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 A variação acumulada da pro-
dução industrial até setembro e as 
expectativas do mercado para o PIB 
da indústria em 2015 e 2016 sinali-
zam um processo de forte contra-
ção, como pode ser observado nos 
gráficos nº 1 e 2. Em relação a 2015, 
como já apontado em análises re-
alizadas em panoramas anteriores, 
contribuem para este quadro de de-
terioração dos níveis de produção 
dos vários segmentos da indústria a 
retração do consumo das famílias em 
função da  perda de poder de compra 
provocada pelos  níveis crescentes de 
inflação, da menor capacidade de en-
dividamento e medo do desempre-
go. No lado das empresas há cortes 
de produção e dos investimentos em 
virtude dos níveis  baixos de confian-
ça que refletem as implicações nega-
tivas da combinação das crises eco-
nômica, política e ética (esquemas 
de corrupção investigados pela ope-
ração Lava Jato) sobre o ambiente de 
negócio no Brasil. Ademais, há o te-
mor de aumento da carga tributária 
em função da crescente fragilização 
das contas públicas  e da volatilida-
de da taxa de câmbio com reflexos 
negativos sobre as exportações e 
os preços dos insumos importados. 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) em seu Informe Con-
juntural de julho a setembro de 2015  
tem enfatizado que 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 afetado 
pela recessão, com queda prevista 
de 6,1%. A expansão de 7,1% da in-
dústria extrativa, menos contami-
nada pela crise doméstica, contri-
buirá para atenuar a forte queda.
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• Outros segmentos industriais, 
contudo, irão registrar quedas 
que se aproximam de dois dí-
gitos: transformação (-9,5%) e 
construção (-8,2%).  O IEDI em 
sua Carte de Setembro de 2015  
também chama atenção para a 
gravidade da crise da indústria 
na seguinte passagem: “os indi-

cadores de utilização da capa-
cidade instalada da indústria 
de transformação, com ajuste 
sazonal, da FGV e da CNI assi-
nalam os níveis mais baixos dos 
anos 2000: 77,7% e 76,5% res-
pectivamente, demonstrando 
a grave crise industrial – com 
interrupção da demanda e acú-

mulo de estoques”. E conclui : 
“a política econômica preci-
sa ativar mecanismos de me-
lhoria das expectativas, para 
que consumo e investimento 
voltem a crescer. Caso contrá-
rio, continuaremos a assistir a 
destruição rápida e progres-
siva do emprego industrial”.
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In� ação de dois dígitos em 2015 

O mercado financeiro já trabalha com 
um cenário de inflação de dois dígitos em 2015, 
acima de 10,0%, e vem acentuando o viés de 
alta de suas expectativas para a inflação em 
2016 para um patamar bem acima do cen-
tro da meta de 4,5%aa e próximo do teto da 
meta, como pode ser observado no gráfico nº 
3. Como já apontado em panoramas FIEA an-
teriores, alguns fatores tem contribuído  para 
reforçar a manutenção das expectativas acima 
da meta de inflação neste e no próximo ano: a) 
forte desvalorização nominal do real frente ao 
dólar e o mercado espera que parte dela será re-
passada para os preços em 2016; b) resistência 
da inflação de serviços, que ainda está girando 
na casa de 8% ao ano, o que também aumenta 
a expectativa de inflação para o próximo ano; c) 
reflexos do choque de alinhamento de preços 
relativos dos administrados no IPCA de 2016 as-
sociado a uma considerável indexação dos pre-
ços aumentando, deste modo, o componente 
inercial da inflação. 

O mercado continua reforçando a ava-
liação de desaceleração no nível de atividade 
econômica em patamares bem acima do que 
era esperado há alguns meses atrás, tanto para 
este ano como para o próximo, como mostra 

o gráfico nº 4, e dificilmente o BCB terá espaço 
para continuar aumentando a taxa Selic, sendo 
o mais provável a manutenção do atual nível 
por um maior número de meses podendo che-
gar até o final de 2016. Apesar de ter consegui-
do desarmar as pautas bombas no Congresso, 
o governo continua com dificuldade de apro-
var a CPMF o que dificulta a geração de supe-
rávit de 0,7% do PIB em 2016, principalmente 
se houver um agravamento da recessão. Esta 
combinação de fatores poderá levar a um novo 
rebaixamento do rating de crédito brasileiro 
(downgrade) por outra agência.  Os reflexos 
cambiais advindos do problema fiscal poderá 
reforçar ainda mais as expectativas de inflação 
obrigando o BCB a elevar a taxa de juros básica. 

Todavia, como discutido no panorama 
anterior, o aumento dos juros fragilizaria ainda 
mais o desequilíbrio fiscal, aumentaria o déficit 
nominal, a dívida bruta e o risco de calote po-
dendo desencadear um processo de “fuga para 
qualidade” com reflexos negativos sobre a taxa 
de câmbio (acentuaria a desvalorização) e sobre 
as expectativas de inflação. Em outras palavras, 
ao encontrar dificuldade de refinanciar a dívida 
no mercado, em função do agravamento do 
problema fiscal, o governo partiria para a mone-

tização da dívida o que teria significativos efeitos 
inflacionários. Assim a política de juros perderia 
sua eficácia e o combate a inflação passaria a de-
pender diretamente do ajuste fiscal e da queda 
da relação dívida/PIB com efeitos importantes 
sobre o nível de atividade econômica. 

O BCB, por sua vez, parece apostar que 
a recessão levará a uma queda nos salários  re-
ais, principalmente em 2016, seja em função 
da perda do poder de compra em virtude do 
realinhamento dos preços em 2015, seja pela 
dificuldade dos traballhadores de reporem as 
perdas salariais devido ao aumento do desem-
prego, e, deste modo, a redução da inflação e re-
cuperação das margens de lucro das empresas. 
A tese do BCB é que o grosso do ajuste no mer-
cado de trabalho ocorrerá em 2016 com mais 
intensidade no setor de serviços que vem sus-
tentando nívies de inflação acima de 8,0%aa. 
A expectativa do BCB é que com a redução da 
inflação, melhoria no cenário fiscal e retomada 
gradual da economia internacional as empre-
sas se sentiriam mais confiantes e passariam a 
produzir e investir levando a uma retomada a 
partir de 2017. É uma aposta que dependerá 
crucialmente da superação da crise política em 
2016!
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A produção Industrial Brasileira em setembro de 2015

O desempenho da indústria 
brasileira em setembro de 2015 apre-
sentou, no levantamento com ajus-
te sazonal, variação na margem de 
-1,3%. Na comparação com o mesmo 
mês em 2014 a indústria registrou 
queda de -10,9%. Na avaliação do 
Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento da Indústria (IEDI), “os 
dados da produção industrial refe-

rentes a setembro, divulgados na 
semana passada pelo IBGE, mostram 
que a crise na indústria é profunda e 
vem se agravando. A superação da 
má fase é urgente e necessária. Além 
de ser o setor da economia berço da 
maior parte das inovações tecnoló-
gicas e progresso técnico, é também 
aquele que dinamiza o crescimento 
da atividade econômica em geral. 

Um caminho para a recuperação é a 
exportação, mas é preciso que a de-
manda interna também comece a 
reagir. Nesse sentido, a política eco-
nômica precisa ativar mecanismos 
de melhoria das expectativas, para 
que consumo e investimento voltem 
a crescer. Caso contrário, continuare-
mos a assistir a destruição rápida e 
progressiva do emprego industrial”.

O IEDI chama atenção ainda que 
“em setembro de 2015 a indústria registrou 
recordes de perdas em vários indicadores. 
Primeiramente, os índices de utilização da 
capacidade instalada da indústria de trans-

formação, com ajuste sazonal, da FGV e da 
CNI assinalam os níveis mais baixos dos anos 
2000: 77,7% e 76,5%, respectivamente. Em 
segundo lugar, de acordo com os dados do 
IBGE, a variação acumulada da produção 

industrial nos últimos doze meses (-6,5% 
em setembro de 2015) foi o resultado ne-
gativo mais intenso desde dezembro de 
2009     (-7,1%), mantendo-se a trajetória 
descendente iniciada em abril de 2014.”
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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