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O terceiro trimestre de 2004 foi marcado pelo melhor índice de vendas já registrado 
pelo empresariado nacional desde que a Pesquisa DCI foi iniciada. Dos 1.032 
empresários ouvidos de julho a setembro, 83,9% afirmaram que a demanda por seus 
produtos e serviços cresceu no referido período. No segundo trimestre, que até então 
era o recordista, o índice de respostas afirmativas ficara em 79,2%. 
 
Segundo economistas ouvidos pelo DCI (leia matéria ao lado), o resultado da pesquisa 
reflete o crescimento das taxas de emprego e a recuperação do rendimento dos 
trabalhadores, registrados de forma mais significativa a partir de julho. 
 
Vale lembrar que a taxa de desemprego medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do País caiu para 10,9% 
em setembro, bem menor do que os 11,4% registrados em agosto e do que a taxa de 
setembro de 2003, 12,9%. Foi a menor taxa registrada pelo IBGE desde dezembro de 
2003 (10,9%), sendo que o último mês do ano tem sempre os menores índices.  
 
No entanto, em relação à taxa média, o resultado do terceiro trimestre — salto de 
28,3% — ficou pouco atrás da apurada no primeiro trimestre, de 28,7%. 
Setores 
 
Com exceção de agronegócios, os demais setores — comércio, indústria e 
serviços/finanças — apuraram aumento na demanda por seus produtos no contraponto 
entre os trimestres. Resultado que também encontra eco nos recentes índices 
divulgados pelo IBGE.  
Segundo o Instituto, em agosto as vendas do comércio cresceram 7,53% e a produção 
industrial aumentou 1,1%.  
 
No entanto, quando analisadas as médias por setor, o agronegócio foi o recordista.  
A taxa de aquecimento das vendas ficou em 84,7% — contra 43,9%, índice registrado 
no intervalo de abril a junho do atual exercício. 
O comércio também sentiu aquecimento de demanda. No terceiro trimestre, a média 
de avanço nas vendas ficou em 23,8% — contra 17,9%, apurada no segundo 
trimestre. 
 
Por outro lado, no caso da indústria houve um pequeno recuo na média de 
aquecimento da demanda de 29,7% para 25,6%. O mesmo movimento de retração foi 
verificado no setor de serviços/finanças, cuja taxa de aumento de demanda ficou em 
26,2% — contra 28,7%. 
 
Porte das empresas 
Analisando-se os dados sob a ótica do porte das companhias, à exceção das médias, 
as demais — grandes, pequenas e micros — registraram avanço na demanda por seus 
produtos no contraponto entre os trimestres. Uma vez verificadas as médias por setor, 
as micros apuraram o maior aumento nas vendas. A taxa de aquecimento na procura 
pelos produtos e serviços das microempresas ficou em 43,8% — contra 37,3%, índice 
registrado no intervalo de abril a junho de 2004. 
 
Leia mais:  
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Desde que o DCI vem consultando os empresários a respeito do crescimento ou da 
queda da demanda em suas empresas, a grande maioria tem informado ter havido 
crescimento no mês anterior. Pela série evolutiva dos dados, raros são os empresários 
que dizem ter havido retração na demanda de suas empresas. Explica-se: as empresas 
com queda na demanda raramente comparecem nas amostras, pelos motivos mais 
diversos. Diante desta tendência a indicar crescimento da demanda, torna-se mais 
plausível interpretar os dados dentro das pequenas oscilações registradas de um 
trimestre para outro, em função da evolução dos volumes de crescimento e não 
simplesmente pela declaração de crescimento ou de queda. Segundo este critério, é 
possível notar que os maiores percentuais de aumento do volume de demanda têm 
ocorrido no setor de agronegócios. Isto é especialmente visível no terceiro trimestre do 
corrente ano.  
 
O crescimento se deve, obviamente, aos recentes aumentos das exportações de 
produtos agropecuários, entre os quais se destacam a carne bovina e de frango, no 
setor da pecuária, ao lado do algodão e da soja, na área agrícola.  
 
Observa-se ainda que somente em 2004 o setor rural passou revelar um significativo 
crescimento em seu volume de demanda. Durante o ano de 2003, estava situado nos 
mesmos níveis em que atualmente se encontram a indústria, o comércio e o setor de 
prestação de serviços. Entre estes três últimos setores, as oscilações de volumes de 
aumento da demanda continuam se mantendo nos mesmos patamares do ano 
anterior. 
 
Confrontando o surpreendente crescimento das exportações brasileiras no ano de 2004 
com as informações dos empresários sobre a demanda de suas respectivas empresas, 
é possível concluir que o mercado interno ainda não foi suficientemente beneficiado. 
Em outras palavras, a atual receita que o País vem auferindo com as exportações só a 
médio prazo poderá influir sobre o aumento da circulação da moeda e do poder 
aquisitivo da população. Também este é um fato fácil de entender. As exportações 
representam um efetivo aumento da demanda apenas para as empresas que têm 
acesso ao mercado externo, mas as divisas que trazem demoram a gerar um efetivo 
aquecimento do mercado interno. Este tende a crescer no sentido vertical, isto é, de 
cima para baixo: cresce primeiro a demanda dos produtos acessíveis aos consumidores 
de maior renda, para descer progressivamente aos de menor renda. Estes últimos 
dependem da maior circulação da moeda com a qual se amplia o processo distributivo 
da renda. Seu efeito imediato é a maior oferta de empregos, acompanhada dos 
aumentos salariais e dos benefícios sociais.  
 
Somente a partir do momento em que as classes média e baixa começarem a 
participar efetivamente do crescimento do Produto Interno Bruto será possível afirmar 
que o aumento da demanda estará influindo de modo decisivo na expansão do 
mercado interno. Até o momento, o crescimento do consumo no mercado interno se dá 
em setores isolados, que atendem a consumidores de maior poder aquisitivo e de 
maior capacidade de acesso aos resultados do atual crescimento econômico gerado 
pelo maior volume de ingresso de divisas na economia. Para que haja desenvolvimento 
econômico de uma nação, é necessária uma expansão horizontal da riqueza. Em 
outras palavras, só é possível dizer que há, de fato, desenvolvimento econômico 



quando ocorre um proporcional crescimento do poder aquisitivo em todas as camadas 
da população. 
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