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Os dados do IBGE para os dois 
primeiros trimestres de 2015 de-
monstram que a economia brasileira 
se encontra em recessão e que esta 
vem se acentuando como pode ser 
observado no gráfico nº 1. Os prin-
cipais fatores econômicos do lado da 
demanda que estariam por trás da 
significativa desaceleração da eco-
nomia brasileira são: i)retração do 
consumo das famílias, que responde 
por 60% do PIB brasileiro, da ordem 
de  0,3%   no  segundo trimestre de 
2015 em função da perda de poder 
de compra (agravada pelo tarifaço 
dos últimos meses dentro da políti-
ca de ajuste de preços relativos do 
governo federal) como também do 
esgotamento da capacidade de en-
dividamento das famílias; ii) queda 
de 0,6% do consumo do governo, 
que representa 20% do PIB, em igual 
período devido a política de ajuste 
fiscal; iii) declínio significativo dos 
investimentos de 7,9%, responsáveis 
por 20% do PIB, em função do au-
mento da incerteza política e econô-
mica o que vem contribuindo para 
deteriorar as expectativas futuras dos 
empresários, conforme pesquisas da 
CNI e FGV, com reflexos negativos 
sobre os índices de produtividade e 
emprego. 

No front externo,apesar da 
propalada lenta recuperação da eco-
nomia global, as exportações come-
çam a reagir a desvalorização cam-
bial iniciada em junho de 2013 e 
acentuada no primeiro semestre des-
te ano o mesmo acontecendo com 
as importações que apresentaram re-
tração bastante expressiva no segun-
do trimestre de 2015 em virtude da 
queda do nível de atividade e renda 
da economia brasileira, efeito quan-
tidade, e do aumento dos preços dos 
produtos importados em reais, efeito 
câmbio. Todavia, como já apontado 
no Panorama Conjuntural passado, 
há um outro complicador que pode 
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comprometer o drive externo da 
economia brasileira que é o processo 
de desvalorização da moeda chine-
sa. Em outras palavras, tal movimen-
to da economia chinesa poderá levar 
a uma guerra cambial, principalmen-
te para os países produtores de com-
modities como o Brasil, com efeitos 
negativos sobre a inflação e o nível 
de atividade econômica. 

Os efeitos negativos do cho-
que de demanda que sofreu a eco-
nomia brasileira no primeiro se-
mestre de 2015 são evidentes ao se 

observar o PIB do Brasil neste perí-
odo pela ótica da oferta, conforme 
gráfico nº 3. Não há dúvida que a 
indústria é o setor que vem sofren-
do o maior impacto do ajuste ma-
croeconômico em função de seus 
problemas de competitividade es-
truturais e de uma conjuntura polí-
tica e econômica que compromete a 
discussão e implementação de uma 
agenda da competitividade como a 
proposta pela CNI.  O setor de ser-
viços também começa a dá sinais de 
enfraquecimento em grande medida 

devido ao esgotamento do mode-
lo de consumo como também pela 
diminuição dos serviços prestados a 
indústria. A agropecuária apesar de 
apresentar crescimento a sua taxa 
sofreu considerável desaceleração 
de seu ritmo de crescimento o que 
em parte se deve a problemas cli-
máticos mas há também os efeitos 
negativos da queda dos preços das 
commodities. Em síntese, o quadro 
no curto prazo é de muita incerteza,  
comprometendo o ajuste e a recupe-
ração da economia brasileira.
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Expectativa de inflação volta a subir para 2016. 

O mercado financeiro mudou 
a trajetória de suas expectativas para 
a inflação em 2016 e esta começa a 
se afastar do patamar de 5,5%aa e 
do centro da meta de 4,5%aa, como 
pode ser observado no gráfico nº 
5. Alguns fatores tem contribuído 
para a mudança nas expectativas 
de inflação: a) forte desvalorização 
nominal do real frente ao dólar, no 
primeiro semestre a depreciação foi 
de aproximadamente 33,5%, e o 
mercado espera que parte dela será 
repassada para os preços em 2016; 
b) resistência da inflação de servi-
ços, que ainda está girando na casa 
de 8% ao ano, conforme gráfico nº 
4, a baixar o que também aumen-
ta a expectativa de inflação para o 
próximo ano; e c) considerável in-

dexação dos preços aumentando o 
componente inercial da inflação. 

Como a autoridade monetá-
ria tem sinalizado que continuará 
perseguindo a meta de 4,5%aa para 
2016 e na última reunião inter-
rompeu o ciclo de alta da selic em 
14,25%aa, o mais provável é que 
manterá este patamar por um maior 
número de meses podendo chegar 
até o final de 2016. Contudo, o 
rebaixamento do rating de crédito 
brasileiro (downgrade) pela Stan-
dard& Poor´s (S&P) também é um 
fator que pode afetar o cálculo do 
mercado em relação aos seus efeitos 
sobre a inflação de 2016 em função 
de seus impactos sobre a taxa de 
câmbio. 

O problema do BCB é que 

para assegurar que a taxa de infla-
ção convirja para 4,5%aa em 2016 
terá que continuar aumentando a 
selic e a rápida desaceleração da 
economia brasileira, com expectati-
va de dois anos de recessão, torna-
ria o custo social deste ajuste bas-
tante elevado. Isto porque  como 
as expectativas do mercado é de 
inflação de monitorados de 6,0%aa 
em 2016,  os preços livres teriam 
que baixar de um patar médio de 
8,0%aa para 4,0%aa para que o 
centro da meta fosse alcançado em 
dezembro de 2016. Ou seja, tal es-
forço acentuaria ainda mais a retra-
ção do nível de atividade econômi-
ca e a taxa de desemprego em um 
contexto de oscilações climáticas e 
volatilidade cambial. 
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Não há dúvida que tal políti-
ca monetária associada a corte de 
gastos e perda do poder de compra 
dos salários acentuará a trajetória 
recessiva da economia brasileira 
apresentada no gráfico nº 1. Ou-
tro complicador da política de ju-
ros altos é o impacto significativo 
que tem na dívida pública federal, 
que pode atingir o patamar de 8% 
do PIB em 2015. Por esta razão a 

S&P tirou o selo de bompagador do 
Brasil: com a perspectiva de déficit 
primário neste e no próximo ano a 
relação dívida/PIB tenderá a crescer 
fortemente aumentando a possíbili-
dade de calote para os investidores.
Este é um outro complicador para 
que o BCB continui aumentando os 
juros uma vez que compromete a 
capacidade de arrecadar do gover-
no ao enfraquecer o nível de ativi-

dade econômica. Em síntese, com 
a economia em recessão, cortar 
gastos e aumentar  juros é o mes-
mo 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 
investimentos em infra-estrutura ne-
cessário ao aumento da competitivi-
dade da indústria brasileira.
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A produção Industrial Brasileira em julho de 2015.

O desempenho da indústria bra-
sileira em julho de 2015 apresentou, no 
levantamento com ajuste sazonal, varia-
ção na margem de -1,5%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2014 a indústria 
registrou queda de   -8,9%. Na avaliação 
do Instituto de Estudos para o Desenvol-
vimento da Indústria (IEDI), a crise na in-
dústria brasileira está se agravando porque 
“reflete o colapso da demanda na econo-
mia brasileira no último ano, dado pelo 

encolhimento dos investimentos públicos 
e privados, pelo recuo dos negócios da 
Petrobras, pelas expectativas empresariais 
negativas, pelo ajuste fiscal do governo, 
pela escalada de preços de produtos es-
senciais, pelo aumento das taxas de juros 
do Banco Central, pelo aperto do crédi-
to e pelo crescimento do desemprego e 
consequente retração dos rendimentos da 
população. Não é pouca coisa. Ou seja, 
muitos fatores sobrepostos explicam a ace-

leração da recessão da atividade industrial 
ao longo dos dois primeiros trimestres des-
te ano e início do terceiro. Segundo nú-
meros do IBGE, a produção industrial, que 
caíra 5,8% e 6,5%, respectivamente, no 
primeiro e no segundo trimestres, iniciou 
o terceiro trimestre com queda mais acen-
tuada: -8,9% em julho (todas as variações 
calculadas com relação a igual período do 
ano anterior). Isso é indicativo de acelera-
ção da crise industrial”.

Ainda de acordo com o IEDI, “a 
utilização da capacidade na indústria 
de transformação em julho de 2015, 
segundo o indicador com ajuste 

sazonal da CNI recuou para 78,6%, 
nível mais baixo alcançado desde 
fevereiro de 2009. Já o indicador da 
FGV de utilização da capacidade com 

ajuste sazonal ficou estável em 78,2% 
em julho, também em patamar muito 
baixo relativamente ao restante da 
série.”     
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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