das 

observações de março e abril.     

Em relação ao destino das exportações, enquanto que os remetidos à China e 

Estados Unidos foram superiores em 2019 em relação aos respectivos registros 

acumulados de 2018, + 10,3% e +9,3%, as exportações à Argentina 

apresentaram sensível queda de -46,5%. O último resultado constata a crítica 

situação pela que atravessa o nosso principal parceiro comercial latino-

americano.  

Da mesma maneira, enquanto que a exportação acumulada de produtos básicos 

aumentou em 5,5% no mês de abril de 2019 em relação ao respectivo mês do 

ano anterior, a exportação de produtos semimanufaturados apresentou leve 

declínio, -1,5%. No caso das vendas externas de produtos manufaturados, a 

queda até o mês de abril foi mais acentuada, -7,5%, provavelmente 

influenciados pela retração da Argentina. 

Em relação às importações, o seu valor mensal também apresentou diminuição 

entre fevereiro e abril de 2019, o próprio ocorrendo com os valores acumulados 

de março e abril em relação aos respectivos meses do ano anterior. Certamente, 

tal comportamento contribuiu para que os saldos comerciais ainda que menores 

fossem positivos.  

A proporção das importações desde a China aumentou de 17,9%, em 2018, para 

22,9%, em 2019. A proporção das importações desde a Argentina teve leve 

aumento no período janeiro-abril, de 5,9%, em 2018, para 6,4%, em 2019. Já as 

compras originadas nos Estados Unidos apresentaram leve queda, mas 

mantiveram a sua participação em torno de 16% em relação ao total importando.    

Cabe destacar o comportamento das importações mensais de produtos 

manufaturados cuja participação no total importando é superior à dos produtos 

básicos e à dos semimanufaturados, em média 85%. Enquanto o seu valor de 

janeiro de 2019 superou o respectivo valor de 2018, os valores registrados entre 

fevereiro e abril registraram queda: -15,7%; -7,8%; e, -0,9%, respectivamente.  

O comportamento das importações de semimanufaturados registrou aumento de 

+18,2%, em média, nos quatro primeiros meses do ano em relação a 2018, 

embora a sua participação em relação ao total importado seja próxima de 4%. 

Já a importação dos produtos básicos importados, cuja participação no total 

importando foi, em média, 10,84%, teve um comportamento irregular, isto é, 

nos três primeiros meses do ano o seu valor superou o respectivo de 2018, mas 

em abril apresentou queda equivalente a 10%, assim, o aumento foi somente de 

2,4%, em média, nos quatro meses do ano.  

Prof. Dr.  

Carlos Hernán Rodas 

Céspedes 
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A China continua sendo o principal destino das exportações e o principal 

fornecedor de produtos manufaturados. Nas rubricas de importações 

correspondentes a “demais produtos manufaturados” e “aparelhos transmissores 

e receptores e componentes” a participação chinesa enquanto fornecedora foi de 

27,59% e 57,45%, respectivamente, no acumulado até abril de 2019.  

Tabela 5 - Balança Comercial. Valores Acumulados. Bilhões de US$, FOB 
  Mês Exportações Importações Saldo Bal. Com. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janeiro 18,39 17,03 16,39 14,20 2,01 2,82 

Jan/Fev 34,44 34,44 29,01 28,61 5,44 5,82 

Jan/Mar 52,45 54,67 42,14 42,42 10,31 12,24 

Jan/Abr 72,15 74,38 55,76 56,21 16,38 18,16 

Jan/Mai  93,71  69,48  24,24 

Jan/Jun  113,87  83,80  30,07 

Jan/Jul  136,40  102,45  33,95 

Jan/Ago  158,00  121,23  36,77 

Jan/Set  177,23  135,35  41,88 

Jan/Out  199,24  151,45  47,79 

Jan/Nov  220,33  168,31  52,02 

Jan/Dez  239,89  181,23  58,66 

Fonte:  Ministério da Economia. 

Por outro lado, dados preliminares do Banco Central sobre o balanço de 

pagamentos até o mês de abril indicam que, apesar do saldo na balança 

comercial ser positivo como indicado no início desta seção, tal valor é inferior 

que os saldos negativos do balanço de serviços e da conta da renda primária, 

Desta maneira, o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos ficou em 

US$ -8,23 bilhões até abril. O resultado só não é preocupante por causa do saldo 

positivo no valor do investimento direto no Brasil, US$ 28 bilhões, 

aproximadamente até o respectivo mês. O Banco Central também evidencia que 

a posição de reservas internacionais ficou em US$ 383,79 bilhões, até o dia 31 

de maio.   

O elevado estoque das reservas provocou uma declaração controvertida da 

conceituada economista Monica De Bolle, do Instituto Johns Hopkins e do 

Conselho de Assessoramento Técnico da Instituição Fiscal Independente (IFI) 

do Senado Federal, ao jornalista Fabio Graner do Valor Econômico 

(28/05/2019), no sentido de “o governo avaliar a possibilidade de se desfazer de 

parte de suas reservas internacionais para conseguir algum espaço para o uso da 

política fiscal no curto prazo de maneira anticíclica”.  

Embora a taxa de câmbio tivesse superado a casa dos R$ 4,00 por dólar no mês 

de maio, a estabilidade do câmbio parece estar garantida por causa do elevado 

estoque de reservas.  

Em relação ao município de Sant’Ana do Livramento, os dados da Tabela 6 

evidenciam que os saldos acumulados da balança comercial do município foram 

maiores em 2019 que os respectivos valores em 2018. Embora as exportações 

acumuladas tivessem registrado leves aumentos em todos os meses do ano, com 

exceção de fevereiro, em média 1,41%, as quedas verificadas nos saldos 

acumulados das importações foram mais significativas, em média -32%, e, por 

tal motivo, com poder explicativo pelos maiores saldos superavitários do 

município em 2019. 
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Tabela 6 - Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2019-2018 - US$, 

FOB 

Acumulado 
Exportações Importações Saldo Balança Com. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janeiro 3.108.522 2.990.956 70.300 173.800 3.038.222 2.817.156 

Fevereiro 5.068.068 5.077.899 166.713 258.531 4.901.355 4.819.368 

Março 6.957.995 6.947.859 306.159 349.606 6.651.836 6.598.253 

Abril 8.539.686 8.389.970 390.818 492.791 8.148.868 7.897.179 

Fonte:  Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
 

Do total exportado pelo município, 75% esteve relacionado com a produção 

classificada como Matérias Têxteis e suas Obras, e 17,9% originado no reino 

vegetal. Em relação às importações, 91,94% correspondeu a Matérias Têxteis e 

suas Obras.   
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ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil são apresentados de acordo 

com o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT) onde consta 

informações sobre a geração, distribuição e uso da renda no País, divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacando nessa 

edição dados do primeiro trimestre de 2019. 

O PIB começou o ano de 2019 com queda de 0,2% no primeiro trimestre, 

ficando abaixo do esperado, demonstrando a dificuldade de recuperação da 

atividade econômica do país. Inclusive o Boletim Focus do Banco Central do 

Brasil (31/maio/2019) revisou e reduziu a previsão de crescimento para apenas 

1,13% para o ano de 2019. 

A Figura 8 demonstra a taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente 

anterior do PIB brasileiro, do ano de 2018 até o primeiro trimestre de 2019, por 

componentes da Demanda. 

Figura 8 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 

do PIB Brasileiro por Componentes da Demanda 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE). 

O resultado do PIB poderia ter sido ainda pior se não fosse o consumo das 

famílias que no primeiro trimestre de 2019 cresceu 0,3%, correspondendo a 

cerca de 64,9% do PIB total. No terceiro trimestre de 2018 apresentou um 

crescimento de 0,6% e no quarto trimestre de 2018 de 0,5%, ou seja, vem 

crescendo, mas em percentuais pequenos e decrescentes.  

No entanto, a formação bruta de capital fixo, que representa os investimentos, 

teve em termos percentuais uma recuperação importante no terceiro trimestre 

de 2018 de 5,7%, mas obteve uma queda no quarto trimestre de 2018 de -2,4% 

e no primeiro trimestre de 2019 ficou em -1,7%. No primeiro trimestre de 2019 

os investimentos possuíram uma participação de cerca de 15,5% do PIB total. 

Em relação as exportações no quarto trimestre de 2018 obteve ainda 3,7% de 

crescimento, mas começando 2019 com queda de -1,9%. Entretanto, as 

importações tiveram um aumento de 0,5% (1º trimestre de 2019) em 

comparação com o trimestre imediatamente anterior, de -6,1 (4º trimestre de 

2018). 
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Patricia Eveline dos 
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A atividade econômica também apresenta resultados negativos quando 

observada pela ótica da produção por setores. Destaca-se a queda da indústria 

de -0,7% que é explicada principalmente pela queda na indústria extrativista de 

-6,3% e da construção civil de -2,0%. Essa queda demonstra o impacto no PIB 

referente aos desdobramentos do rompimento da barragem da Vale em 

Brumadinho (MG). Na Figura 9 apresenta-se a taxa do trimestre contra o 

trimestre imediatamente anterior do PIB brasileiro, por setores. 

Figura 9 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 

do PIB por setores 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE). 

O setor de serviços apresentou uma das principais contribuições positivas do 

período, mantendo seu crescimento em 0,2% no quarto trimestre de 2018 e no 

primeiro trimestre de 2019. O que manteve a alta foi o setor de informações e 

comunicações (0,3%), atividades financeiras (0,4%) e atividades imobiliárias 

(0,2%), e a queda se deu nos transportes, armazenamento e correios (-0,6%), e 

comércio (-0,1%).   

Já, o setor agropecuário tem demonstrado uma taxa do trimestre contra o 

trimestre imediatamente anterior cada vez mais recessivo, ou seja, de 2,4% (1 

trimestre de 2018) para 0,1% no segundo e terceiro trimestre de 2018 e 

praticamente zerando (0,03%) no 4º trimestre de 2018. E assim, o setor começou 

com -0,5% o primeiro trimestre de 2019. 

Mesmo com redução nas taxas do setor agropecuário, a estimativa para 2019 é 

de recuperação, pelas informações do Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA) divulgadas pelo IBGE. A estimativa de abril de 2019 para a 

safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 231,5 milhões de 

toneladas, 2,2% superior à obtida em 2018 (226,5 milhões de toneladas).  

O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, 

somados, representaram 92,8% da estimativa da produção e responderam por 

87,3% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimos de 

4,8% na área do milho e de 2,0% na área da soja, e declínio de 10,0% na área 

de arroz. No que se refere à produção, ocorreram decréscimos de 4,4% para a 

soja e de 10,6% para o arroz, e acréscimo de 12,6% para o milho. Para a soja, 

estima-se uma produção de 112,6 milhões de toneladas. Para o milho, uma 

produção de 91,6 milhões de toneladas. O arroz, uma produção de 10,5 milhões 

de toneladas e, para o algodão, uma produção de 6,4 milhões de toneladas. 
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Na Tabela 7 observa-se a produção de 2018, estimativa para 2019 e variação 

percentual para o Brasil e Grandes Regiões. 

Tabela 7 -. Produção (2018), estimativa (2019) e variação anual para o Brasil 

e Grandes Regiões 

Grande Região Produção 2018 (t) Produção 2019 (t) Variação (%) 

Brasil 226.453.181 231.459.043 2,2 

Centro-Oeste 101.014.565 103.746.703 2,7 

Sul 74.511.490 77.445.612 3,9 

Sudeste 22.877.050 21.957.267 -4 

Nordeste 19.112.336 18.981.977 -0,7 

Norte 8.937.740 9.327.484 4,4 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Agropecuária, Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola – abril de 2019.  
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MERCADO DE TRABALHO 

Para a análise do mercado de trabalho, foram utilizados os dados do CAGED, 

que contém as informações sobre o mercado formal de trabalho para todos os 

municípios do Brasil, bem como com as informações da PNAD para a análise 

da taxa de desemprego mensal.  

Ao analisarmos a evolução da taxa de desemprego ao longo do tempo, é possível 

observar que para o 1o trimestre que contém apenas 2019 (jan-fev-mar-19) seu 

valor aumentou para 12,7%, valor superior à média de 2018 (12,23%). É 

possível observar no gráfico 1 que o movimento da taxa de desemprego se 

aproxima do formato de um U, com valor mínimo para os trimestres com 

setembro e outubro, provavelmente influenciado pelo ciclo eleitoral.  

Tabela 8 - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 

anos ou mais de idade (%) 

jan-
fev-

mar 

2018 

fev-
mar-

abr 

2018 

mar-
abr-

mai 

2018 

abr-
mai-

jun 

2018 

mai-
jun-

jul 

2018 

jun-
jul-

ago 

2018 

jul-
ago-

set 

2018 

ago-
set-

out 

2018 

set-
out-

nov 

2018 

out-
nov-

dez 

2018 

nov-
dez-

jan 

2019 

dez-
jan-

fev 

2019 

jan-
fev-

mar 

2019 

13,1 12,9 12,7 12,4 12,3 12,1 11,9 11,7 11,6 11,6 12 12,4 12,7 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal 
 

Além disso, observa-se que o valor, em relação ao trimestre de 2018, está 0,4 

pontos percentuais abaixo. Também cabe ressaltar que o valor de jan-fev-mar 

2018 é o maior valor para a série, de acordo com a Tabela 8 e Figura 10. 

Figura 10 - Taxa de desocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou 

mais de idade (%) 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mensal 
 

Em relação ao número de admitidos e desligados, informação constante no 

CAGED, é possível observar que o saldo de empregos é positivo durante a 

maioria dos meses de 2018, com exceção de junho de 2018. No entanto, o 

número de admitido em dezembro foi bastante baixo, resultando em um 

déficit de vagas também neste mês, Tabela 9. 

No ano de 2019, conforme a Tabela 9 o mês de janeiro apresentou 

aproximadamente metade das vagas em relação a janeiro anterior, ao passo 

Prof. Dra.  

Tanise Brandão 

Bussmann 
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que em fevereiro houve um aumento bastante significativo. Em março houve 

uma redução na ordem de 43 mil postos de trabalho e em abril o aumento foi 

bastante superior ao visto em 2019. A idade do trabalhador admitido ficou em 

32 anos, com um salário mensal de 1.562,95 e 41 horas trabalhadas. Já o 

trabalhador desligado tinha em média 33 anos, um salário de 1.730,50 e 

também era contratado por 41 horas. 

Os setores que mais aumentaram o número de admissões e de desligamentos 

em abril de 2019 foram:  o de Restaurantes e outros estabelecimentos de 

serviços de alimentação e bebidas, seguido do Comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados e supermercados, por fim, o de construção de edifícios.  

Tabela 9 - Admitidos e Desligados de janeiro de 2018 a abril de 2019, no 

Brasil. 
Mês Admitidos Desligados Saldo 

Jan/18 1 284 498 1 206 676 77 822 

Fev/18 1 274 695 1 213 777 60 918 

Mar/18 1 340 153 1 284 002 56 151 

Abr/18 1 305 225 1 189 327 115 898 

Mai/18 1 277 576 1 243 917 33 659 

Jun/18 1 167 531 1 168 192 -661 

Jul/18 1 219 187 1 171 868 47 319 

Ago/18 1 353 422 1 242 991 110 431 

Set/18 1 234 591 1 097 255 137 336 

Out/18 1 279 502 1 221 769 57 733 

Nov/18 1 189 414 1 130 750 58 664 

Dez/18 961 145 1 295 607 -334 462 

Jan/19 1 325 183 1 290 870 34 313 

Fev/19 1 453 284 1 280 145 173 139 

Mar/19 1 261 177 1 304 373 -43 196 

Abr/19 1 374 628 1 245 027 129 601 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CAGED/ME. 

Em relação ao Rio Grande do Sul (TABELA 10), observa-se que de abril até 

agosto de 2018 há um ciclo negativo, com o menor valor em maio de 2018. 

Desde setembro os valores são positivos até dezembro, indicando que em 

metade do ano houve a criação de vagas. Em 2019, os valores foram todos 

positivos, indicando a criação de emprego, até maio, onde há uma redução na 

ordem de 2500 vagas. Em abril de 2019 o setor que apresentou o maior 

número de desligamentos foi o de Comércio varejista de mercadorias em 

geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 

supermercados, sendo que também foi o segundo que mais admitiu. O setor 

que mais admitiu foi o de Cultivo de Café, com 4.777 admissões. O setor de 

Construção de Edifícios foi o que mais terceiro que mais admitiu e o segundo 

que mais demitiu em abril de 2019. Em relação à idade, ela ficou em 31 anos 

para os admitidos tinham em média 31 anos, ao passo que os desligados 

tinham 33 anos. Já o salário ficou em R% 1.469,50 e os desligados recebiam 

em média 1.652,03.  
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Tabela 10 - Admitidos e Desligados de janeiro de 2018 a abril de 2019, no 

Rio Grande do Sul. 

Mês Admitidos Desligados Saldo 

Jan/18 99 961 82 192 17 769 

Fev/18 101 843 88 819 13 024 

Mar/18 109 755 97 088 12 667 

Abr/18 92 019 93 271 - 1 252 

Mai/18 83 192 93 919 - 10 727 

Jun/18 76 643 83 164 - 6 521 

Jul/18 83 025 85 682 - 2 657 

Ago/18 88 380 92 408 - 4 028 

Set/18 77 376 76 017 1 359 

Out/18 92 278 82 959 9 319 

Nov/18 87 418 77 297 10 121 

Dez/18 67 794 90 060 -22 266 

Jan/19 100 816 88 385 12 431 

Fev/19 114 853 92 390 22 463 

Mar/19 105 841 103 402 2 439 

Abr/19 95 638 98 136 - 2 498 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CAGED/ME. 

Em relação ao município de Santana do Livramento (TABELA 11), pode-se 

observar que em 10 dos 12 meses de 2018 os valores de emprego foram 

negativos. Sendo o valor mínimo em janeiro de 2018 quando foram extintos 

194 postos de trabalho. Em 2019, janeiro houve a criação de postos de 

trabalhos, já em fevereiro e março foram valores negativos, com a extinção 

de 95 postos de trabalho em março de 2019. Em abril foram criados 8 postos 

de trabalho.  

Tabela 11- Admitidos e Desligados de janeiro de 2018 a abril de 2019, em 

Santana do Livramento. 
Mês Admitidos Desligados Saldo 

Jan/18 424 618 -194 

Fev/18 340 364 -24 

Mar/18 381 505 -124 

Abr/18 345 356 -11 

Mai/18 276 375 -99 

Jun/18 352 361 -9 

Jul/18 305 345 -40 

Ago/18 359 347 12 

Set/18 286 322 -36 

Out/18 339 345 -6 

Nov/18 384 288 96 

Dez/18 305 321 -16 

Jan/19 379 366 13 

Fev/19 334 357 -23 

Mar/19 360 455 -95 

Abr/19 314 306 8 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CAGED/ME. 

Em Santana do Livramento, os setores de Comércio varejista de mercadorias 

em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 

supermercados, e de Construção de Edifícios também foram relevantes. O 

setor de Comércio Varejista admitiu 36 e desligou 43 indivíduos, e o setor de 

construção de edifícios desligou e admitiu 17 indivíduos. O setor de criação 

de bovinos foi outro setor relevante, admitindo 25 pessoas e desligando 35. 

Em relação à idade, os admitidos tinham 32 anos, enquanto os desligados 
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tinham 34 anos em média. Já o salário dos admitidos ficou na ordem de 

R$1.297,98 e os desligados recebiam R$1.408,41. O número de horas ficou 

em 41 horas. 
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O RURAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO: UM 

OLHAR A PARTIR DOS ASSENTAMENTOS  

A análise dos assentamentos rurais de Santana do Livramento se deu a partir de 

dados secundários e informações documentais. Serviram de fontes de consulta 

os websites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA). Foram consultadas as 

plataformas de dados do atual Ministério da Cidadania (MC), a base do Cadastro 

Único, o Portal Tab Social e o Sistema de gerenciamento e visualização de 

dados do MC (VIS DATA) para caracterizar os beneficiários do Programa Bolsa 

Família (PBF).  

De acordo com o Censo Demográfico realizado em 2010, Santana do 

Livramento possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)  

de 0,727, uma população estimada de 82.312 habitantes (2017), dos quais 

aproximadamente 8.054 vivem no meio rural. Com área de 6.941,613 km² 

(2016), constitui-se como o segundo maior município do estado do Rio Grande 

do Sul em extensão territorial (IBGE, 2019).  

Santana do Livramento faz parte do Bioma Pampa, com as características da 

campanha gaúcha e paisagem relativamente homogênea, predomínio de campos 

limpos, estrutura agrária baseada em propriedades com vasta extensão territorial 

e atividade econômica predominantemente pastoril (AGUIAR; MEDEIROS, 

2010). Entretanto, na década de 1990, o município passou a compor o mapa da 

reforma agrária brasileira, desenvolvendo os primeiros assentamentos rurais. 

Atualmente o município conta com 30 assentamentos rurais do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sendo o município com 

maior número de assentamentos no Rio Grande do Sul. Juntos os assentamentos 

possuem área de 26.258 hectares e abrigam aproximadamente 900 famílias 

(INCRA, 2019; AGUIAR, 2011). 

As famílias vindas de diversas regiões do estado introduziram novas formas de 

organização no campo, nas formas de produção e cultivo, a partir de relações 

socioeconômicas diversificadas (AGUIAR, 2011; MONTEBLANCO, 2013, 

TROIAN; BREITENBACH, 2018). Apesar da alteração na forma organizativa 

da produção no campo, há a presença de inúmeras fontes de privação. Santana 

do Livramento caracteriza-se pela desigualdade social, sendo que 5% da 

população estava em situação de extrema pobreza em 2010. Do total de 4.123 

indivíduos em extrema pobreza em 2010, 1.133 viviam no campo (IBGE, 2010). 

A Figura 11 apresenta o número de famílias assentadas de reforma agrária 

cadastradas junto ao Cadastro Único no período de 2012 a 2018 em Santana do 

Livramento. Os dados demonstram crescimento contínuo do número de famílias 

cadastradas até meados do ano de 2016. A partir do mês de agosto de 2016, o 

número de famílias cadastradas decaiu, de forma que em novembro de 2018 o 

número de famílias vinculadas ao Cadastro Único cadastradas era de 632 

(SAGI/MC, 2019). 

 

Prof. Dra.  

Alessandra Troian 
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Figura 11 – Número de famílias de reforma agrária cadastradas junto ao 

CadÚnico 

 
Fonte: Adaptado de SAGI/MC (2019). 

Em janeiro de 2019, 575 famílias assentadas da reforma agrária e 178 famílias 

acampadas estavam cadastradas no Cadastro Único, das quais 303 e 40 eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, respectivamente (SAGI/MC, 2019). 

A Tabela 12 apresenta o número de famílias assentadas de reforma agrária de 

Santana do Livramento que estão cadastradas junto ao Cadastro Único, ao 

Programa Bolsa Família e ao CAD 77. As informações são disponibilizadas 

tendo em vista a vinculação dos indivíduos aos diferentes assentamentos rurais 

de Santana do Livramento. Dos 30 assentamentos rurais do município, somente 

dois não apresentaram famílias beneficiárias do PBF em abril de 2016.  

No mesmo período, os assentamentos rurais denominados Rincão da Querência, 

São João II e 31 de Março continham a maior proporção de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família em relação ao número total de famílias 

assentadas (33,33%, 34,62% e 36,36%, respectivamente). Contudo, os 

assentamentos com o maior número absoluto de famílias consideradas 

extremamente pobres eram Roseli Nunes, Fidel Castro e Ibicuí (INCRA, 2019). 
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Tabela 12 - Famílias assentadas de Santana do Livramento cadastradas junto ao 

Cadastro Único (Abril/2016) 

Nome do 

Assentamento 

Famílias 

Assentadas 
Área 

Data da 

Criação 

Nº de Famílias 

Cadastradas no 

CadÚnico 

Nº de 

Famílias no 

CAD 77 

 

Nº de Famílias 

Cadastradas no 

PBF (04/2016) 

Cerro do 

Munhoz 
61 1.577,00 10/06/1992 55 22 6 

São Joaquim 37 1.040,10 11/11/1996 30 12 1 

Santo Angelo 15 481,42 21/11/1996 14 7 4 

Apolo 34 950,06 11/11/1996 29 11 3 

Bom Sera 24 747,87 05/12/1996 23 10 5 

Coqueiro 31 980,10 10/12/1996 29 12 4 

São Leopoldo 43 1.264,00 04/06/1997 43 17 11 

Recanto 23 665,00 29/08/1997 18 11 6 

Frutinhas 19 565,28 15/10/1997 15 2 0 

Posto Novo 21 665,29 14/10/1997 20 9 2 

Santa Rita II 20 697,00 14/10/1997 18 12 5 

Capivara 23 693,85 23/11/1998 20 9 4 

Pampeiro 44 1.338,81 17/12/1998 42 17 10 

Sepé Tiarajú 

III 
41 1.340,71 06/04/2006 37 16 9 

São João II 26 782,85 26/07/2006 23 11 9 

Herdeiros de 

Oziel 
35 997,28 02/04/2007 31 13 6 

Banhados 

Grande II 
11 258,39 02/04/2007 11 5 2 

Ibicuí 59 1.374,64 20/06/2008 54 24 13 

União 

Rodeiense 
17 387,00 02/12/1999 16 6 0 

Nova 

Esperança 
43 1.216,00 13/12/1999 28 7 3 

Esperança da 

Fronteira 
21 422,00 09/10/2000 19 9 2 

Nova 

Madureira 
24 596,82 10/12/2001 21 16 3 

Torrão 19 505,54 13/03/2002 18 6 3 

Rincão da 

Querência 
3 202,12 20/02/2002 3 2 1 

Paraíso II 7 136,00 05/12/2002 7 2 1 

Roseli Nunes 56 1.742,37 05/12/2002 52 27 11 

Conquista do 

Cerro da 

Liberdade 

68 2.475,57 12/12/2002 57 23 17 

Fidel Castro 58 1.499,88 08/08/2005 52 26 5 

Leonel Brizola 13 353,34 08/08/2005 11 4 1 

31 de Março 11 301,85 06/04/2006 11 7 4 

Fonte: Adaptado de INCRA (2019). 

Em média, 90,19% das famílias de cada assentamento rural de Santana do 

Livramento está vinculada ao Cadastro Único. Em cinco assentamentos (São 

Leopoldo, Banhado Grande II, Rincão da Querência, Paraíso II e 31 de Março) 

todas as famílias assentadas foram cadastradas em 2016. Infere-se que o registro 

das famílias é importante indicador da cobertura e do acesso ao Programa Bolsa 

Família (INCRA, 2019). A eficiência das equipes gestoras do PBF pode 

determinar o alcance da cobertura do programa, bem como a capacidade de 

promoção do desenvolvimento humano nas regiões rurais alvo de políticas de 

reforma agrária. 
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É crucial também a disposição de condições materiais e financeiras para que as 

diferentes ações veiculadas ao Programa Bolsa Família possam ser efetivadas. 

Os esforços e recursos para o atendimento às demandas das regiões rurais 

devem ser redobrados, já que o acesso ao meio rural é dificultoso, dados os 

problemas de infraestrutura, as más estradas e poucas alternativas em termos de 

transporte públicos. 
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