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Pioram as  expectativas do mer-
cado para o desempenho da econo-
mia brasileira em 2015. Os dados do 
gráfico nº 1 mostram que esta haven-
do uma significativa deterioração das 
expectativas do mercado quanto ao 
comportamento dos PIBs da indústria, 
serviços e da economia como um todo 
para o corrente ano, com o primeiro 
atingindo o patamar de retração de 
-2,0%aa, o segundo se aproximando 
de zero e o terceiro de -0,75%aa. A 
pesquisa de intenção de investimento 
realizada pela CNI , conforme gráfico 
ao lado, que mostra esta em queda li-
vre, deixa claro o porque das expcta-
tivas de forte retração da industria em 
2015: o empresário da indústria não 
irá investir se não estiver confiante na 
retomada do crescimento da econo-
mia brasileira pós ajustes.

 No Panorama anterior foram 
apontados os seguintes fatores que po-
deriam estar na base das explicações 
para o aumento do pessimismo do 
mercado e dos empresários no curto e 
médio prazos da economia brasileira: 
política monetária restritiva por meio 
da elevação da taxa de juros básica 
(selic), podendo chegar a 13,5%aa 
em 2015, objetivando levar a inflação 
para o centro da meta de 4,5%aa ao 
final de 2016; política fiscal contra-
cionista buscando gerar um superávit 
primário (que exclui o pagamento do 
serviço da dívida pública) de 1,2% e 
2,0% do PIB em 2015 e 2016, respec-
tivamente, por meio de cortes de gas-
tos públicos e nos subsídios, inclusive 
da política de financiamento ao inves-
timento produtivo do BNDES, aumen-
to de impostos, e possíveis revisões da 
política de desoneração fiscal a setores 
industriais; correção das defasagem 
tarifarias da energia elétrica, dos com-
bustíveis e dos transportes urbanos, 
podendo levar a inflação dos preços 
administrados a 12% em 2015; cho-
ques de oferta com o risco de raciona-
mento de água e, consequentemente, 

de energia elétrica; choque cambial 
e política de menor intervenção do 
Banco Central no mercado de câmbio 
buscando manter o real desvalorizado 

frente ao dólar; e, por fim, incerteza 
quanto aos desdobramentos da ope-
ração Lava-Ajato sobre a Petrobrás e 
seus fornecedores. Além desses fato-
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res domésticos, há os riscos associados 
ao front externo: ameaça de deflação 
na zona do Euro e no Japão; desace-
leração da economia chinesa; perda 
de dinamismo das economias latino 
americanas; e lenta retomada da eco-

nomia americana. 
Apesar do caráter recessivo das 

medidas ficais, monetárias e cambias, 
o governo aposta que com o fortale-
cimento do tripé macroeconômico,  
haverá o resgate da confiança dos em-

presários e dos investidores na econo-
mia brasileira, com impactos positivos 
sobre os investimentos e, consequen-
temente, sobre o crescimento da eco-
nomia. Como toda aposta, pode dar 
certo ou não e só o futuro dirá.
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Inflação em 2015 e os choques de oferta

Como discutido na Panorama 
Conjuntural FIEA anterior, as expec-
tativas do mercado financeiro para a 
inflação brasileira em 2015, registradas 
semanalmente na pesquisa feita pelo 
Banco Central junto as instituições fi-
nanceiras e medida pelo Índice de Pre-
ço ao Consumidor Ampliado (IPCA), 
continuam se distanciando da banda 
superior da meta de inflação, que é de 
6,5%aa, com perspectiva de atingir no 
acumulado de doze meses o patamar 
de 8% no final de março. Como pode 
ser observado no gráfico nº 2 abaixo, 
um dos choques que vem contribuindo 
para a aceleração do IPCA é o tarifá-
rio que vem ocorrendo nos últimos três 
meses, principalmente em função dos 
aumentos da energia elétrica, transpor-
tes e combustíveis. A expectativa do 
mercado para o IPCA dos monitora-
dos, que capta o aumento das tarifas, 
em 2015 é de elevação de 12% o que 
tem um considerável impacto no IPCA 
geral uma vez que o primeiro respon-
de por um 1/4 da composição deste 
último.  O segundo choque de oferta 

que tem impactado negativamente na 
inflação é o agrícola em função dos 
efeitos da super seca nos preços dos 
alimentos na medida que representam 
22% do IPCA. Por último, há o choque 
de oferta cambial em virtude da maior 
aversão ao risco dos investidores inter-
nacionais decorrentes dos efeitos ins-
tabilizantes da perspectiva de alta dos 
juros nos EUA no segundo semestre 
e da instabilidade política no Brasil, o 
que leva os investidores a vender Brasil 
e comprar títulos do tesouro dos EUA. 
Como pode ser visto no gráfico nº 3, 
o mercado trabalha com uma cotação 
para o final do ano de dólar a R$ 3,06. 
Na realidade, há uma forte correlação 
entre valorização do dólar e aumento 
dos preços monitorados e agrícolas em 
função dos efeitos do primeiro sobre os 
preços dos alimentos e da energia, que 
também sofrem a influência da seca, 
dos combustíveis e, consequentemen-
te, dos transportes. 

Como colocado no Panorama 
anterior, uma vez que os choques de 
demanda esperados para este ano se-

rão de natureza negativa devido a ex-
pectativa de recessão,  a estratégia do 
BCB para levar o IPCA para o centro 
da meta de 4,5%aa em 2016 enfrenta 
dois grandes problemas: i) o aumento 
da taxa de juros básica é pouco eficaz 
para combater inflação gerada por cho-
ques de oferta, como são os elencados 
acima, na medida que é uma  política 
macroeconômica de gestão da deman-
da agregada; e ii) mesmo tendo foco na 
demanda, a existência de títulos públi-
cos indexados à taxa de juros Selic e 
aos índices de inflação reduzem a efi-
cácia dos mecanismos de transmissão 
da política monetária e seus impactos 
sobre o consumo das famílias. 

Em razão das dificuldades de 
combater inflação provocada por cho-
ques de oferta com política monetária 
de juros altos há o risco dos efeitos ne-
gativos de tal política ser muito maior 
sobre os investimentos das empresas e 
o nível de emprego, podendo levar a 
economia a forte contração como pa-
rece ser a expectativa do mercado ana-
lisada no tópico acima.
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A produção Industrial Brasileira em Janeiro de 
2015

O desempenho da indústria bra-
sileira em janeiro de 2015 apresentou, 
no levantamento com ajuste sazonal, 
variação na margem de 2,0%. Na com-
paração com o mesmo mês em 2014 
a indústria registrou queda de -5,2%%. 
Todavia, na avaliação do Instituto de 

Estudos para o Desenvolvimento da 
Indústria (IEDI), apesar da melhora na 
margem, 2015 será um ano muito difí-
cil:” a crise deve se aprofundar, tradu-
zindo-se em aumento do desemprego e 
menores investimentos no setor, dadas 
as perspectivas de queda na demanda 

e de aumento dos custos. As políticas 
fiscais e monetárias anunciadas, que le-
vam, entre outros, à redução dos gastos 
e investimentos públicos e à elevação 
da taxa de juros complicam ainda mais 
a recuperação da competitividade e da 
própria produção.

Ainda, segundo o IEDI, “o ín-
dice de utilização da capacidade ins-
talada na indústria de transformação 
da FGV, com ajuste sazonal, começou 

2015 aumentando de 81,3% em de-
zembro de 2014 para 82,0% em janei-
ro de 2015. Todavia, o nível do mês 
anterior tinha sido extremamente bai-

xo para o histórico do indicador, e a 
melhoria significou um pequeno alívio 
que ainda não eleva a utilização da ca-
pacidade ao nível médio da série.
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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