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O desempenho da economia 
brasileira no terceiro trimestre de 
2014, tanto na margem como em re-
lação ao mesmo período em 2013, 
foi muito próximo a zero, como pode 
ser visto nos gráficos nº 1 e 2. O con-
sumo das famílias que responde por 
mais de 60% do PIB brasileiro não 
cresceu do segundo para o terceiro 
semestre de 2014 e  apresentou uma 
forte desaceleração, na comparação 
com o mesmo trimestre do ano pas-
sado, quando passou de uma taxa de 
crescimento de 2,4% para 0,1%. Isto 
demonstra que o ciclo de expansão 
que vinha sendo puxado pelo consu-
mo das famílias apresenta um nítido 
sinal de esgotamento. O investimen-
to, apesar de apresentar crescimento 
na margem após uma aguda retra-
ção no segundo trimestre, na com-
paração com o mesmo trimestre do 
ano anterior cai significativamente 
demonstrando que as expectativas 
futuras dos empresários são bastante 
negativas e que o acirramento da dis-
puta eleitoral para a Presidência da 
República congelou as decisões de 
investimento das empresas. O pro-
cesso de desvalorização do real fren-
te ao dólar, juntamente com o arre-
fecimento do consumo das famílias, 
possibiltou uma acentuada queda 
da taxa de crescimento das impor-
tações, tanto na margem como na 
comparação com o mesmo trimestre 
do ano anterior, diferentemente do 
observado para o caso das exporta-
ções. O consumo do governo, como 
é típico em ano eleitoral, registrou 
uma queda na taxa de crescimento 
do segundo para o terceiro trimestre 
e, assim como no caso das famílias, 
uma desaceleração na comparação 
trimestral, mas em menor proporção.

Por fim, analisando o resulta-
do do terceiro trimestre de 2014 do 
PIB brasileiro pela ótica da oferta, 

conforme gráfico nº 3, a indústria foi 
o setor que apresentou o pior resul-
tado, por razões de natureza estru-
tural e conjuntural, como já anali-

sado em panoramas anteriores, e o 
setor de serviços o melhor. Todavia, 
é nítida a desaceleração do rítmo de 
crescimento deste setor ocasionada, 
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principalmente, pela perda de poder 
de compra das famílias, em função 
da persistência da inflação no teto 
da meta, e do elevado nível de en-
dividamento das mesmas. Não é sem 
razão que o índice de Confiança dos 

Empresários da Indústria (ICEI), cal-
culado pela CNI, vem apresentando 
queda mês a mês sinalizando com o 
agravamento do pessimismo quanto 
a retomada do crescimento da eco-
nomia brasileira. A nova equipe eco-

nômica para o segundo mandato da 
Presidente Dilma terá que  elaborar 
um plano crível de ajuste macroeco-
nômico para que os empresários pos-
sam mudar seu estado de confiança 
quanto ao futuro de nossa economia.   
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Na segunda reunião do Comi-
tê de Política Monetária (COPOM) do 
Banco Central do Brasil, após as elei-
ções de outubro, o BCB voltou a au-
mentar a Selic só que em um percentu-
al mais elevado: 0,5%. A estratégia do 
BCB ao intensificar o ritmo de aumen-
to da taxa básica de juros busca atingir 
dois objetivos: o primeiro deles é res-
gatar a sua credibilidade junto ao mer-
cado financeiro e, deste modo, influir 
positivamente sobre as expectativas de 
inflação dos agentes econômicos, prin-
cipalmente em uma conjuntura eco-
nômica, em nível global, bastante con-
turbada em função da forte queda dos 
preços do petróleo e suas consequên-
cias sobre as taxas de câmbio dos prin-
cipais países produtores.  O segundo 
objetivo do BCB é buscar conter a forte 

desvalorização do real provocada hoje 
pela combinação, basicamente, de três 
fatores: a) maior aversão ao risco dos 
investidores internacionais em função 
dos efeitos instabilizantes da perspecti-
va de alta dos juros nos EUA no futuro 
próximo, o que leva estes investido-
res a vender países emergentes, como 
o Brasil, e comprar títulos do tesouro 
dos EUA; b) o efeito negativo da forte 
queda dos preços do barril de petróleo 
sobre as moedas dos países produtores, 
uma vez que estas economias pode-
rão entrar em recessão o que aumenta 
o risco soberano destes países; e, por 
fim, no caso brasileiro, em função da 
incerteza quanto ao futuro da Petrobrás 
e no tocante a política econômica do 
segundo governo da Presidente Dilma. 

A forte desvalorização do real, 

captada pela Advnf Brasil para as cota-
ções das operações de compra e ven-
da de dólares para janeiro de 2015, 
conforme gráfico abaixo, deve-se a 
todos estes fatores externos e internos.  
A estratégia do BCB em sinalizar com 
juros mais altos, o mercado já trabalha 
com um aumento de 1% na taxa Selic 
na reunião de janeiro do COPOM em 
virtude da forte desvalorização das mo-
edas dos países produtores de petróleo, 
é aumentar o custo de saída dos inves-
tidores ou de carregamento de suas po-
sições em dólar. Se irá funcionar só o 
futuro dirá! Todavia, as consequências 
sobre a economia brasileira, que este 
ano deve crescer próximo a zero, serão 
bastante negativas o que poderá obri-
gar ao BCB a rever sua estratégia mais 
à frente.

Banco Central intensifica o ritmo de aumento
da Selic
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A produção Industrial Brasileira em outubro
de 2014

O desempenho da indústria bra-
sileira em outubro de 2014 não apre-
sentou, no levantamento com ajuste 
sazonal, variação na margem. Na com-
paração com o mesmo mês em 2013 
a indústria registrou queda de -3,6%. 
Na avaliação do IEDI, “essa estagnação 
da produção da indústria brasileira em 

outubro de 2014, comparando com o 
mês passado, foi o resultado das taxas 
de variação dos ramos pesquisados 
pelo IBGE, tendo sido 16 negativas, 6 
positivas e 2 nulas. As reduções mais 
importantes ocorreram em produtos 
farmacêuticos e farmoquímicos (-9,7%) 
e veículos automotores, reboques e 

carrocerias (-2,2%) As taxas positivas 
mais expressivas foram as de produ-
tos alimentícios (2,5%), equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos (4,7%), de coque, produtos de-
rivados do petróleo e biocombustíveis 
(0,9%) e de outros equipamentos de 
transporte (5,0%).”

Ainda, segundo o IEDI, “o 
índice de utilização da capacidade 
instalada da CNI, com ajustes sa-
zonais, aponta uma nova redução 

em outubro de 2014, passando de 
81,1% em setembro para 80,6%. 
Também de acordo com o indica-
dor da FGV, com ajuste sazonal, 

em outubro a utilização média da 
capacidade instalada registrou bai-
xa em relação ao mês anterior, de 
83% para 82%.  “
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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