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O PIB no primeiro trimestre 
de 2015 apresentou uma significativa 
queda quando comparado os últimos 
quatro trimestre ante mesmo período 
imediatamente anterior, como pode 
ser observado no gráfico nº 1. Ade-
mais, saiu de um processo de desa-
celeração e passou a apresentar um 
crescimento negativo, o que pode es-
tar configurando uma tendência bas-
tante preocupante. Não é sem razão 
que alguns analistas econômicos já 
começam a trabalhar com a hipóte-
se de queda de 2% do PIB brasileiro 
em 2015.  O gráfico nº 2 deixa cla-
ro o porque da perspectiva bastante 
pessimista para 2015. O consumo 
das famílias, que responde por apro-
ximadamente 60% do PIB, sofreu no 
período em análise acentuada desace-
leração devido, em grande medida, a 
dois fatores: perda de poder de com-
pra (agravado pelo choque de inflação 
no início de 2015 em decorrência da 
política de ajuste de preços relativos e 
da seca) e esgotamento da capacidade 
de endividamento das famílias. Os in-
vestimentos apresentaram níveis mais 
elevados de queda em relação ao pri-
meiro trimestre de 2014, o que vem 
ao encontro dos índices de intenção 
de investimento estimados pela CNI 
que atingiu 44,4 em maio de 2015, 
apresentando um claro sinal de pes-
simismo dos empresários da indústria 
quanto as suas perspectivas de inves-
timentos. Os investidores também es-
timam que a operação “Lava Ajato” 
poderá agravar ainda mais o quadro 
de retração do investimento devido 
ao envolvimento das grandes emprei-
teiras e dos cortes realizados no plano 
de negócios da Petrobrás. Os gastos 
do governo, assim como consumo das 
famílias, registraram  significativa desa-
celeração no período e a perspectiva, 
em função do ajuste fiscal em anda-
mento, é de maior contigenciamento 
até o final do ano acompanhado de 
aumento de impostos. No front exter-
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no, as exportações ainda não reagiram 
a desvalorização cambial iniciada em 
junho de 2013, com o anúncio de 
que o FED iria mudar sua política mo-
netária, como de fato ocorreu meses 
depois com o fim do relaxamento mo-
netário, e o ajuste nas contas externas 
brasileira esta começando lentamente 
pela queda nas importações provoca-

da pelo recuo do nível de atividade 
econômica.

Do lado da oferta, conforme 
os dados do gráfico nº 3,  a indústria 
continua sendo a que tem sofrido o 
maior impacto negativo não só por 
problemas estruturais (baixa produti-
vidade, infraestrutura débil, câmbio 
real apreciado e custo Brasil elevado) 

como também pelas conjunturas in-
terna e externa bastante instáveis. O 
agravante é que o setor de serviços, 
que nos últimos anos vem absorvendo 
um contigente importante da força de 
trabalho, principalmente a de menor 
produtividade, começa a apresentar 
retração em virtude da queda do con-
sumo das famílias.
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Mercado aposta em IPCA próximo a 9% em 2015. 

Em função, basicamente, do 
choque de inflação provocado pelo 
ajuste de preços relativos nas tarifas 
públicas, repasse de parte da depre-
ciação cambial para os preços e ques-
tões climáticas relacionadas a seca no 
sudeste com efeito negativo sobre os 
preços dos alimentos, o mercado co-
meça a estima inflação próxima a 9% 
em 2015 e a 5,5% em 2016, como 
pode ser observado no gráfico nº 4.  
Neste último caso 1% acima da meta 
do BCB para o final do próximo ano 
que é de 4,5%. Tal divergência, por sua 
vez, tem levado o BCB a sinalizar que 
continuará aumentando a taxa de juros 
básico selic até as expectativas do mer-
cado convirjam para este patamar em 
2016. Hoje o mercado já trabalha com 
expectativas de selic a 14,25% no final 
do ano. Quais as implicações negativas 
desta estratégia do BCB?

Como discutido no Panorama 
anterior, a política de ajuste econômi-
co adotada a partir do final de 2014 
tem como principal objetivo resgatar o 
tripé macroeconônimo, abandonado 
no primeiro governo da Dilma: supe-
rávit primário necessário para levar a 
queda na relação dívida/PIB; política 
monetária temporalmente consisten-
te com o cumprimento das metas na 
inflação e câmbio flutuante.   Todavia, 
estes são três objetivos difíceis de con-
ciliar e com possíveis repercussões ne-
gativas sobre o nível de atividade eco-
nômica e emprego. Isto porque, para 
cumprir a meta de superávit de 1,2% 
do PIB em 2015 o Ministério da Fazen-
da esta cortando gastos e aumentando 
os impostos, sem falar na rápida corre-
ção da defasagem das tarifas públicas. 
Por sua vez, o choque tarifário, como 
apontado no parágrafo acima, tem le-

vado o BCB a endurecer a política mo-
netária com a continuidade do ciclo 
de alta dos juros. Não há dúvida que a 
resultante dessa política e na velocida-
de em que está sendo praticada leva-
rá a economia a recessão, com queda 
estimada no atual cenário do mercado 
da ordem de 1,5%. Ocorre que juros 
altos e queda no PIB (pressionam para 
cima a relação dívida/PIB), o que obri-
gará o Ministério da Fazenda a ter que 
aumentar a economia do setor publico 
do ponto de vista primário (excluido 
os gastos com a dívida) para cumprir 
a meta pré-estabelecida e isto poderá 
por mais lenha na recessão. Em síntese, 
com a economia entrando em reces-
são, cortar gastos, aumentar impostos 
e juros é o mesmo que enxugar gelo: 
a economia que se faz do lado fiscal 
é devolvida pela política monetária de 
juros elevado.
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A produção Industrial Brasileira em abril de 2015.

O desempenho da indústria 
brasileira em abril de 2015 apresen-
tou, no levantamento com ajuste sa-
zonal, variação na margem de -1,2%. 
Na comparação com o mesmo mês 
em 2014 a indústria registrou queda 
de -7,6%. Na avaliação do Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento 
da Indústria (IEDI), “a crise da indús-
tria generaliza-se e se aprofunda mês 
a mês. Se anteriormente seus deter-
minantes concentravam-se na falta 
de competitividade interna e externa 
da produção nacional, em 2015 a re-

versão do consumo passa a assumir 
maior protagonismo, agravado por 
políticas econômicas monetárias e fis-
cais contracionistas que, pelo menos 
por enquanto, intensificam a tendên-
cia de crescimento do desemprego e 
retração do rendimento médio real”.

Ainda de acordo com o IEDI, “Em 
abril o indicador de nível de utilização da ca-
pacidade instalada da indústria de transforma-

ção, com ajuste sazonal, medido pela FGV as-
sinalou 79,9%, o índice mais baixo de 2015. 
Por sua vez, o indicador com ajuste sazonal 

divulgado pela CNI em abril foi de 80,6%, va-
lor inferior à março (80,8%), mas superior à 
fevereiro, de 80,1% - o menor de 2015.   “ .
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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