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Caso se confirmem, o que é 
muito provável, as expectativas do 
mercado financeiro quanto ao com-
portamento das taxas de inflação e de 
crescimento do PIB do Brasil em 2015 
estará instaurado um típico processo 
de estagflação na economia brasilei-
ra, que é caracterizado por índices 
de inflação elevados e taxas negativas 
de crescimento  na economia, como 
pode ser observado no gráfico nº 1. 
Este fenômeno caracterizou muitas 
economias desenvolvidas e em desen-
volvimento nos anos setenta após o 
primeiro choque do petróleo e pode, 
a depender da intensidade dos ajustes, 
ter reflexos negativos sobre a econo-
mia do país por um período prolonga-
do, uma vez que deprime os níveis de 
confiança das famílias e empresas. O 
gráfico nº 2 apresenta significativa de-
terioração  das expectativas do merca-
do financeiro quanto ao desempenho 
da produção industrial em 2015 que 
estão em linha com outros indicado-
res de sondagem acompanhados pelas 
pesquisas da CNI, como:  a) o índice 
de intenção de investimento que em 
novembro de 2003 estava em 60,9 e 
atingiu 44,4 em maio de 2015, apre-
sentando um claro sinal de pessimismo 
dos empresários da indústria quanto as 
suas perspectivas de investimentos; b) 
índices de evolução da produção e do 
número de empregados que no mês 
de maio mativeram-se a baixo dos cin-
quenta pontos, o que significa  piora 
no cenário da atividade industrial; e c) 
o índice de confiança do empresário 
da indústria que em maio caiu ao pa-
tamar de 38,6: 9,4 pontos menor que 
o registrado em maio de 2014 e 17,6 
pontos abaixo de sua média histórica.  

A política de ajuste econômico 
adotada a partir do final de 2014 tem 
como principal objetivo resgatar o tri-
pé macroeconônimo, abandonado no 
primeiro governo da Dilma: superávit 
primário necessário para levar a queda 
na relação dívida/PIB; política mone-

tária temporalmente consistente com 
o cumprimento das metas na inflação 
e câmbio flutuante.   Todavia, estes 
são três objetivos difíceis de conciliar e 

com possíveis repercussões negativas 
sobre o nível de atividade econômica 
e emprego. Isto porque, para cumprir 
a meta de superávit de 1,2% do PIB 
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em 2015 o Ministério da Fazenda esta 
cortando gastos e aumentando os im-
postos, sem falar na rápida correção 
da defasagem das tarifas públicas. 
Por sua vez, o choque tarifário, junto 
com as pressões nos preços decorren-
tes das secas (afetando os preços dos 
alimentos), aumento nos preços dos 
serviços, menor intervenção do BCB 
no mercado de câmbio (maior desva-
lorização cambial) e deterioração das 
expectativas inflacionárias tem obri-

gado o BCB, como será analisado no 
próximo tópico, a endurecer a política 
monetária com a continuidade do ci-
clo de alta dos juros. Não há dúvida 
que a resultante dessa política e na 
velocidade que está sendo proposta 
e implementada levará a economia a 
recessão, como foi visto nos indicado-
res de expectativas acima. Ocorre que 
juros altos e queda no PIB (ao pres-
sionar a relação dívida/PIB) obrigará 
o Ministério da Fazenda a ter que au-

mentar a economia do setor público 
do ponto de vista primário (excluído 
os gastos com a dívida) para cumprir 
a meta pré-estabelecida e isto poderá 
por mais lenha na recessão. Por esta 
razão, o mercado, como pode ser visto 
no gráfico nº 3, continua em dúvida 
se o governo conseguirá cumprir as 
suas metas fiscais principalmente em 
uma ambiente de muita disputa polí-
tica entre o Executivo e o Congresso 
Nacional.
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Mercado aposta em selic a 14%aa em 2015.

O mercado começa a ver nas 
atas e relatórios de inflação do Banco 
Central do Brasil sinais mais nítidos de 
que o ciclo de alta dos juros só terá fim 
no momento em que o BC estiver se-
guro que a inflação no final de 2016 
atingirá o centro da meta de 4,5%aa. 
Isto significa que a selic poderá fechar 
2015 no patamar de 14,0%aa ou, se-
gundo alguns analistas do mercado 
financeiro, um pouco acima deste per-
centual. Esta crença é reforçada pelo 
esforço que vem sendo empreendido 
pelo BC para demonstrar ao mercado 
financeiro que seu único mandato é 
a estabilidade dos preços no patamar 
definido pelo Regime de Metas de 
Inflação e que o nível de atividade 
econômica no curto prazo terá que se 
ajustar a este objetivo. Ocorre que a 
mediana das expectativas do mercado 
para o IPCA de 2016 e 2017, capta-
das na pesquisa semanal realizada pelo 
Banco Central do Brasil junto a várias 
instituições do mercado financeiro, 
tem se mantido acima deste patamar 

como pode ser constatado no gráfico 
nº 4.  Ou seja, o mercado ainda tem 
dúvidas se o governo federal terá for-
ça política para implementar os ajustes 
nas áreas ficais e monetária que favo-
receriam a convergência mais rápida 
da inflação para o centro da meta já 
no próximo ano. 

Ademais, o mercado está sendo 
mais cauteloso em suas apostas, como 
foi demonstrado no Panorama FIEA 
anterior, quanto ao seguinte cenário: 
o BCB aposta que com o aumento da 
selic e os superávits primários de 1,2% 
e 2,0% do PIB, estimados pelo Ministé-
rio da Fazenda para 2015 e 2016, ha-
verá uma significativa redução da infla-
ção de preços livres e nas expectativas 
inflacionárias, 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.  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 Minis-
tério da Fazenda: 0,8% e 1,7%, respec-
tivamente, como foram mostrados no 
gráfico nº 3. E, por esta razão, há muita 
incerteza se o governo ante o quadro 
recessivo que começa a ser desenhado 
para a economia brasileira terá condi-
ções políticas de realizar o ajuste na 
intensidade requerida pelo mercado 
para reduzir o risco dos investidores. 
Outro risco que não pode ser descon-
siderado é o referente aos efeitos de-
fasados da política monetária, com os 
aumentos dos juros só impactando na 
economia depois de cinco a seis me-
ses, em uma economia que apresenta 
nítidos sinais de enfraquecimento. O 
afã do BCB em sinalizar para o mer-
cado um maior conservadorismo da 
política monetária pode levá-lo a exa-
gerar na política de alta dos juros com 
consequências negativas para a saúde 
da economia.
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A produção Industrial Brasileira em março de 2015.

O desempenho da indústria 
brasileira em março de 2015 apresen-
tou, no levantamento com ajuste sa-
zonal, variação na margem de -0,8%. 
Na comparação com o mesmo mês 
em 2014 a indústria registrou queda 
de -3,5%. Na avaliação do Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento 
da Indústria (IEDI), “o agravamento 
dos resultados da indústria nos três 
primeiros meses de 2015 indicam, 
como era de se esperar, que a po-
lítica econômica com contração dos 
investimentos e elevação de juros 

tem deteriorado ao invés de aliviado 
a crise que o setor já vivia. Enquanto 
as perspectivas de consumo e inves-
timento continuarem cada vez mais 
negativas, a produção industrial só 
tende a retrair, levando ao menor 
emprego e renda neste e nos demais 
setores da economia. Segundo o 
IEDI, “o decrescimento da atividade 
em março em relação a fevereiro de 
2015 atingiu 14 dos 24 ramos inves-
tigados, tendo sido particularmente 
forte em veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (-4,2%) – a sexta 

queda consecutiva nessa compara-
ção e perdas acumuladas de 19,4%. 
Também foram expressivas as redu-
ções em máquinas e equipamentos 
(-3,8%), equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos e ópticos 
(-8,1%), bebidas (-4,9%), produtos 
de borracha e de material plástico 
(-4,2%). No entanto cresceram as 
fabricações de produtos alimentícios 
(2,1%), produtos do fumo (26,8%), 
produtos farmoquímicos e farma-
cêuticos (2,9%) e indústrias extrati-
vas (0,5%)”.

De acordo com o IEDI, “após 
uma baixa significativa em fevereiro, à 
utilização média da capacidade instalada 

de março de 2014, com ajuste sazonal, 
medida pela CNI cresceu de 78,8% para 
80,5% em março de 2015. O indicador 

da FGV dessazonalizado, porém, registrou 
uma queda de 80,6% para 79,6% na pas-
sagem de fevereiro para março de 2015 “.
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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