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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 segundo número da Carta de Conjuntura Econômica faz-se uma análise 
das condições conjunturais brasileiras para todo o ano de 2018. Como no 
primeiro número, observam-se as questões de Política Monetária, Cambial e 
Fiscal, Inflação, Setor Externo, Atividade Econômica (via observação do PIB) 
e Mercado de Trabalho. 

Uma inovação é a inclusão de uma seção para tratar de questões relativas ao 
Rural Brasileiro. A ênfase é dada sobre dados demográficos, acesso a serviços 
como saneamento e água e renda.  

Outra inovação diz respeito ao design da Carta, formatada para tornar-se mais 
amigável aos leitores. 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, as 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 
Na tabela 1 pode se observar a trajetória de alguns indicadores que influenciam as 
taxas de juros cobradas pelo mercado. A Selic, taxa de referência para a política 
monetária nacional tem apresentado uma trajetória de queda há algum tempo, sendo 
acompanhada pelas taxas de CDI que, de modo geral, balizam as taxas que serão 
cobradas pelas instituições financeiras. A TJLP, que foi substituída pela TLP (Taxa 
de Longo Prazo) em 01/2018 apresenta um movimento contrário, dado a nova política 
para esta taxa de juros. O objetivo central da nova política para os juros de longo 
prazo é que elas não se distanciem substancialmente da Selic, uma taxa de juros de 
curto prazo. 

 

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

Mês/Ano 
Selic overnight CDI overnight TJLP1 

% a.m. % a.a. % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. 
Jan/18 0,58 6,90 0,58 6,89 0,55 6,75 
Fev/18 0,47 6,72 0,46 6,71 0,55 6,75 
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 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Um ponto que deve ser destacado com relação a Selic, balizadora da política 
monetária, são as críticas que o Copom vem sofrendo por manter uma taxa de juros 
elevada. Alguns analistas têm questionado os modelos utilizados pelo Banco Central 
Brasileiro que servem de suporte à política de juros. Segundo tais analistas o modelo 
estaria prevendo taxas de inflação acima da observada, assim como um gap menor 
com relação ao produto potencial. Sendo assim, a manutenção da meta para Selic em 

                                                        
1 A TJLP era a taxa de referência para os empréstimos realizados pelo BNDES. Foi substituída pela TLP 
(Taxa de Longo Prazo) em janeiro de 2018. A taxa é composta por: i) um componente pré-fixado, 
chamado de TJL-Pré, definida pelo Banco Central; ii) e pelo IPCA do ano, acumulado em 12 meses, no 
mês de realização do contrato. 

Prof. Dr.  

André da Silva Redivo 
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6,5% passa a ser questionada pelo mercado, na medida em que a atividade econômica 
continua a apresentar baixa recuperação. Mesmo com a queda observada entre 
10/2016 e 03/2018, quando saiu de 14,25% até o patamar de 6,5%, piso para o 
indicador, esta seria insuficiente como medida anticíclica.  

Sendo assim, dado o baixo nível de inflação que vem sendo observado nos últimos 
anos, se observa um nível de juros reais elevados, quando comparado com os demais 
países. Como a situação fiscal ainda aponta para uma manutenção dos déficits 
primários nos próximos anos, perde-se a possibilidade de utilizar instrumentos de 
política fiscal anticíclica para aumentar o nível de atividade econômica. Portanto, 
manter a taxa de juros real a níveis elevados acaba por colaborar para a lenta 
recuperação da economia, pois colabora para manutenção de taxas de juros reais para 
as operações de crédito. 

Na tabela 2 pode-se observar uma peculiaridade do mercado de crédito brasileiro. 
Nota-se através dela que o mercado de crédito direcionado possui características 
bastante distintas da apresentada pelo mercado de crédito livre. Com a crise 
financeira de 2008 o crédito direcionado tem aumentado sua participação no total de 
crédito disponível na economia brasileira. São exemplos de crédito direcionado os 
financiamentos realizados pelo BNDES, sobretudo para os setores industrial e de 
serviços; os realizados pelo Banco do Brasil, com foco no setor agropecuário; e os 
créditos concedidos pela Caixa Econômica Federal, com ênfase no mercado 
imobiliário. 

 

Tabela 2 – Crédito: Proporção do PIB, Taxa média de juros, prazo médio das concessões e 
inadimplência janeiro de 2018 a janeiro de 2019 

Mês/Ano % do PIB Juros Médios a.a% Prazo médio (meses) Inadimplência (%) 
Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 

Jan/18 23,91 22,85 41,09 9,75 38,60 187,76 5,05 1,70 
Fev/18 23,82 22,73 42,08 9,93 41,49 182,95 4,97 1,80 
Mar/18 24,09 22,64 41,37 9,16 38,99 186,76 4,78 1,70 
Abr/18 24,11 22,50 40,76 8,76 40,04 190,30 4,64 1,89 
Mai/18 24,33 22,50 39,07 8,60 39,76 198,79 4,59 1,91 
Jun/18 24,57 22,40 38,52 8,48 40,51 185,74 4,40 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 38,30 193,79 4,10 1,86 
Out/18 24,75 21,93 38,00 8,40 40,12 191,16 4,09 1,89 
Nov/18 25,08 21,85 37,90 8,30 38,64 195,46 3,97 1,81 
Dez/18 25,62 21,82 35,56 8,04 40,35 200,28 3,84 1,72 
Jan/19 25,23 21,54 37,65 8,68 39,32 204,43 3,97 1,76 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Além do aumento na sua participação como proporção do PIB, se percebe que o 
crédito direcionado apresenta menores taxas de juro, maior prazo e menor 
inadimplência. As menores taxas de juros estão relacionadas com o crédito 
subsidiado a setores específicos, fornecido por instituições financeiras públicas. O 
modelo de financiamento baseado em instituições bancárias públicas não é uma 
exclusividade do Brasil, uma vez que a constituição histórica do sistema financeiro 
nacional aponta para a utilização de Bancos Públicos como forma de fomentar a 
atividade econômica de setores específicos. Porém as diferenças observadas entre os 
dois segmentos de crédito se mostra inconveniente, na medida em que cria 



5 

dificuldades para as empresas que não conseguem obter crédito do segmento de 
crédito direcionado. 

Ainda com relação a estrutura de crédito, é preciso apontar a queda nas taxas de juros 
dos dois segmentos. Porém, no segmento de crédito livre não ocorreu o aumento do 
prazo médio tal qual para o crédito direcionado. O alongamento da estrutura de 
crédito pode ser considerado algo positivo, uma vez que a ponta para financiamentos 
de longo prazo, normalmente utilizados na realização de investimentos de longa 
maturação. Ainda é preciso salientar que a manutenção do prazo médio do crédito 
livre está relacionada a presença do capital de giro, tipicamente de curto prazo, e que 
tem maior representatividade no segmento de crédito livre. Por fim, percebe-se que a 
inadimplência vem caindo para o segmento de crédito livre, enquanto que oscila em 
torno de um mesmo valor médio para o direcionado. 

A variação cambial para o período de janeiro de 2018 e janeiro de 2019 está presente 
na figura 1. É interessante observar que durante todo o período, a taxa de câmbio se 
manteve acima de R$ 3,20 por dólar, demonstrando uma certa resiliência da mesma. 
Observa-se que 2018 foi um ano eleitoral e que as incertezas inerentes ao processo 
permitiram que a taxa de câmbio atingisse um valor superior a R$ 4,00 em setembro 
de 2018. Porém, a manutenção deste patamar da taxa de câmbio, ao contrário do que 
acontece ao final de outros períodos eleitorais, pode ter relação com as incertezas 
apresentadas pela economia brasileira desde 2015. 

 

Figura 1 – Taxa de câmbio Real/Dólar (venda), em R$, média do período, e variação em 12 meses, 
janeiro/2018 a janeiro/2019, em % 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

Política Fiscal 
Como já apontado na edição anterior da Carta de Conjuntura os piores resultados 
macroeconômicos apresentados pelo Brasil estão na área fiscal. Como se observa na 
figura 2, os déficits primários têm ocorrido repetidamente, sem sinal de reversão da 
trajetória. É importante observar que tal resultado tem relação com a manutenção de 
uma taxa de crescimento relativamente estável das despesas totais do Tesouro 
Nacional, dado que as principais contas de despesa apresentam um certo grau de 
imobilidade. Por sua vez, as receitas líquidas arrecadadas pelo Tesouro Nacional 
estão fortemente vinculadas com a arrecadação de impostos e contribuições, que por 
sua vez possuem forte correlação com o nível de atividade econômica. 
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Figura 2 – Receita Líquida e Despesa Total do Governo Central, acumulado em 12 meses, janeiro/2018 
a janeiro/2019, em R$ milhões, a preços de janeiro de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

Dado o baixo nível de crescimento da atividade econômica nos últimos dois anos, é 
de se esperar que a existência de déficits primários continue presente nas operações 
do Tesouro Nacional. Tal resultado acaba por implicar em crescimento da dívida 
pública nacional, uma vez que passa a ser necessário emitir nova dívida pública para 
realizar o pagamento das despesas primárias não cobertas pela arrecadação e também 
para pagamento dos juros da dívida pública. Neste sentido, as políticas fiscais 
adotadas pelos dois últimos governos têm como foco a redução da taxa de 
crescimento da despesa pública, o que leva a intensos debates entre situação e 
oposição, como o que ocorreu com a implantação do teto de gastos, mesmo que 
aprovado, e também com as tentativas de reformas da previdência. 

A principal fonte de despesa primária do Tesouro Nacional é a previdenciária, área 
onde se concentram, atualmente, as principais discussões econômicas. Tal debate tem 
como foco, recentemente, a proposta de reforma previdenciária proposta pelo 
governo, que pretende realizar uma economia de R$ 1,1 trilhões ao longo dos 
próximos 10 anos. O debate tem apontado para elementos mais consensuais em torno 
da reforma, como a adoção de alíquotas progressivas, e também para aqueles menos 
consensuais, como o BPC e também o tempo mínimo de contribuição. 

Além da discussão de pontos específicos sobre a proposta de reforma, o debate mais 
antigo com relação a necessidade de reforma está na caracterização do sistema 
previdenciário brasileiro. Para os que são contrários a qualquer proposta de reforma, a 
previdência deve ser observada como integrante do sistema de seguridade social. Por 
esta ótica, devem ser contabilizadas para o saldo não só as receitas previdenciárias, 
mas também aquelas relacionadas com o sistema de seguridade e que são previstos 
constitucionalmente. Por outro lado, defensores da reforma enfatizam a relação entre 
receitas e despesas previdenciárias, mostrando que há tanto um déficit financeiro, 
observado pelo fato de as despesas serem maiores que as receitas, bem como o déficit 
atuarial, que inclui as expectativas de pagamentos de benefícios futuros. 

A figura 3 apresenta, então, a arrecadação previdenciária, tanto do regime geral de 
previdência social (RGPS), quanto do regime próprio de previdência social (RPPS) e 
também as despesas com benefícios previdenciários como proporção do PIB, entre 
1997 e 2018. O RGPS atinge uma maior parcela da população e que tem contratos de 
trabalho regidos pela CLT, enquanto o RPPS abrange os servidores públicos. 
Destaca-se que os resultados apresentados são para a arrecadação e despesa realizada 
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pelo Governo Federal, não incluindo os resultados estaduais. O que se destaca é que a 
variação como proporção do PIB das despesas previdenciárias é superior à observada 
para as receitas. Este resultado se intensifica a partir de 2015. 

 

Figura 3 – Arrecadação previdenciária do RGPS + RPPS e Despesas com Benefícios previdenciários 
com proporção do PIB (%), acumulado em 12 meses, janeiro/2018 a janeiro/2019, a preços de janeiro 
de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

Além do déficit primário, o país também tem observado déficits nominais constantes 
ao longo do tempo. É importante salientar que a piora da situação fiscal desde 2015 
tem agravado o resultado dos déficits nominais, que acontecem a mais tempo, mas 
tinham seus resultados atenuados pela presença de superávits primários. A diferença 
entre o resultado primário e o resultado nominal é que o segundo considera as receitas 
e despesas financeiras na contabilização do seu resultado. Os resultados primário e 
nominal podem ser observados na figura 4. Nela é possível observar que houve 
déficit em todo o período, no resultado acumulado em 12 meses, entre janeiro de 
2018 e janeiro de 2019. 

 

Figura 4 – Resultado Nominal e Resultado Primário do Governo Central, acumulado em 12 meses, 
janeiro/2018 a janeiro/2019, em R$ milhões, a preços de janeiro de 2019 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 
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A presença constante de déficits públicos tende a elevar a taxa de juros que o 
mercado cobra para a rolagem da dívida pública. Entretanto, o que se observa tanto 
para o montante total de juros pagos pelo Tesouro Nacional, em função da dívida 
pública, e também as taxas de juros implícitas da dívida pública têm apresentado 
quedas a partir de agosto de 2018. 

Figura 5 – Juros nominais pagos pelo Tesouro Nacional, acumulado em 12 meses, janeiro/2018 a 
janeiro/2019, em R$ milhões, a preços de janeiro de 2019 e taxa implícita de juros a.a % 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

A figura 6 nos permite observar que a piora no resultado fiscal impacta na trajetória 
das relações Dívida/PIB, seja ela a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), ou seja a 
Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). Sendo assim, como já apontado na última 
edição da Carta, a trajetória da dívida líquida do setor público e também da dívida 
bruta do governo geral tem sido de elevação, atingido os valores de 76,74% do PIB 
para a DBGG, em janeiro de 2019 e 54,03% do PIB para a DLSP, no mesmo período. 

 

Figura 6 – Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)2 como 
% do PIB 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 

  
                                                        
2 DLSP: abrange governo federal, governos regionais, empresas estatais não financeiras que não 
dependem do orçamento federal e o Banco Central; DBGG: abrange o total de dívidas sob 
responsabilidade dos governos federal, estatuais e municipais, junto ao setor privado, financeiro e ao 
resto do mundo. 
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INFLAÇÃO 
Baseado na meta de inflação para 2018, que segundo o Banco Central, ficou em 4,5% 
ao ano o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE teve o seguinte 
comportamento mensal, acumulado anual e acumulado em 12 meses.  

Tabela 3 : Variação (%) mensal, anual e em 12 meses do IPCA – Índice Geral de 
Preços ao Consumidor Amplo, janeiro a dezembro de 2018. 

  IPCA  IPCA  IPCA  
Mês 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 0,70 2,68 

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

Mai/18 0,40 1,33 2,86 

Jun/18 1,26 2,60 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 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

De acordo com a tabela 3 o IPCA acumulado em 2018 foi de 3,75% abaixo da meta 
de 4,5% da inflação. O maior índice mensal registrado no ano foi em junho de 1,26%, 
e menor índice foi o de agosto -0,09%. Como já relatado na carta conjuntura anterior 
isso ocorreu porque em junho tivemos o impacto da greve dos caminhoneiros e dois 
meses depois, com a normalização das entregas houve uma queda nos preços. 

É possível verificar na figura 7 que nos meses de janeiro a dezembro de 2018 a 
inflação sempre esteve mais de 2 pontos percentuais aproximadamente, e no 
acumulado ficou 1 ponto percentual abaixo da meta de 4,5%. Isso demostra que 
apesar do ano ser eleitoral e por vários momentos apresentar turbulência em outras 
frentes, isso não causou maiores consequências ao índice inflacionário. 

Figura 7 : 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: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 
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Prof. Dra.  

Lucélia Ivonete 
Juliani 
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De fato, essa estabilidade no índice inflacionário também pode estar sendo comedida 
pela crise silenciosa que o país se encontra, com forte ociosidade dos fatores de 
produção. 

O IPCA é um índice que tem como parâmetro de pesquisa a faixa de renda de 1 a 40 
salários mínimos e estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência e é 
realizada nas regiões metropolitanas do país. Os grupos de produtos que são 
pesquisados 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 8, demonstra a variação anual acumulada (%) 
de janeiro a dezembro de 2018 dos grupos de produtos que compõe o cálculo do 
índice. 

 

Figura 8 : IPCA - Variação acumulada no ano (%) por grupo de produtos de janeiro a dezembro de 
2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

 

A figura 8 evidencia que dois grupos tiveram alta maior que a meta de inflação no 
ano de 2018 que foram a educação (5,32%) e a habitação (4,72%), esses dois grupos 
foram seguidos por transportes (4,19%), alimentação e bebidas (4,04%), saúde e 
cuidados pessoais (3,95%), artigos de residência (3,74%), despesas pessoais (2,98%) 
e vestuário (0,61%). O grupo de comunicação registrou queda acumulada no ano de -
0,09%. 

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 continua apresentando 
índices maiores na maioria dos meses. 
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Tabela 4 – IPCA – Brasil e IPCA para Região metropolitana de Porto Alegre (IPCA- PoA), variação 
(%) mensal e variação acumulada no ano, janeiro a outubro de 2018.  

  IPCA  IPCA PoA IPCA  IPCA PoA 
Mês Variação mensal 

(%) 
Variação mensal (%) Variação acumulada 

no ano (%) 
Variação acumulada 

no ano (%) 
Jan/18 0,29 0,68 0,29 0,68 
Fev/18 0,32 0,08 0,61 0,76 
Mar/18 0,09 0,11 0,70 0,87 
Abr/18 0,22 0,4 0,92 1,28 
Maio/18 0,40 0,75 1,33 2,04 
Jun/18 1,26 1,43 2,60 3,50 
Jul/18 0,33 0,05 2,94 3,55 
Ago/18 -0,09 -0,10 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 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

Com relação à 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 3,75% e na região metropolitana de Porto 
Alegre em 4,62%. Relacionando o índice de inflação regional com a meta nacional de 
2018 ficamos um pouco acima de 4,5%. 

 

Figura 9 : IPCA Região Metropolitana de Porto Alegre - Variação acumulada no ano (%) por grupo de 
produtos de janeiro a dezembro de 2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1419) 

 

Os grupos de produtos que mais contribuíram para o aumento da inflação na região 
metropolitana de Porto Alegre foram: habitação (7,37%), alimentação e bebidas 
(6,11%), transporte (4,6%), educação (4,32%), artigos de residência (4,30%) saúde e 
cuidados pessoais (3,75%), e despesas pessoais (3,24%). Os grupos de comunicação e 
vestuário tiveram queda de -0,21% e -0,67%. Em termos nacionais o grupo que mais 
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contribuiu para o aumento da inflação foi a educação e em termos regionais foi a 
habitação. 

Segundo pesquisa da Focus – Banco central as metas de inflação para 2019, 2020 e 
2021 irão ficar em torno de 4,1%, 4,0% e 3,75% respectivamente, com gradual 
recuperação da economia. 
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SETOR EXTERNO 
Os registros do saldo acumulado da Balança Comercial ao longo de 2018 foram 
superavitários conforme pode ser verificado na tabela 5, no entanto, esses resultados 
foram inferiores aos correspondentes de 2017. O cálculo dos valores mensais não 
acumulados das exportações permite verificar que no último ano todos, com exceção 
do valor do mês de maio, foram superiores que os respectivos do ano anterior.  

A comparação dos valores trimestrais das exportações entre ambos os anos deixa 
transparecer que a maior variação aconteceu no quarto trimestre e a menor no 
segundo semestre: 1º trimestre +8,35%; 2º trimestre +3,42%; 3º trimestre +11,36%; e, 
4º trimestre +17,89%. Em média, as exportações no ano de 2018 foram 10,25% 
maiores que as respectivas do ano de 2017.  

  

Tabela 5 : Balança Comercial. Valores Acumulados. Bilhões de US$, FOB 

        Exportações     Importações   Saldo Bal. Com. 

Mês 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Janeiro 17,03 14,91 14,20 12,20 2,82 2,71 

Jan/Fev 34,44 30,38 28,61 23,11 5,82 7,27 

Jan/Mar 54,67 50,45 42,42 36,05 12,24 14,40 

Jan/Abr 74,38 68,13 56,21 46,77 18,16 21,37 

Jan/Mai 93,71 87,92 69,48 58,89 24,24 29,03 

Jan/Jun 113,87 107,70 83,80 71,49 30,07 36,21 

Jan/Jul 136,40 126,46 102,45 83,96 33,95 42,50 

Jan/Ago 158,00 145,93 121,23 97,84 36,77 48,09 

Jan/Set 177,23 164,59 135,35 111,33 41,88 53,26 

Jan/Out 199,24 183,46 151,45 125,01 47,79 58,45 

Jan/Nov 220,33 200,14 168,31 138,15 52,02 61,99 

Jan/Dez 239,89 217,74 181,23 150,75 58,66 66,99 

Fonte:  Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

Os produtos de origem vegetal, em especial as sementes, frutos oleaginosos e grãos, 
cuja participação no valor exportado total de 2018 foi de 12%, tiveram um aumento 
de 28,87% no seu valor exportado em relação a 2017. Em relação aos produtos de 
origem mineral, em especial os combustíveis, óleos e ceras minerais, cuja 
participação nas exportações representou 9% em 2018, teve um incremento de 
58,47% no seu valor exportado em relação ao ano anterior. Em 2018, 
aproximadamente 85,81% das exportações esteve constituída por produtos de origem 
agropecuária (49,74%) e produtos manufaturados (36,07%)  

Em relação às importações, o comportamento dos valores mensais não acumulados 
também foi maior em relação ao do ano anterior. Em termos trimestrais, a maior 
variação de um ano para outro ocorreu no terceiro trimestre de 2018 e a menor no 
segundo trimestre: 1º trimestre, +17,68%; 2º trimestre, +16%; 3º trimestre, +29,37%; 
e, 4º trimestre, +16,40%. Em média as importações no ano de 2018 foram 20,05% 
maiores que as importações de 2017.  Portanto, complementando com os resultados 
dos saldos exportados, é coerente que o resultado da balança comercial no ultimo ano 
tenha sido inferior que o registrado no ano anterior.  

Prof. Dr.  

Carlos Hernán Rodas 
Céspedes 
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Em 2018, a importação de material de transporte, cuja ponderação no valor total 
importado correspondeu à 9%, apresentou o maior incremento. Já as importações de 
maquinas/aparelhos, material elétrico e partes, cuja participação no total importado 
foi de 8%, teve um acréscimo de 5,5% em 2018 em relação a 2017. Cabe notar que as 
importações de armas e munições e acessórios registrou significativo aumento de 
174%, embora o seu valor em relação ao valor total importado tenha sido de apenas 
0,2%. Também pode se destacar que aproximadamente 85,04% das importações em 
2018 corresponderam à produção de origem manufatureira. 

Os dados do MDIC informam que os dois principais parceiros comerciais do Brasil 
nos dois últimos anos foram a China e Estados Unidos, nessa ordem. As exportações 
para a China aumentaram em 35,2% no último ano, o próprio acontecendo com as 
importações desde esse país, cujo aumento foi de 27,12%. Em termos da participação 
do comércio com a China, 26,8 % das vendas externas brasileiras tiveram como 
destino o país asiático, e 19,2% das nossas compras foram junto a esse importante 
parceiro comercial. 

O comércio com os Estados Unidos também aumentou, mas os incrementos das 
exportações e das importações foram menores que os registrados junto ao mercado 
chinês, 7,08 % e 16,59%, respectivamente. A importância do mercado estadunidense 
também ficou em segundo lugar depois do mercado chinês, a participação das 
exportações e das importações junto aos Estados Unidos representaram 12% e 16% 
dos respectivos totais.  

O terceiro melhor parceiro comercial no ano de 2018 foi Argentina, mas a 
participação relativa das exportações e importações nos respectivos totais foi menor, 
6,23% e 6,1%, respectivamente. Devido à crise econômica enfrentada pelo nosso 
vizinho, as exportações brasileiras apresentaram uma queda de -15,14% em 2018 em 
relação ao ano anterior, enquanto que as compras externas do Brasil junto ao vizinho 
tiveram uma expansão de +17,13%. Cabe mencionar que no ano de 2018, o comércio 
com a Argentina esteve concentrado em produtos manufaturados tal como mostram 
os dados das importações e das exportações, em 80% e 90%, respectivamente.  

De acordo com as informações do Banco Central, o déficit em transações correntes 
aumentou de US$ 7,235 bilhões, em 2017, para US$ 14,511 bilhões, em 2018. Tal 
comportamento teria sido preocupante não fosse o resultado positivo do fluxo de 
investimentos diretos no país cujo valor aumentou de US$ 70,258 bilhões, em 2017, 
para US$ 88,314 bilhões, em 2018, valor suficiente como para financiar saldo 
negativo em transações correntes.  

Ressalte-se ainda que as reservas internacionais alcançaram em dezembro de 2018 
um total de US$ 379,722 bilhões, apresentando queda em relação a dezembro de 
2017, cujo valor foi de US$ 381,056 bilhões. Esses dados das reservas internacionais 
garantiram o comportamento estável da taxa de câmbio cujo valor no último dia de 
dezembro de 2018 foi de R$ 3,84 por dólar. O valor da divisa estadunidense ao longo 
do ano de 2018 flutuou entre um valor mínimo de R$ 3,29 e um valor máximo de R$ 
3,92 por dólar estadunidense. O comportamento da taxa de câmbio em 2019 
dependerá da credibilidade que o mercado outorgue à política econômica a ser 
seguida pelo novo governo. O elevado estoque de reservas internacionais parece 
garantir o comportamento estável do dólar.     

No âmbito do município de Sant’Ana do Livramento, os cálculos efetuados a partir 
dos saldos trimestrais não acumulados da Tabela 6 permitem mostrar que embora o 
valor acumulado das importações e exportações em 2018 tenham aumentado em 
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101,39% e 16,66%, respectivamente, o saldo na balança comercial ainda foi positivo 
e superior em 14,17% no último ano, sinal de que os valores exportados superaram de 
forma expressiva os valores importados em cada trimestre. É de se destacar o forte 
incremento das exportações não acumuladas no último trimestre de cada ano, em 
2018 o aumento das exportações no quarto trimestre foi de 262,06% em relação valor 
do trimestre anterior, e em 2017, tal aumento foi de 374,98%. Já o saldo não 
acumulado na balança comercial foi positivo e maior em cada um dos três primeiros 
trimestres de 2018 em relação aos respectivos do ano de 2017, mas o quarto trimestre 
do último ano, embora tenha apresentado um registro positivo, ele foi menor em 5,4% 
que o saldo comercial obtido um ano antes 

 

Tabela 6 : Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2017-2018, US$, FOB 

 Exportações Importações Saldo Balança Com. 
Trimestre 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Primeiro 6.947.859 4.445.133 59.136 349.606 6.598.253 4.385.997 

Segundo 3.527.388 2.339.102 70.589 429.427 3.097.961 2.268.513 

Terceiro 3.214.304 2.595.703 157.783 182.251 3.032.053 2.437.920 

Quarto 11.637.893 12.329.310 291973 334.772 11.345.920 11.994.538 

Fonte:  Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços	

 

Finalmente, no ano de 2018 os produtos com maior participação no valor exportado 
do município de Sant’Ana do Livramento foram a lã não cardada nem penteada e as 
bananas frescas e secas, cada uma representando, 76,52% e 13,20%, respectivamente. 
Quanto às importações, a lã não cardada nem penteada representou 80,62% do valor 
importado total. 
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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 constam informações sobre a 
geração, distribuição e uso da renda no País, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), destacando o quarto trimestre de 2018. 

O PIB terminou o ano de 2018 com crescimento de apenas 1,1%, taxa bem abaixo da 
esperada pela maioria dos analistas no início do ano. Um conjunto de razões fez com 
que se tivesse um resultado abaixo do esperado como: a greve dos caminhoneiros no 
segundo trimestre do ano; o ambiente de incerteza associado ao desequilíbrio 
estrutural das contas públicas; à implementação apenas incompleta do amplo 
conjunto de medidas requeridas para remover as restrições ao investimento e o 
aumento da produtividade geral da economia. Para o ano de 2019 o Boletim Focus do 
Banco Central do Brasil (15/março/2019) aponta um crescimento de 2,01%. 

A taxa acumulada do PIB do quarto trimestre de 2017 foi de 1,1%, assim como a taxa 
acumulada do quarto trimestre de 2018. A figura 10 demostra a Taxa Acumulada do 
quatro trimestre do PIB brasileiro do ano de 2017 até o quarto trimestre de 2018, por 
componentes da Demanda (em relação ao mesmo período do ano anterior %). 

 

Figura 10 : Taxa Trimestral Acumulada do PIB Brasileiro (Componentes da Demanda) 

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

O consumo das famílias que no quarto trimestre de 2017 apresentavam 1,4%, passou 
a 1,9% no quarto trimestre 2018, correspondendo a 64% do PIB total, tendo um 
crescimento no primeiro semestre de 2018, mas reduzindo no segundo semestre. No 
entanto, a formação bruta de capital fixo, que representa os investimentos, teve em 
termos percentuais uma recuperação importante no ano de 2018, ou seja, no quarto 
trimestre de 2017 apresentava -2,5% e no quarto trimestre de 2018 a taxa acumulada 
passa a ser 4,1%, correspondendo a 17% do total do PIB. 

Em relação às exportações que apresentavam um crescimento em 2017, de 5,2% no 
quarto trimestre, reduziram gradativamente a partir do segundo trimestre encerrando 
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o quarto trimestre de 2018 com uma leve recuperação e taxa acumulada de 4,1%. 
Entretanto, as importações tiveram um aumento de 5,0% (4º trimestre de 2017) para 
8,5% (4º trimestre de 2018) ocasionando uma redução no PIB final de 2018.  

A atividade econômica também apresenta uma lenta recuperação quando observada 
pela ótica dos setores produtivos. Destaca-se a lenta recuperação da indústria quando 
comparada ao resultado do acumulado do quarto trimestre de 2017 de -0,5% para 
1,3% no terceiro trimestre e 0,6% no quarto trimestre de 2018. Na figura 11 
apresenta-se a Taxa Trimestral Acumulada do PIB brasileiro por setores. 

 

Figura 11 : Taxa Trimestral Acumulada do PIB Brasileiro por setores 

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

Uma recuperação do setor de serviços também pode ser observada, pois de 0,5% no 
quarto trimestre de 2017 passou a 1,3% no mesmo período de 2018. O setor de 
serviços, que responde por 75,8% do PIB foi o que mais contribuiu para o avanço da 
economia, ao registrar taxas positivas em todas as sete atividades pesquisadas. 
Atividades imobiliárias, que cresceram 3,1%, e comércio, 2,3%, foram os ramos que 
mais influenciaram o desempenho do setor. 

Já, o setor agropecuário tem demonstrado uma taxa acumulada cada vez menor de 
12,5% no quarto trimestre de 2017 para apenas 0,1 no mesmo período de 2018. A 
redução das taxas acumuladas no ano de 2018, podem ser explicadas pelas 
informações do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgadas 
pelo IBGE.  

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 226,5 milhões de 
toneladas, ou seja, 5,9% inferior à obtida em 2017 (240,6 milhões de toneladas), 
redução de 14,2 milhões de toneladas. A estimativa da área colhida foi de 60,9 
milhões de hectares, apresentando um decréscimo de 248,3 mil hectares, frente à área 
colhida em 2017. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste 
grupo, que, somados, representaram 93,1% da estimativa da produção e responderam 
por 87,1% da área colhida. É importante destacar que em relação ao ano de 2017, 
houve acréscimo de 2,9% na área da soja e reduções de 8,3% na área do milho e de 
7,8% na área de arroz. No que se refere à produção, ocorreram decréscimos de 18,3% 
para o milho, de 5,8% para o arroz e acréscimo de 2,5% para a soja. 
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A estimativa de fevereiro de 2019 para a safra nacional de cereais, leguminosas e 
oleaginosas totalizou 228,8 milhões de toneladas, ou seja, 1,0% superior à obtida em 
2018. 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 226.453.181 228.279.002 1,0 

Centro-oeste 101.014.565 101.578.541 0,6 

Sul 74.511.490 76.446.182 2,6 

Sudeste 22.877.050 23.052.869 0,8 

Nordeste 19.112.336 18.752.487 -1,9 

Norte  8.937.740 8.938.923 0,0 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Agropecuária, Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola – Fevereiro de 2019.  
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MERCADO DE TRABALHO 
A análise do Mercado de trabalho foi realizada utilizando os dados do CAGED, 
disponibilizados pelo Ministério da Economia e diz respeito apenas ao fluxo de 
trabalhadores ao longo do tempo, e também com os dados da PNAD Contínua, 
disponibilizados pelo IBGE.  

A taxa de desocupação é medida pela parcela da população que está buscando 
trabalho sem conseguir uma efetiva ocupação. A taxa de desocupação em 2018 
apresentou uma trajetória declinante a partir de março (figura 12), sendo que, neste 
mês, ela assumiu o valor máximo do ano, de 13,1%. O valor mínimo ocorreu em 
novembro e dezembro, na ordem de 11,6%. É importante ressaltar que todos os 
valores de 2018 ficaram abaixo de 2017, indicando uma modesta melhora da 
economia, uma vez que a diferença nunca foi superior a 0,6 pontos percentuais. 

 

Figura 12 : Taxa de Desocupação no Brasil, ao longo do ano de 2018, em % mensal 

 
Fonte: IBGE 

 

Sobre a admissão e desligamentos (figura 13 e tabela 8), é importante observar que 
durante todo o período analisado, exceto no mês de junho e de dezembro, há um saldo 
positivo, indicando a criação de postos de trabalho. Em relação ao setor, em 
dezembro há uma forte influência das vendas no varejo, sendo que o setor que mais 
movimentou foi o Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas.  
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Figura 13 : Admissões e Desligamentos em 2018, no Brasil, em unidades, por mês 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

Tabela 8 :  Trabalhadores Admitidos e Desligados no Brasil, em 2018, em unidades por mês 

Mês Admitidos Desligados 

Jan/18 1.284.498 1.206.676 

Fev/18 1.274.965 1.213.777 

Mar/18 1.340.153 1.284.002 

Abr/18 1.305.225 1.189.327 

Mai/18 1.277.576 1.243.917 

Jun/18 1.167.531 1.168.192 

Jul/18 1.219.187 1.171.868 

Ago/18 1.353.422 1.242.991 

Set/18 1.234.591 1.097.255 

Out/18 1.279.502 1.221.769 

Nov/18 1.189.414 1.130.750 

Dez/18 961.145 1.295.607 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

Os admitidos em dezembro de 2018 tinham em média 31 anos completos, recebiam 
um salário mensal médio de R$1.517,85, e eram contratados por 41 horas de trabalho 
semanal. Já os desligados recebiam um salário ligeiramente superior (R$1.708,40) 
por uma jornada de mesma carga horária.  

Para o Rio Grande do Sul, é possível observar que há uma redução no número de 
empregos criados, onde o número de desligados supera o de admitidos em novembro 
e dezembro (figura 14). O salário médio ficou em R$ 1.430,23 para os admitidos e 
em R$ 1.589,66 para os desligados. A idade média também foi igual à brasileira, em 
31 anos, e a carga horária ficou em 41 horas para os admitidos e em 40 horas para os 
desligados. 
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Figura 14 : Admissões e Desligamentos em 2018 (Rio Grande do Sul) 

  
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

Para o Rio Grande do Sul, os admitidos tinham em média 31 anos, recebiam um 
salário mensal de R$1.446,44 ao passo que os desligados eram um pouco mais velhos 
(em torno de 33 anos) e recebiam uma renda do trabalho de R$1.616,22. 

 

Tabela 9 :  Trabalhadores Admitidos e Desligados no Rio Grande do Sul por Mês (Ano:2018) 

Mês Admitidos Desligados 

Jan/18 99.961 82.192 

Fev/18 101.843 88.819 

Mar/18 109.755 97.088 

Abr/18 92.019 93.919 

Mai/18 83.192 93.919 

Jun/18 76.643 83.164 

Jul/18 83.025 85.682 

Ago/18 88.380 92.408 

Set/18 77.376 76.017 

Out/18 92.278 82.959 

Nov/18 87.418 90.060 

Dez/18 67.794 77.297 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

Para o município de Santana do Livramento, é possível observar uma dinâmica 
oscilante entre admitidos e desligados. O salário médio dos admitidos era de 
R$1,224,76 em dezembro de 2018, sendo a idade média de contratação, neste 
período, de 31 anos completos. A contratação era para 41 horas semanais. Os 
desligados tinham um salário superior, na ordem de R$1.361,65, e uma idade média 
de 35 anos. O setor com mais admissões foi Comércio, Reparação de Veículos 
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Automotores e Motocicletas, que admitiu 182 trabalhadores no período e demitiu 113 
trabalhadores. 

  

Figura 15 : Admissões e Desligamentos em Santana do Livramento, por mês, em unidades 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

Tabela 10 :  Trabalhadores Admitidos e Desligados em Santana do Livramento por Mês em 2018 

Mês Admitidos Desligados 

Jan/18 424 618 
Fev/18 340 364 
Mar/18 381 505 
Abr/18 345 356 
Mai/18 276 375 
Jun/18 352 361 
Jul/18 305 345 
Ago/18 359 347 
Set/18 286 322 
Out/18 339 345 
Nov/18 384 288 
Dez/18 305 321 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos Microdados do CAGED/MTPS 

 

De forma sintética, é possível observar que há um arrefecimento em todas as esferas 
para o final do período, indicando um aumento no número de desligados acima dos 
admitidos. Em relação as demais analises, é importante ressaltar que o período do 
final do ano acaba sendo influenciado pelos movimentos do comércio. 
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O RURAL BRASILEIRO  
A análise do meio rural brasileiro se deu a partir de dados secundários e informações 
documentais, em um esforço de caracterização do contexto socioeconômico em que 
estão imersos e das privações a que estão submetidos o público alvo de análise. 
Serviram de fontes de consulta os websites do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA). 

O processo de formação econômica do Brasil é assinalado por conflitos de interesse e 
poder que circundam a posse e o acesso à terra. Por ser altamente concentrada, a 
estrutura agrária do país contribui para uma série de problemáticas socioeconômicas 
na contemporaneidade, que incluem desigualdades no acesso aos recursos para 
produção agropecuária e na distribuição de renda, além da disseminação de pobreza e 
miséria no campo. 

Não obstante, o período de redemocratização suscitou diversas frentes de luta, 
protagonizadas por movimentos sociais, a citar: os assalariados do campo, atuantes 
por melhores condições e salários; os posseiros, em atividades contra a grilagem e 
rapinagem dos latifundiários e empresas rurais; os sem-terra, com acampamentos e 
ocupações (MATTEI; ANDRADE, 2017). Por meio da mobilização coletiva, os 
referidos atores exerceram influência sobre a inserção da temática agrária nas 
discussões e fóruns políticos.  

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, provenientes do 
Censo Demográfico, indicaram que 29.852.986 de brasileiros residiam no meio rural 
em 2010 (15,7% da população total do país), de forma a ocupar cerca de 8,1 milhões 
de domicílios particulares permanentes. Embora o acesso aos serviços básicos tenha 
evoluído positivamente ao longo das últimas décadas, parte expressiva da população 
rural está suscetível a privações derivadas da falta de saneamento e acesso à água. 

A figura 16 apresenta indicadores selecionados de acesso a serviços essenciais. 
Conforme dados do IBGE (2010), 58% da população detinha o acesso ao 
esgotamento sanitário em 1995, ao passo que em 2015 a proporção de residentes no 
rural com acesso à rede coletora, fossa rudimentar, fossa séptica e outros tipos de 
esgotamento cresceu, beneficiando 89% da população rural. O percentual de pessoas 
com acesso à água também foi ampliado no referido interstício, de forma que 89% da 
população rural possuía acesso à rede geral, poços e/ou nascentes de água em 2015. 

 

Figura 16 : Indicadores de acesso a serviços básicos (% da população rural brasileira em 2010) 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2019). 
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A ampliação do acesso aos serviços essenciais desde o período de estabilização 
macroeconômica no Brasil foi incapaz de transformar em totalidade o contexto de 
privações aos quais a população rural está suscetível. Segundo dados do IBGE, no 
ano de 2017, 19,1% da população que residia na área rural estava abaixo da linha de 
pobreza internacional. A título de comparação, na área urbana essa proporção era de 
5,4% da população no mesmo ano. 

Cabe mencionar que a renda domiciliar per capita média da população urbana é 
aproximadamente três vezes maior do que a da população rural (R$ 882,6 e R$ 312,7 
respectivamente). Ademais, 31,67% dos domicílios particulares permanentes do rural 
apresentavam rendimento nominal mensal de até um salário mínimo em 2010, isto é, 
R$ 510,00 (IBGE, 2019). 

De acordo com as informações comunicados pelo IBGE (2019), cerca de 7% dos 
domicílios rurais do Brasil não apresentavam rendimentos em 2010 (vide tabela 11). 
A mesma proporção é verificada para os domicílios com até ¼ de salário mínimo 
como rendimento nominal mensal. Considerando que a escassez de renda é fator 
determinante para a situação de pobreza e extrema pobreza, infere-se sobre suas 
potenciais causas, a saber, o desemprego, o baixo nível educacional, a desqualificação 
da mão de obra, a não competitividade das atividades produtivas agropecuárias, entre 
outros (COSTA; COSTA, 2016). 

 

Tabela 11 : Classes de rendimento nominal mensal dos domicílios rurais do Brasil 

Classes de Rendimento Nominal 
Mensal Domiciliar 

Domicílios Particulares Permanentes  
(unidades) 

2000 2010 
Até 1/4 de salário mínimo    120.908         552.501  
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo     298.342                 536.813  

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo  1.520.245              1.473.968  

Mais de 1 a 2 salários mínimos  1.896.332  2.388.645 

Mais de 2 a 3 salários mínimos     999.383              1.120.802  

Mais de 3 a 5 salários mínimos     984.294                 875.684  

Mais de 5 a 10 salários mínimos     647.597                 433.936  

Mais de 10 a 15 salários mínimos     140.761                   77.107  

Mais de 15 a 20 salários mínimos       60.609                   29.767  

Mais de 20 a 30 salários mínimos       44.676                   22.775  

Mais de 30 salários mínimos       48.273                   19.140  

Sem rendimento     645.367                 561.163  

Total  7.406.788              8.092.302  

Fonte: Adaptado de IBGE (2019). 

 

Em complemento, destaca-se que somente 26,5% da população rural adulta possui o 
ensino fundamental completo, ante 60% da população adulta que vive nas cidades 
(IBGE, 2019). Para Serra (2017, p. 47), “o déficit de escolaridade da população rural 
dificulta a saída da condição de pobreza, principalmente quando se consideram as 
possibilidades de ocupação em atividades não agrícolas ou da pluriatividade”. 
Sobretudo, a autora argumenta que o perfil das ocupações dos residentes rurais 
contribui para tal cenário de propagação de vulnerabilidades socioeconômicas, uma 
vez que predominam as atividades não agrícolas, concentradas no serviço doméstico 
e no trabalho de baixa qualificação na construção civil (SERRA, 2017, p. 47). 
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A esperança de vida ao nascer dos residentes no rural brasileiro também é inferior à 
população urbana. Em média, os indivíduos residentes nas cidades vivem três anos a 
mais do que os residentes no meio rural (74,5 anos e 71,5 anos, respectivamente) 
(PNUD; IPEA; FJP, 2014). A dificuldade de acesso aos serviços em saúde figura 
dentre as justificativas para as desigualdades supracitadas. Assume-se que devido ao 
baixo poder aquisitivo, à ausência de vínculo empregatício formal e plano de saúde 
privado, os residentes rurais acabam por vivenciar privações em saúde. Fatores infra 
estruturais, como as distâncias a serem percorridas para acesso aos serviços públicos, 
também impactam sobre as condições de vida da população rural (ARRUDA; MAIA; 
ALVES, 2018). 

O entendimento acerca do processo de desenvolvimento influente sobre a população 
rural brasileira nos leva a discutir sobre a necessidade e importância das políticas 
públicas para a mitigação das externalidades negativas derivadas da consolidação do 
modo capitalista de produção no campo. Sobretudo, assume-se que a proteção social 
possui papel preponderante no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Dentre 
os programas sociais com maior alcance na atualidade, cita-se o Programa Bolsa 
Família (PBF).  

O cadastro das famílias rurais junto ao CadÚnico e ao Programa Bolsa Família 
apresenta-se como uma das alternativas de superação das vulnerabilidades passíveis 
de serem promovidas pelos agentes públicos. Ao acessarem os benefícios do PBF, a 
população carente do meio rural passa a ter acesso a recursos monetários para arcar 
com sua subsistência. Além do mais, as condicionalidades do programa permitem que 
os indivíduos desenvolvam a consciência da importância do acesso aos serviços em 
saúde e educação. 

  



26 

 

Referências 
 
ARRUDA, N. M.; MAIA, A. G.; ALVES, L. C. Desigualdade no acesso à saúde entre as áreas 
urbanas e rurais do Brasil: uma decomposição de fatores entre 1998 a 2008. Cad. Saúde 
Pública, v. 34, n. 6, p. 1-14, 2018. 
 
BACEN. Apresentação RI Carlos Viana. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/content/controleinflacao/APRESRELINF/Apresentacao_RI_Carlos_
Viana_20122018.pdf. Acesso em março de 2019. 
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. [s.d.]. 
Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoc
alizarSeries>. Acesso em: 2 abr. 2019. 
 
COSTA, R. F. R.; COSTA, G. C. Pobres no Campo, Ricos na Cidade? Uma Análise 
Multidimensional da Pobreza. Rev. Econ. Sociol. Rural, v. 54, n. 3, p. 537-560, 2016.    
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Séries histórias e estatísticas, 2019. 
Disponível em: < https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 de fev. 2019. 
 
IPEADATA. Social, 2019. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. 
Acesso em: 2 fev., 2019. 
 
MATTEI, L. F.; ANDRADE, D. C. Agroindústrias e projetos de assentamentos de reforma 
agrária: considerações acerca da trajetória recente. Estudos Sociedade e Agricultura, v. 25, 
n. 1, p. 83-106, fev., 2017. 
 
PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; IPEA, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada; FJP, Fundação João Pinheiro. Desenvolvimento Humano para Além 
das Médias. Brasília: PNUD, IPEA, FJP, 2017.  
 
SERRA, A. S. Pobreza multidimensional no Brasil rural e urbano. Tese (Doutorado em 
Economia), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2017. 
 
TESOURO NACIONAL. Resultado do Tesouro Nacional. [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional>. Acesso em: 2 abr. 2019. 
 

 

 

  



27 

 
  

Unipampa – Campus Santana do Livamento 
Rua Barão do Triunfo, 1049, Centro 
97.573-634, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. 


