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A taxa de desemprego das seis 
principais regiões metropolitanas bra-
sileiras aumentou consideravelmente 
no período de maio de 2014 a igual 
período em 2015, como pode ser 
observado no gráfico nº 1. O mesmo 
comportamento ocorreu em outra 
pesquisa do IBGE (a PNAD Contínua), 
que adota metodologia e amostra di-
ferentes , conforme gráfico nº 2. A 
principal explicação para o aumento 
das taxas de desemprego é a perda de 
confiança dos empresários na retoma-
da rápida do crescimento da econo-
mia brasileira, principalmente no setor 
industrial. Alguns fatores explicam a 
piora significativa nas expectativas fu-
turas dos empresários com reflexos ne-
gativos sobre os índices de emprego. 
No front interno, o  consumo das fa-
mílias, que responde por aproximada-
mente 60% do PIB, sofreu acentuada 
desaceleração no primeiro trimestre 
de 2015 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 capaci-
dade de endividamento das famílias. 
Os investimentos, por sua vez, apre-
sentaram níveis significativos de queda 
em relação ao primeiro trimestre de 
2014. Aumentaram os riscos, segundo 
os investidores, que a operação “Lava 
Ajato” poderá agravar ainda mais o 
quadro de retração do investimento 
devido ao envolvimento das grandes 
empreiteiras e dos cortes realizados 
no plano de negócios da Petrobrás. Os 
gastos do governo, assim como consu-
mo das famílias, também registraram  
significativa desaceleração no período 
e a perspectiva, em função do ajuste 
fiscal em andamento não está geran-
do os resultados de receita espera-
dos para o cumprimento do superávit 
primário de 1,1% do PIB, o que tem 
afetado negativamente as expectativas 
do mercado financeiro como pode ser 
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observado no gráfico nº 3,  é de maior 
contigenciamento até o final do ano 
acompanhado de aumento de impos-
tos. 

No front externo, além da len-
ta recuperação da economia global, 
as exportações ainda não reagiram 
a desvalorização cambial iniciada 

em junho de 2013, com o anuncio 
de que o FED iria mudar sua política 
monetária, como de fato ocorreu me-
ses depois com o fim do relaxamen-
to monetário, e o ajuste nas contas 
externas brasileira esta começando 
lentamente pela queda nas importa-
ções provocada pelo recuo do nível 

de atividade econômica. Todos esses 
fatores internos e externos tem con-
tribuído para que os empresários for-
mem expectativas pessimistas quanto 
a intensidade e o tempo de desace-
leração da economia brasileira, com 
reflexos negativos sobre os níveis de 
produção e emprego.  
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Mercado aposta em IPCA próximo a 9% em 2015. 

O IPCA na mediana das expec-
tativas do mercado financeiro já ultra-
passa os 9,0%aa para 2015 e aumenta 
o risco de uma inflação de dois dígitos 
no corrente ano, o que poderia levar a 
uma reindexação significativa da maioria 
dos preços da economia. Como discuti-
do nos panoramas anteriores, e os dados 
dos gráficos nº 4 e 5 abaixo corroboram 
tal percepção, a aceleração do nível ge-
ral preços medida pelo IPCA nos últimos 
doze meses decorre, basicamente, de 
choques de inflação provocados pelo 
ajuste de preços relativos nas tarifas pú-
blicas, repasse de parte da depreciação 
cambial para os preços e questões cli-
máticas relacionadas a seca no sudeste 
com efeito negativo sobre os preços dos 
alimentos. Apesar do mercado já admi-

tir inflação um pouco abaixo de 5,5% 
em 2016, o BCB acredita ser possível 
se alcançar o centro da meta de 4,5% 
no final do próximo ano. O problema é 
que o BCB para atingir tal objetivo tem 
sinalizado que continuará aumentando 
a taxa de juros básico selic até que as 
expectativas do mercado convirjam para 
este patamar em 2016. Hoje o merca-
do já trabalha com expectativas de selic 
a 14,50% no final do ano. Quais são os 
custos desta estratégia do BCB?

Antes de discutir os efeitos ne-
gativos é importante se ter uma ideia 
do desafio que é levar a inflação para 
4,5%aa em 2016 só com aumento da 
taxa básica de juros. O IPCA, como 
pode ser visto no gráfico nº 5, é com-
posto de preços livres e preços monito-

rados, com pesos de 76,23% e 23,77% 
respectivamente. As expectativas do 
mercado é de inflação de monitora-
dos de 15,0%aa em 2015 e se os pre-
ços livres não baixarem do patamar de 
7,0%aa que vem obtendo nos últimos 
doze meses a inflação muito provavel-
mente fechará este ano próxima de 
10,0%aa. Todavia, o grande esforço é 
levar a inflação a 4,5%aa em dezembro 
de 2016 e a razão é simples: mesmo 
com os preços dos monitorados caindo 
para o patamar de 6,0%aa no próximo 
ano, queda de 60% em relação ao es-
perado para este ano, os preços livres 
teriam que cair para algo próximo a 
4,0%aa para que o centro da meta fos-
se atingido, o que representaria um es-
forço brutal em termos de retração do 
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nível de atividade econômica e taxa de 
desemprego em um contexto de oscila-
ções climáticas e volatilidade cambial. 

Não há dúvida que tal política 
monetária associada a corte de gas-
tos e perda do poder de compra dos 
salários poderá levar a economia a 
forte recessão, com retração no PIB 
estimada da ordem de 2,0%. Ocor-
re, como já assinalado em panora-
mas anteriores,  que a combinação 

de juros altos e queda no PIB pode 
prolongar o período recessivo uma 
vez que, ao pressionar para cima a 
relação dívida/PIB, obrigará o Minis-
tério da Fazenda a ter que aumen-
tar a economia do setor público do 
ponto de vista primário (excluído os 
gastos com a dívida) para cumprir a 
meta pré-estabelecida e tentar evitar 
o rebaixamento da nota da economia 
brasileira pelas agência de risco. Em 

síntese, com a economia entrando 
em recessão, cortar gastos, aumentar 
impostos e juros é o mesmo que en-
xugar gelo: a economia que se faz do 
lado fiscal é devolvida pela política 
monetária de juros elevado. Sem fa-
lar que tal política dificulta o ajuste 
da taxa de câmbio necessária ao au-
mento da competitividade de nossas 
exportações, principalmente as do 
setor industrial.
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A produção Industrial Brasileira em  de 2015.

O desempenho da indústria bra-
sileira em maio de 2015 apresentou, 
no levantamento com ajuste sazonal, 
variação na margem de 0,6%. Na com-
paração com o mesmo mês em 2014 a 
indústria registrou queda de -8,8%. Na 
avaliação do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento da Indústria (IEDI), “a 
melhoria em maio comparativamente a 

abril de 2015 contou com o crescimento 
de 14 dos 24 gêneros da indústria pes-
quisados pelo IBGE. As variações posi-
tivas mais significativas se processaram 
em outros equipamentos de transporte 
(8,9%), coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis (1,1%), per-
fumaria, sabões, detergentes e produtos 
de limpeza (1,9%), bebidas (2,7%), pro-

dutos farmoquímicos e farmacêuticos 
(3,6%). Por sua vez assinalaram retra-
ções expressivas produtos alimentícios 
(-1,9%), máquinas e equipamentos 
(-3,8%), produtos têxteis (-6,5%), indús-
trias extrativas (-0,5%), produtos de me-
tal (-2,1%), veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (-0,5%) e produtos de 
borracha e de material plástico (-1,2%).”

Ainda de acordo com o IEDI, “a 
crise tem causado níveis bastante baixos do 
indicador da FGV de utilização de capacidade 

da indústria de transformação, registrando 
79% em maio, com ajustes sazonais. Foi a 
quinta queda consecutiva, corroborando a 

tendência declinante do ano, de modo que 
em relação a maio de 2014 o indicador 
diminuiu quase 6 pontos percentuais.”
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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