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A economia brasileira prati-
camente estagnou no ano de 2014 
como pode ser visto a partir dos dados 
do gráfico nº 1. Os principais respon-
sáveis pelo lado da demanda para a 
acentuada desaceleração da econo-
mia nacional no ano passado foram 
uma fortíssima retração de 4,4% dos 
investimentos e menor ritmo de cres-
cimento do consumo das famílias e do 
governo. No caso dos investimentos, 
a piora nas expectativas empresariais 
quanto ao futuro da economia brasi-
leira, potencializada pelo acirramento 
da conjuntura eleitoral,  teve um papel 
decisivo. No tocante ao consumo das 
famílias três fatores pesaram negativa-
mente: perda de poder de compra em 
função da manutenção da inflação em 
um patamar elevado; aumento do en-
dividamento das famílias nos últimos 
anos, em função de uma política que 
facilitou o acesso ao crédito associada 
a ganhos reais de salários; e queda nos 
níveis de confiança dos consumidores. 
O consumo do governo, por sua vez, 
foi afetado negativamente pelo perío-
do eleitoral e corte de gastos pós elei-
ção. 

Os números do PIB de 2014 
pelo lado da oferta, como pode ser 
visto no gráfico nº 2, registraram retra-
ção no produto da indústria e desace-
leração para os casos de agropecuária 
e serviços. Dentro da indústria os seg-
mentos que apresentaram maior con-
tração foram os da indústria de trans-
formação com queda de 3,8%, seguida 
da construção civil com – 2,6% e da 
indústria de produtos e distribuição de 
eletricidade, gás, água, esgoto e lim-
peza urbana (SIUP) também da ordem 
de -2,6%. Os números da indústria re-
fletem tanto os problemas de compe-
titividade, em que a valorização cam-
bial ao longo de vários anos teve um 
papel importante, como a retração do 
consumo das famílias, que foi bastante 
acentuado como pode ser observado 
no gráfico nº 1, e a queda nos níveis 

de confiança dos empresários com 
implicações negativas sobre os investi-
mentos e a produtividade do setor.

As expectativas para 2015, 

como já discutido nos Panoramas 
Conjunturais FIEA anteriores, não são 
nada animadoras em função do ajuste 
das contas públicas, da forte correção 
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das tarifas e acomodação da taxa de 
câmbio no patamar mais elevado com 
efeitos negativos sobre o nível de ati-
vidade econômica. De acordo com 
estimativas da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) em recente informe 
conjuntural, o PIB brasileiro deve di-
minuir 1,2% em 2015 em função, pre-
ponderantemente, de queda esperada 

de 0,6% no consumo das famílias e de 
-6,2% na Formação Bruta de Capital 
Fixo. Do lado da oferta a CNI estima 
que a indústria de transformação de-
verá apresentar uma retração no cor-
rente ano de 4,4% e da construção 
civil de 5,5%. Até o setor de serviços 
que vinha sustentando o crescimento 
do PIB brasileiro é esperado pela CNI 

uma contração de -0,6%. Em síntese, 
há muita dúvida quanto ao tempo que 
economia brasileira levará para reto-
mar um ritmo de crescimento próximo 
ao seu potencial ou sobre quais serão 
os reflexos da estagnação de 2014 e 
recessão de 2015 sobre as expectati-
vas empresarias, principalmente as do 
setor industrial.
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BCB busca o centro da meta de 4,5% em 2016.

O Presidente do Banco Central 
do Brasil e demais membros do Comitê 
de Política Monetária (COPOM) tem, 
reiteradas vezes, afirmado que serão 
realizados todos os esforços para que 
o IPCA convirja para o centro da meta 
de 4,5%aa ao final de 2016. Todavia, 
como pode ser observado na gráfico nº 
3 abaixo, o mercado continua cético 
quanto a este cenário e estima infla-
ção de 5,5%aa para 2016 e 5,0% em 
2017. De acordo com o Relatório de 
Inflação do BCB de março de 2015, 
na decomposição dos fatores respon-
sáveis pela variação do IPCA de 6,41% 
em 2014 os preços administrados, 
choques de oferta e inércia responde-
ram por 40,7%, enquanto inflação li-
vre e expectativas por 49,0% e 10,8%, 
respectivamente; o que deixa claro as 
limitações da política monetária de ju-
ros altos para fazer frente à inflação.   

Como pode ser visto no gráfico nº 4, 
a inflação tem sido puxada, especial-
mente, pela correção da defasagem 
dos preços administrado enquanto a 
inflação decorrente dos não comercia-
lizáveis começa a apresentar uma ten-
dência de queda a partir de janeiro de 
2015, em função basicamente da re-
tração do consumo das famílias, e a de 
comercializáveis a se estabilizar apesar 
da desvalorização cambial. 

A divergência dos cenários do 
BCB e do mercado pode ser atribuída 
aos seguintes fatores: i) o BCB apos-
ta que com o aumento da selic e os 
superávits primários de 1,2% e 2,0% 
do PIB, estimados pelo Ministério da 
Fazenda para 2015 e 2016, haverá 
uma significativa redução da inflação 
de preços livres e nas expectativas in-
flacionárias, em virtude da recessão 
esperada em 2015, que compensará 

as pressões sobre o nível geral de pre-
ços decorrentes do ajuste dos preços 
administrados, choques de oferta em 
função da seca, inércia e repasse cam-
bial;  ii) o mercado, todavia, ainda tem 
dúvida quanto ao comprometimento 
do governo em relação ao percentual 
do superávit primário, as expectativas 
do mercado para 2015 e 2016 estão 
abaixo das metas propostas pelo Mi-
nistério da Fazenda: 0,9% e 1,7%, 
respectivamente, e se há espaço para 
aumentos da selic, em um cenário de 
expectativas recessivas e politicamente 
instável; e iii) há ainda muita incerte-
za no mercado financeiro quanto as 
consequências e reflexos da política de 
aumento de juros nos EUA, esperada 
para o segundo semestre, sobre a eco-
nomia brasileira e desconfiança se as 
agências de risco manterão o grau de 
investimento do país.
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A produção Industrial Brasileira em Fevereiro de 
2015.

O desempenho da indústria 
brasileira em fevereiro de 2015 apre-
sentou, no levantamento com ajuste 
sazonal, variação na margem de -0,9%. 
Na comparação com o mesmo mês em 
2014 a indústria registrou queda de 
-9,1%%. Na avaliação do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento da In-
dústria (IEDI), este comportamento in-
satisfatório da indústria, tanto na mar-

gem como na comparação com igual 
período do ano anterior, se deve tanto 
aos efeitos negativos da redução de 
crédito como da deterioração das ex-
pectativas sobre a demanda de bens de 
consumo duráveis e de capital, o que 
prejudica o gasto de médio/longo pra-
zo. Ainda segundo o IEDI, “preocupa 
também a retração de bens intermedi-
ários. Com maior peso na indústria na-

cional, tende a impactar fortemente a 
média total. E as perspectivas não são 
animadoras: o primeiro bimestre de 
2015 começou mais fraco do que o 
de 2014, sendo que o indicador men-
sal do grupamento de insumos para a 
construção civil acumula perdas em 12 
meses consecutivos e o de embalagens 
registra queda há 5 meses (em relação 
ao mesmo mês do ano anterior).

De acordo com o IEDI, “con-
forme os dados da FGV para a uti-
lização da capacidade ociosa, com 
ajuste sazonal, houve nova queda 

de 82% em janeiro para 81,6% em 
fevereiro de 2015 – um dos patama-
res mais reduzidos da série histórica. 
Essa piora é ainda mais aguda no in-

dicador da CNI com ajuste sazonal, 
cujos resultados caíram de 80,9% 
para 79,7% na passagem de janeiro 
para fevereiro deste ano.
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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