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 A economia brasileira em 2015, 
caso sejam con� rmadas as expectativas  
do mercado e do BCB, terá sofrido a maior 
retração do PIB desde 1990, quando caiu 
-4,35%. De acordo com as simulações fei-
tas pelo BCB  para 2015, o PIB deverá cair 
-3,6,ver grá� cos nº 1 e 2, puxado pela de-
manda doméstica que deverá sofrer uma 
queda de -6,2% em função da retração 
de -3,8% no consumo das famílias, -14,5 
nos investimentos e de -0,3% dos gastos 
públicos. A boa notícia é que o impacto 
desta expressiva capotada na demanda 
doméstica sobre o PIB não será maior 
porque a absorção externa (exportações 
menos importações) deverá, de acordo 
com as projeções do BCB, apresentar um 
crescimento de 2,6% decorrente de uma 
queda de -14,4% nas importações (efeito 
recessão e desvaloriação cambial) e de 
aumento de 5,1% nas exportações (efeito 
câmbio). As explicações para resultados 
tão negativos do ponto de vista da eco-
nomia doméstica foram apontadas nos 
vários Panoramas Conjuntural FIEA ao 
longo do ano, que podem ser sintetiza-
das nos seguintes fatores: perda da capa-
cidade de consumo das familías em fun-
ção dos  níveis crescentes de in� ação, da 
menor capacidade de endividamento das 
mesmas e dos menores níveis de con� an-
ça quanto ao futuro da economia.  No to-
cante aos investimentos também foram 
afetados pela deterioração do ambiente 
de negócios em virtude da  combinação 
das crises econômica, política e ética (es-
quemas de corrupção investigados pela 
operação Lava Jato). Ademais, as empre-
sas foram impactadas com os aumentos 
nos custos em decorrência do tarifaço, da 
desvalorização cambial de 50% e do con-
siderável aumento no custo � nanceiro. 
Por sua vez, em menor proporção em re-
lação aos gastos privados, houve também 
reduções no consumo do governo que se 
concentraram em cortes de investimen-
tos públicos, inclusive das empresas esta-
tais como a Petrobrás, e em despesas dis-
cricionárias uma vez que as obrigatórias 
dependem de aprovação no congresso.
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• Como sabido, a crise tem atingido consi-
deravelmente a indústria e as simulações 
do BCB, gráfico nº 3, deixam isto muito cla-
ro em linha com que vem sido apontado 
pela CNI. A novidade é que o setor de ser-
viços passou também a ser afetado nega-
tivamente o que demonstra que a reces-
são vem se aprofundando cada vez mais. 
Em outras palavras, tanto a indústria como 

os serviços passam a refletir o mergulho 
da demanda doméstica em 2015 e isto 
esta muito bem sintetizado no tocante a 
indústria na seguinte análise feita pelo o 
IEDI: “pode-se dizer que 2015 deve ter sido 
o pior ano da história recente da indústria 
brasileira, sendo que, diferentemente de 
2009, os fatores internos foram os princi-
pais determinantes das perdas. O declínio 

da indústria significa retração no investi-
mento e no emprego, e também na ge-
ração de progresso tecnológico, compro-
metendo o desenvolvimento econômico 
e social de longo prazo do país” . bém na 
geração de progresso tecnológico, com-
prometendo o desenvolvimento eco-
nômico e social de longo prazo do país” . 
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Dúvidas quanto à e� cácia da política monetária 

A in� ação de serviços tem 
sido mantida no patamar de 8%, 
mesmo com a considerável queda 
no nível de atividade e dos sucessi-
vos aumentos da taxa de juros bá-
sica, o que em parte justi� ca a rigi-
dez a baixa dos preços livres, como 
pode ser observado no grá� co nº 4. 
Como observado no Panorama Con-
juntural FIEA do mês de outubro, 
tal resistência tem levado a alguns 
diretores do BCB a considerar a re-
tomada do ciclo de alta da Selic e, 
deste modo, aprofundar a recessão. 
Há dúvidas sobre se tal estratégia 
será e� caz em função dos seguintes 
aspectos: a) aproximadamente 60% 
do IPCA sofre a in� uência de varia-
ções na taxa de câmbio (comerciali-
záveis) e dos ajustes nos preços das 
tarifas públicas (monitorados), que 
são praticamente imunes à política 

monetária; e b) a maior resistên-
cia da in� ação de serviços deves-
se também ao ainda considerável 
nível de indexação da economia, 
todavia com o aprofundamento da 
recessão o mais provável é que seus 
preços começarão a cair em algum 
momento do corrente ano. O ano 
de 2015 reforça o ponto levantado 
no item (a) uma vez que a desva-
lorização do real frente ao dólar de 
50% e a mudança no patamar da 
in� ação de monitorados, que saiu 
do patamar de 7,55% em janeiro 
par 18% em dezembro, foram os 
grandes responsáveis para o IPCA 
fechar o ano a 10,67%, mesmo com 
o aumento da taxa de juros básica 
e a forte recessão, o que põem em 
xeque a estratégia de política mo-
netária do BCB.

Outro fator que reforça a 

aposta do mercado no aumento da 
selic na próxima reunião do Comi-
tê de Política Monetária (COPOM), 
agora em janeiro, é a di� culdade 
do governo para gerar o superávit 
de 0,5% do PIB em 2016, e, por esta 
razão, o mercado estima dé� cit de 
-1,0% e de magnitude zero no pró-
ximo ano, principalmente se houver 
um agravamento da crise política 
e da recessão doméstica, sem falar 
do complicador externo que é a de-
saceleração da economia chinesa. 
Apesar da expectativa de aumento 
dos juros, tem aumentado também 
o número de analistas que conside-
ram que a melhor estratégia a ser 
seguida no momento pelo BCB é 
manter os juros no patamar atual ao 
longo de 2016 em função dos riscos 
de agravamento da recessão e da 
ocorrência da dominância � scal.
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A produção Industrial Brasileira em novembro de 2015

O desempenho da indústria brasi-
leira em novembro de 2015 apresentou, 
no levantamento com ajuste sazonal, 
variação na margem de -2,4%. Na com-
paração com o mesmo mês em 2014 a 
indústria registrou queda de -12,4%. De 
acordo com o Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento da Indústria (IEDI), “a 
indústria brasileira continua acumulan-
do perdas, o que pode ser considerado o 

epicentro da crise econômica que o país 
enfrenta atualmente. Os problemas estru-
turais associados à baixa competitividade 
interna e externa se somaram em 2015 à 
fortíssima retração da demanda domés-
tica, em muito in� uenciada pela política 
econômica restritiva, marcada por juros 
altos, ajuste � scal severo e consequente 
retração dos investimentos públicos. Des-
se modo, faltando apenas à medição de 

dezembro, pode-se dizer que 2015 deve 
ter sido o pior ano da história recente da 
indústria brasileira, sendo que, diferente-
mente de 2009, os fatores internos foram 
os principais determinantes das perdas. O 
declínio da indústria signi� ca retração no 
investimento e no emprego, e também na 
geração de progresso tecnológico, com-
prometendo o desenvolvimento eco-
nômico e social de longo prazo do país”.

O IEDI observa ainda que 
“em novembro, o indicador de 

utilização da capacidade ins-
talada da FGV, com ajustes sa-

zonais, registrou o resultado 
mais baixo de 2015, de 74,6%.”  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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