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Os dados acerca das expectati-
vas do mercado para a variação do PIB 
do Brasil e da indústria nacional para 
este e o próximo ano, apresentados 
nos grá� cos nº 1 e 2, apontam um níti-
do processo de deterioração quanto ao 
comportamento da economia brasileira 
no curto e médio prazos. Vários fatores 
estão por trás de tal pessimismo: do 
ponto de vista das famílias estão a per-
da de poder de compra em função dos 
níveis crescentes de in� ação, menor 
capacidade de endividamento e medo 
do desemprego. No tocante às empre-
sas, contribuem para os níveis baixos 
de con� ança, o aumento da in� ação, 
da taxa de juros, retração da economia, 
temor de maior carga tributária em fun-
ção da crescente fragilização das contas 
públicas, quadro que vem se agravando 
como pode ser observado no grá� co nº 
3,  e volatilidade da taxa de câmbio com 
re� exos negativos sobre as exportações 
e os preços dos insumos importados. 

Além dos problemas econômi-
cos decorrentes de uma economia em 
recessão, como é o caso da brasileira 
na atual conjuntura, há a instabilida-
de oriunda dos problemas de nature-
za política enfrentados pelo governo 
nas discussões das propostas de ajus-
te � scal junto ao Congresso Nacional. 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) em seu Informe Con-
juntural de julho a setembro de 2015  
também revio para baixo suas esti-
mativas para a  economia  este ano. 
Na avaliação da CNI, “a insegurança 
econômica causada pela forte dete-
rioração das contas públicas e as di� -
culdades para construir o ajuste � scal 
determinaram uma recessão de mag-
nitude mais intensa que a inicialmente 
esperada para o ano de 2015. O PIB irá 
mostrar queda de 2,9%, pior resultado 
desde 1990, período do Plano Collor.
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• O ambiente de instabilidade se 
completa com taxa de inflação 
anual próxima a 10% e grande 
volatilidade nos mercados de 
câmbio e de juros”. E mais, “a in-
dústria é o segmento mais afe-
tado pela recessão, com queda 
prevista de 6,1%. A expansão 
de 7,1% da indústria extrativa, 

menos contaminada pela cri-
se doméstica, contribuirá para 
atenuar a forte queda. Outros 
segmentos industriais, contu-
do, irão registrar quedas que 
se aproximam de dois dígitos: 
transformação (-9,5%) e cons-
trução (-8,2%).O setor serviços, 
usualmente menos afetado 

pelo ciclo econômico, mostrou-
-se bastante sensível às incerte-
zas e dificuldades do momento. 
O PIB do setor irá registrar que-
da de 2,0%, fato incomum no 
Brasil”. Ou seja, a continuar o 
impasse atual é muito provavél 
que o quadro econômico ainda 
vá piorar para poder melhorar.
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Mercado espera in� ação na meta em 2018 

O mercado � nanceiro vem acen-
tuando o viés de alta de suas expectativas 
para a in� ação em 2016 para um patamar 
bem acima do centro da meta de 4,5%aa e 
próximo do teto da meta, como pode ser 
observado no grá� co nº 4. O mesmo vem 
ocorrendo em relação a 2017 com o IPCA 
ainda acima da meta e convergindo para o 
patamar de 5,0%aa. Estas estimativas indi-
cam que se a meta for alcançado só o será 
em 2018. Como já apontado no panorama 
FIEA anterior, alguns fatores tem contribuí-
do  para reforçar a manutenção das expec-
tativas acima da meta de in� ação nos pró-
ximos anos: a) forte desvalorização nominal 
do real frente ao dólar e o mercado espera 
que parte dela será repassada para os pre-
ços em 2016; b) resistência da in� ação de 
serviços, que ainda está girando na casa de 
8% ao ano, o que também aumenta a ex-
pectativa de in� ação para o próximo ano; 
c) re� exos do choque de alinhamento de 
preços relativos dos administrados no IPCA 
de 2016 associado a uma considerável in-
dexação dos preços aumentando, deste 
modo, o componente inercial da in� ação. 

O mercado começa a avaliar que 

com a desaceleração no nível de atividade 
econômica acima das expectativas, di� cil-
mente o BCB terá espaço para continuar 
aumentando a taxa Selic e que o mais pro-
vável é que manterá este patamar por um 
maior número de meses podendo chegar 
até o � nal de 2016. O complicador de tal 
estratégia, por sua vez, pode ser um novo 
rebaixamento do raking de crédito brasi-
leiro (downgrade) por outra agência, em 
função da fragilização das contas públicas 
decorrente da di� culdade do governo de 
aprovar o ajuste � scal que assegure um 
superávit primário de no mínimo 0,7% 
do PIB em 2016.  Os re� exos cambiais ad-
vindos do problema � scal poderá reforçar 
as expectativas de in� ação o que obriga-
ria o BCB a elevar a taxa de juros básica. 

Todavia, o mercado começa a le-
vantar dúvidas quanto a e� cácia da política 
de aumento da taxa básica de juros para 
reverter as expectativas in� acionárias em 
função da “dominância � scal”. Neste caso, 
o aumento dos juros fragilizaria ainda mais 
o desequilíbrio � scal, aumentaria o dé� cit 
nominal, a dívida bruta e o risco de calo-
te o que desencadearia um processo de 

“fuga para qualidade” com re� exos nega-
tivos sobre a taxa de câmbio (acentuaria 
a desvalorização) e sobre as expectativas 
de in� ação. Em outras palavras, ao encon-
trar di� culdade de re� nanciar a dívida no 
mercado, em função do agravamento do 
problema � scal, o governo partiria para a 
monetização da dívida o que teria signi� ca-
tivos efeitos in� acionários. Assim a política 
de juros perderia sua e� cácia e o combate 
à in� ação passaria a depender diretamen-
te do ajuste � scal e da queda da relação 
dívida/PIB com efeitos importantes sobre 
o nível de atividade econômica. O BCB não 
concorda que o Brasil se encontra neste 
momento em uma situação de “dominân-
cia � scal” e os economistas estão divididos 
quanto a esta questão. Parece existir rela-
tivo consenso, no entanto, que a continu-
ar a fragilidade � scal este pode ser o caso 
em algum momento mais à frente. Por 
esta razão, as expectativas de in� ação para 
2017 continuarão acima da meta enquan-
to não houver clareza quanto ao enfren-
tamento da questão � scal, seja pelo lado 
dos gastos, seja pela lado dos impostos.
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A produção Industrial Brasileira em agosto de 2015

O desempenho da indústria 
brasileira em agosto de 2015 apre-
sentou, no levantamento com ajus-
te sazonal, variação na margem de 
-1,2%. Na comparação com o mesmo 
mês em 2014 a indústria registrou 

queda de -9,0%. Na avaliação do Ins-
tituto de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Indústria (IEDI), a crise na 
indústria brasileira está se agravan-
do por causa dos seguintes fatores: 
“cenário externo adverso, baixos ín-

dices de expectativas de empresá-
rios, política econômica que reduz 
a demanda e inibe o investimento, 
aumento das taxas de juros e ajus-
te fiscal, que têm exacerbado as di-
ficuldades estruturais da indústria”.

O IEDI chama atenção ainda 
para um cenário não muito promis-
sor: “com os índices de utilização 
média da capacidade instalada na 

indústria de transformação mais 
baixos do que os da crise de 2009, 
tendo o indicador da FGV assinalado 
77,7% e o da CNI 77,9% em agosto 

de 2015, ambos livres de influências 
sazonais, não é de se esperar novos 
investimentos na indústria tão cedo.” 
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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