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No primeiro semestre de 
2015, como pode ser observado a 
partir dos gráficos nº 1,  2 e 3, hou-
ve uma significativa deterioração 
das expectativas do mercado quan-
to a profundidade e o tempo esti-
mado de recessão para a economia 
brasileira, assim como em relação 
ao quadro fiscal. De acordo com as 
projeções do mercado financeiro a 
economia ficará oito trimestres em 
recessão e há o risco de déficit pri-
mário este ano. Os principais fatores 
econômicos que estariam por trás do 
aumento do pessimiso são: declínio  
significativo nas expectativas futuras 
dos empresários, captados  nas pes-
quisas CNI, com reflexos negativos 
sobre os índices de emprego; queda 
no  consumo das famílias, que res-
ponde por aproximadamente 65% 
do PIB, em função da perda de po-
der de compra (agravada pelo tarifa-
ço dos últimos meses dentro da polí-
tica de ajuste de preços relativos do 
governo federal) como também do 
esgotamento da capacidade de endi-
vidamento das famílias; retração dos 
investimentos devido a instabilidade 
política e econômica, sendo esta úl-
tima potencializada pela contração 
dos investimentos da Petrobrás e das 
empreiteiras envolvidas na operação  
“Lava Ajato”; e cortes dos investi-
mentos em infra-estrutura atingidos 
pelas medidas de contigenciamento 
fiscal do governo federal. 

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 anúncio de 
que o FED iria mudar sua política 
monetária, como de fato ocorreu 
meses depois com o fim do rela-
xamento monetário, e o ajuste nas 
contas externas brasileira esta come-
çando lentamente pela queda nas 
importações provocada pelo recuo 
do nível de atividade econômica. 
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Todavia, há um outro complicador 
que pode comprometer o drive ex-
terno da economia brasileira que 
é o processo de desvalorização da 
moeda chinesa. Em outras palavras, 
tal movimento da economia chine-
sa poderá levar a uma guerra cam-
bial, principalmente para os países 

produtores de commodities como o 
Brasil, com efeitos negativos sobre a 
inflação e o nível de atividade eco-
nômica, como também a expectati-
va de uma desaceleração mais forte 
da economia chinesa o que compro-
meteria a retomada da economia 
global.   Todos esses fatores internos 

e externos tem contribuido, deste 
modo, para que os empresários e 
os investidores do mercado finan-
ceiro formem expectativas pessimis-
tas quanto a intensidade e o tempo 
de recessão da economia brasileira, 
com reflexos negativos sobre os ní-
veis de produção e emprego.
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Banco Central mantém meta de 4,5% em 2016. 

Apesar do mercado já admitir 
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 para atingir tal objetivo a auto-
ridade monetária tem sinalizado que 
continuará aumentando a taxa de ju-
ros básica selic até que os modelos 
do BCB apontem para tal patamar 
em dezembro de 2016. O mercado 
admite, todavia, que o BCB pode-
rá interromper o ciclo de alta com 
a selic a 14,25% mas acredita que 
manterá a taxa neste patamar por um 
período maior de tempo, muito pro-
vavelmente até meados de 2016. 

Dificilmente, contudo, o BCB 
atingirá o objetivo de  levar a infla-
ção para 4,5%aa em 2016 sem que  a 
taxa selic continue aumentando. Isto 
porque, como pode ser visto nos grá-
ficos nº 4 e nº 5, as expectativas do 
mercado ainda continuam um ponto 
percentual acima da meta para 2016 

e os esforços de queda da inflação 
terão que se concentrar basicamente 
sobre os preços livres, uma vez que 
os monitorados não são afetados pela 
política monetária.  Como as expec-
tativas do mercado é de inflação de 
monitorados de 6,0%aa em 2016,  os 
preços livres teriam que baixar de um 
patar médio de 7,0%aa para 4,0%aa 
para que o centro da meta fosse al-
cançado em dezembro de 2016. Ou 
seja, isto representaria um esforço 
significativo em termos de retração 
do nível de atividade econômica e 
taxa de desemprego em um contexto 
de oscilações climáticas e volatilida-
de cambial. 

Não há dúvida que tal política 
monetária associada a corte de gas-
tos e perda do poder de compra dos 
salários conduzirá a economia a forte 
recessão, como ficou claro no gráfi-
co nº 1 acima que aponta, segundo 
expectativas do mercado financeiro, 
contração da ordem de 2,0 PIB em 

2015 e de 0,15% em 2016. Ou seja, 
oito meses de retração na economia 
brasileira. Outro complicador da po-
lítica de juros altos é o impacto signi-
ficativo que tem na dívida pública fe-
deral. Por esta razão   a combinação 
juros altos com queda de arrecada-
ção em função da contração do PIB  
obrigou ao Ministério da Fazenda, ver 
gráfico nº 3 acima, a ter que rever a 
meta de superávit primário para este 
ano e aumentar o contigenciamen-
to dos gastos públicos. Em síntese, 
com a economia em recessão, cortar 
gastos e aumentar  juros é o mesmo 
que enxugar gelo: a economia que 
se faz do lado fiscal é devolvida pelo 
aumento da dívida pública por meio 
do crescimento da conta juros. Sem 
falar que tal política dificulta os in-
vestimentos em infra-estrutura e o 
ajuste da taxa de câmbio necessária 
ao aumento da competitividade de 
nossas exportações, principalmente 
as do setor industrial.
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A produção Industrial Brasileira em junho de 2015.

O desempenho da indústria brasi-
leira em junho de 2015 apresentou, no le-
vantamento com ajuste sazonal, variação na 
margem de -0,3%. Na comparação com o 
mesmo mês em 2014 a indústria registrou 
queda de -3,2%. Na avaliação do Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento da In-
dústria (IEDI), “a intensificação da crise da 
indústria brasileira continua se devendo aos 
fatores estruturais que acarretam problemas 
de competitividade, relacionados ao Custo 
Brasil e, ainda, a uma matriz produtiva enges-

sada cuja fonte de dinamismo depende de 
um abatido setor automotivo e das indústrias 
extrativas. Por outro lado, os fatores da con-
juntura macroeconômica externa e interna 
têm exacerbado a crise, tonificada ainda pela 
incerteza associada a inquietude política”.

Ainda de acordo com o IEDI, 
“enquanto a economia mundial retarda 
constantemente sua recuperação, 
embarreirando exportações, a nacional 
enfrenta um pesado ajuste fiscal e 
monetário, com juros se elevando, 
cortes nas despesas públicas – inclusive 
no investimento das estatais e em 

infraestrutura, entre outros. Tais medidas 
reduzem o consumo e o investimento, 
diminuindo todas as possibilidades 
de crescimento dos componentes da 
demanda nacional. Como resultado, 
o emprego se retrai, levando a uma 
espiral perversa de queda da renda 
e das perspectivas de vendas. Nesse 

contexto, os estoques aumentam, a 
utilização da capacidade desce para 
níveis cada vez mais baixos, conforme 
os indicadores dessazonalizados da CNI 
e FGV (respectivamente 80,1% e 78,2% 
em junho de 2015), e o investimento se 
retrai – fazendo com que a produção de 
bens de capital despenque.”    



6
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 2 - nº 12 - Maio de 2015

Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 2 - nº 12 - Maio de 2015



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente (supervisão)

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá  -  82 2121.3015

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior  -  82 2121.3085  l  2121.3079
Luciana Santa Rita  -  82 2121.3085  l  2121.3079

 
Diagramação

Unidade Corporativa de Relações com o Mercado - UCRM
Coordenação de Publicidade

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902


