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 O desempenho do PIB da eco-
nomia brasielira no terceiro trimestre 
de 2015 aprofundou a trajetória reces-
siva, como pode ser observado a partir 
dos dados do IBGE sistematizados nos 
gráfi cos nº 1, 2 e 3. Na margem a econo-
mia continua apresentando resultados 
negativos e quando comparada  a igual 
período do ano passado a retração pas-
sou de -1,1% no 3º trimestre de 2014 
para  -4,5% no corrente ano. As explica-
ções para desempenho tão insatisfató-
rio estão na expressiva retração do con-
sumo das famílias e dos investimentos 
e em menor proporção nos gastos do 
governo.   No tocante ao comporta-
mento  do consumo das famílias, como 
já apontado em Panoramas Conjuntu-
rais FIEA anteriores, se deve a  perda 
de poder de compra provocada pelos  
níveis crescentes de infl ação, da menor 
capacidade de endividamento e menor 
confi ança no futuro da economia.  As-
sim como o consumo, os investimentos 
refl etem os níveis  baixos de confi ança 
que em virtude das implicações negati-
vas dada pela empresas, outros fatores 
tem afetado os custos da indústria. De 
acordo com a CNI , “o Indicador de Cus-
tos Industriais cresceu 2,9% no tercei-
ro trimestre de 2015, em comparação 
com o segundo, na série livre de efeitos 
sazonais (desconsiderando a variação 
que normalmente ocorre entre o se-
gundo e o terceiro trimestre do ano). 
Esse é o quarto trimestre consecutivo 
de crescimento dos custos industriais. 
Nos últimos quatro trimestres, o au-
mento dos custos industriais vem sen-
do superior ao aumento dos preços dos 
produtos manufaturados, o que indica 
uma perda de margem de lucro das 
empresas. Isso é uma consequência da 
crise econômica, que reduz a deman-
da, impedindo o repasse do aumento 
de custos para os preços. Os Custos In-
dustriais cresceram 11,0% entre o 3º tri-
mestre de 2015 e o 3º trimestre de 2014. 
Um dos principais motivos do aumento 
de custos no trimestre é a expansão de 

11,6% do custo com bens intermediá-
rios importados, que cresce impulsio-
nado pela desvalorização do real frente 
ao dólar,  o custo com energia e o custo 

com capital de giro”. Os setores agro-
pecuário e de serviços também apre-
sentaram forte retração, sendo este 
último impactado negativamente pela 
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• combinação das crises econômicas, 
política e ética (esquemas de cor-
rupção investigados pela operação 
Lava Jato) sobre o ambiente de ne-
gócio no Brasil. Ademais, há o temor 
de aumento da carga tributária em 
função da crescente fragilização das 
contas públicas  e da volatilidade da 
taxa de câmbio com refl exos nega-
tivos sobre as exportações e os pre-
ços dos insumos importados. Houve 
também reduções no consumo do 
governo que se concentraram em 
cortes de investimentos públicos, in-
clusive das empresas estatais como a 
Petrobrás, e em despesas discricioná-
rias uma vez que as obrigatórias de-
pendem de aprovação no congresso. 
A queda no PIB só não foi maior no 
3º trimestre de 2015, quando conta-
bilizada pelo lado da demanda, por-
que continua havendo melhoria das 
contas externas porporcionada por 
uma expressiva queda nas impor-

tação muito maior que a observada 
para as exportações.  No tocante a 
dinâmica do PIB pela ótica da oferta, 
a indústria, e mais especifi camente a 
indústria de transformação, é o setor 
mais afetado, como pode ser visto no 
gráfi co nº 3. Além da própria retração 
da demanda e seus refl exos negati-
vos sobre os estoques das empresas, 
outros fatores tem afetado os custos 
da indústria. De acordo com a CNI , 
“o Indicador de Custos Industriais 
cresceu 2,9% no terceiro trimestre de 
2015, em comparação com o segun-
do, na série livre de efeitos sazonais 
(desconsiderando a variação que 
normalmente ocorre entre o segun-
do e o terceiro trimestre do ano). Esse 
é o quarto trimestre consecutivo de 
crescimento dos custos industriais. 
Nos últimos quatro trimestres, o au-
mento dos custos industriais vem 
sendo superior ao aumento dos pre-
ços dos produtos manufaturados, o 

que indica uma perda de margem 
de lucro das empresas. Isso é uma 
consequência da crise econômica, 
que reduz a demanda, impedindo o 
repasse do aumento de custos para 
os preços. Os Custos Industriais cres-
ceram 11,0% entre o 3º trimestre de 
2015 e o 3º trimestre de 2014. Um 
dos principais motivos do aumento 
de custos no trimestre é a expansão 
de 11,6% do custo com bens inter-
mediários importados, que cresce 
impulsionado pela desvalorização 
do real frente ao dólar,  o custo com 
energia e o custo com capital de 
giro”. Os setores agropecuário e de 
serviços também apresentaram for-
te retração, sendo este último im-
pactado negativamente pela perda 
de poder de compra das famílias em 
função da infl ação e ameaça de de-
semprego decorrente da recessão. 
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BC sinaliza que pode aumentar juros 

O Banco Central vem observando que a 
inflação de serviços não tem declinado como era 
de se esperar em decorrência da queda no nível 
de atividade e dos sucessivos aumentos da taxa de 
juros básica, como pode ser observado no gráfico 
nº 4. Tal resistência tem levado a alguns diretores do 
BCB a considerar a retomada do ciclo de alta da Se-
lic e, deste modo, aprofundar a recessão. A questão 
central é se tal medida irá de fato ser eficaz para levar 
a inflação para a meta de 4,5%aa.  Como é sabido, a 
inflação brasileira nos últimos anos vem sendo signi-
ficativamente afetada por choques de oferta, do tipo: 
a) forte desvalorização nominal do real frente ao dó-
lar, cerca de 87% de junho de 2013 a novembro de 
2015; b) longas estiagens majorando os preços dos 
produtos agrícolas; c) choques de realinhamento de 
preços relativos, ver gráfico nº 5; e d) considerável in-
dexação dos preços o que aumenta o componente 

inercial da inflação. Todos estes fatores são pouco in-
fluenciados pela política monetária.

Ademais, o mercado continua apostando 
que o governo terá dificuldade para gerar superávit 
de 0,7% do PIB em 2016, a avaliação hoje é de déficit 
desta magnitude no próximo ano, principalmente 
se houver um agravamento da crise política e da 
recessão. Esta combinação de fatores poderá levar 
a um novo rebaixamento do rating de crédito bra-
sileiro (downgrade), como já sinalizado pela agência 
Moodýs.  Os reflexos cambiais advindos do proble-
ma fiscal poderá reforçar ainda mais as expectativas 
de inflação obrigando o BCB a elevar a taxa de juros 
básica. 

Todavia, o mercado também acredita que 
se o BCB voltar a subir os juros tal política aumentará a 
fragilidade fiscal do país e será pouco eficaz para levar 
a inflação para a meta. Ou seja, em função de uma 

suposta “dominância fiscal”, o combate a inflação 
passaria a depender muito mais da política fiscal do 
que monetária. O BCB, por sua vez, parece apostar 
na eficácia de sua política monetária e que a recessão 
levará a uma queda nos salários  reais, principalmen-
te 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 desemprego. A tese do BCB é que o grosso do 
ajuste no mercado de trabalho ocorrerá em 2016 
com mais intensidade no setor de serviços que vem 
sustentando nívies de inflação acima de 8,0%aa. A 
expectativa do BCB é que com a redução da infla-
ção, melhoria no cenário fiscal e retomada gradual 
da economia internacional as empresas se sentiriam 
mais confiantes e passariam a produzir e investir le-
vando a uma retomada a partir de 2017. 
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A produção Industrial Brasileira em outubro de 2015

O desempenho da indústria 
brasileira em outubro de 2015 apre-
sentou, no levantamento com ajus-
te sazonal, variação na margem de 
-0,7%. Na comparação com o mesmo 
mês em 2014 a indústria registrou 
queda de -11,2%. De acordo com o 
Instituto de Estudos para o Desenvol-
vimento da Indústria (IEDI), “se esta 
trajetória se mantiver, e nada indica 

o contrário, 2015 deverá ser o pior 
ano da indústria de transformação 
desde 2009, com contração da or-
dem de 10%. Nos primeiros dez me-
ses do ano, as perdas acumuladas são 
de 9,6%. Estes resultados são conse-
quência de problemas estruturais da 
competitividade industrial, mas tam-
bém da total erosão da demanda, 
relacionada à elevação dos juros e à 

contração do crédito, ao ajuste fiscal 
severo - com cortes do investimento 
público -, ao encolhimento da Petro-
bras e do complexo da construção 
pesada, e ao rápido crescimento do 
desemprego. Diante de um cenário 
tão adverso, com substantiva ca-
pacidade ociosa, 2015 se encerrará 
também com uma expressiva re-
dução do investimento produtivo”.

O IEDI chama atenção ainda 
que “a utilização da capacidade ins-
talada calculada pela CNI, com ajuste 
sazonal, apesar da ligeira melhora em 

outubro de 2015, subindo de 77,6% 
em setembro para 77,7%, manteve-
-se no patamar inferior da série. Já no 
indicador da FGV, com ajuste sazo-

nal, a utilização média da capacidade 
instalada caiu para o nível recorde de 
74,9%, o mais baixo dos anos 2000.”  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira.
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