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As expectativas para o cres-
cimento da economia brasileira em 
2015 estão começando a convergir 
para um patamar baixo, como pode 
ser observado no gráfico nº 1. A di-
ferença entre as taxas estimadas pelo 
Banco Mundial, FMI e o Mercado Fi-
nanceiro brasileira está na velocidade 
com que as respectivas projeções são 
atualizadas: as do mercado são sema-
nalmente e das outras duas instituições 
semestralmente, mas a tendência é 
que convirjam ao longo do ano. Logo, 
em tese, como as do mercado incor-
poram mais rapidamente informações 
são as  que neste momento estariam 
mais próximas da realidade. No caso 
destas últimas serem confirmadas, há 
uma elevada probabilidade da econo-
mia brasileira entrar em recessão em 
2015.

 A questão é: quais fatores esta-
riam contribuindo para a formação de 
expectativas tão pessimistas? Em linhas 
gerais a combinação das seguintes po-
líticas e seus efeitos sobre o nível de 
atividade econômica: política monetá-
ria restritiva por meio da elevação da 
taxa de juros básica (selic) objetivando 
levar a inflação para o centro da meta 
de 4,5%aa ao final de 2016; política 
fiscal contracionista buscando gerar 
um superávit primário (que exclui o 
pagamento do serviço da dívida pú-
blica) 1,2% e 2,0% do PIB em 2015 e 
2016, respectivamente, por meio de 
cortes de gastos públicos e nos subsí-
dios, inclusive da política financiamen-
to ao investimento produtivo do BN-
DES, aumento de impostos, e possíveis 
revisões da política de desoneração 
fiscal a setores industriais; correção das 
defasagem tarifarias da energia elétri-
ca, dos combustíveis e dos transportes 
urbanos, podendo levar a inflação dos 
preços administrados a 10% em 2015; 
choques de oferta com o risco de racio-
namento de água e, consequentemen-
te, de energia elétrica; choque cambial 
ou política de menor intervenção do 

Banco Central no mercado de câmbio 
buscando manter o real desvalorizado 
frente ao dólar; e, por fim, incerteza 
quanto aos desdobramentos da opera-

ção Lava-Ajato sobre a Petrobrás e seus 
fornecedores. 

Além desses fatores domésticos, 
há os riscos associados ao front externo: 
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ameaça de deflação na zona do Euro e 
no Japão; desaceleração da economia 
chinesa; perda de dinamismo das eco-
nomias latino americanas; e retomada 
ainda incerta da economia americana. 
Não há dúvida de que todos estes fato-
res domésticos e externos imapctarão 
negativamente os investimentos pú-
blicos e privados, ao menos, para este 
ano como mostram no gráfico nº 2 as 

expectativas do mercado para o cresci-
mento da indústria em 2015. Todavia, 
o governo aposta que com a adoção 
de políticas fiscal e monetária mais 
conservadoras e maior liberdade de 
flutuação da taxa de câmbio, ou com 
o fortalecimento do tripé macroeconô-
mico,  haverá o resgate da confiança 
dos empresários e dos investidores na 
economia brasileira, com impactos po-

sitivos sobre os investimentos e, con-
sequentemente, sobre o crescimento 
da economia. A dúvida que paira nas 
cabeças dos empresários e do próprio 
mercado financeiro é se o governo terá 
condições políticas de levar adiante 
medidas de tamanha proporção, uma 
vez que terão efeitos negativos sobre o 
emprego ao longo do período de ajus-
te, mas isto só o futuro dirá.
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Mercado trabalha com Expectativas de Inflação aci-
ma do topo da Meta em 2015

As expectativas do mercado fi-
nanceiro para a inflação brasileira em 
2015, registradas semanalmente na 
pesquisa feita pelo Banco Central jun-
to as instituições financeiras e medida 
pelo Índice de Preço ao Consumidor 
Ampliado (IPCA), vem se distanciando 
da banda superior da meta de inflação, 
que é de 6,5%aa, ao longo do mês de 
janeiro e início de fevereiro do corrente 
ano, como pode ser observado no grá-
fico nº 3 abaixo. Três fatores principais 
estariam na base dessas expectativas: a) 
o impacto negativo do choque tarifário 
sobre o IPCA uma vez que o mercado 
trabalha com uma inflação de tarifas da 
ordem de 10% em 2015 e as mesmas  
respondem por um 1/4 da composição 
do IPCA; b) choque agrícola em fun-
ção dos efeitos da seca nos preços dos 
alimentos que representam 22% do 
IPCA; e c) choque cambial em virtude 
da maior aversão ao risco dos investi-
dores internacionais decorrentes dos 
efeitos instabilizantes da perspectiva 
de alta dos juros nos EUA no segundo 
semestre, o que leva estes investidores 

a vender países emergentes, como o 
Brasil, e comprar títulos do tesouro dos 
EUA. O mercado trabalha com uma 
taxa de câmbio Real/Dólar de R$ 2,90 
no final do ano. 

A combinação destes três cho-
ques, na visão do mercado, levaria o 
IPCA a registrar em 2015 um aumento 
de 7,27%, ou seja, bem acima do limite 
máximo de 6,50% e ainda mais distante 
do centro da meta de 4,5%aa. A estra-
tégia do BCB até o momento é intensi-
ficar o ritmo de aumento da taxa básica 
de juros, que deverá chegar a 12,75% 
em 2015, segundo expectativas dos 
agentes econômicos, buscando, des-
te modo, resgatar a sua credibilidade 
junto ao mercado financeiro e 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 maior aversão a 
risco dos investidores provocada por 
possíveis mudanças nas taxas de juros 
americanas e em decorrência da forte 
queda dos preços do petróleo. 

Todavia, a estratégia do BCB 
enfrenta dois grandes problemas: i) 
o aumento da taxa de juros básica é 
pouco eficaz para combater inflação 
gerada por choques de oferta, como 
são, principalmente, os dois primeiros 
elencados acima, na medida que é 
uma  política macroeconômica de ges-
tão da demanda agregada; e ii) mesmo 
tendo foco na demanda, a existência 
de títulos públicos indexados à taxa 
de juros Selic e aos índices de inflação 
reduzem a eficácia dos mecanismos 
de transmissão da política monetária 
e seus impactos sobre o consumo das 
famílias. Assim, há o risco dos efeitos 
negativos da política de juros altos ser 
muito maior sobre os investimentos das 
empresas do que sobre a inflação no 
curto prazo. Como a expectativa do 
próprio mercado, como foi discutido 
no tópico anterior, é de recessão para 
a economia brasileira em 2015, após 
termos crescido muito provavelmente 
a uma taxa próxima a zero em 2014, é 
bem possível que o BCB seja obrigado 
a rever sua estratégia mais à frente.
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A produção Industrial Brasileira em Dezembro de 
2014

O desempenho da indústria 
brasileira em dezembro de 2014 não 
apresentou, no levantamento com 
ajuste sazonal, variação na margem 
de -2,8%. Na comparação com o mes-
mo mês em 2013 a indústria registrou 
queda de -2,7%. Na avaliação do Ins-
tituto de Estudos para o Desenvolvi-
mento da Indústria (IEDI), “os dados 
para 2014 são mais uma evidência de 
que a crise do setor industrial é lon-
ga e tem diversas raízes  internas e 

externas. Enquanto havia demanda a 
indústria ainda exibiu uma trajetória 
frágil e com pouco fôlego, de certa 
forma resistente aos enormes desafios 
estruturais de competitividade, como 
infraestrutura e carga tributária. Infe-
lizmente as perspectivas para 2015 
não são otimistas, dada a fraqueza 
dos mercados externos, enfraqueci-
mento do consumo interno e expec-
tativas empresariais adversas que difi-
cilmente abrirão caminho à retomada 

do investimento”.  Ainda, segundo o 
IEDI, a forte retração da indústria em 
2014, da ordem de -3,2%, “deveu-se 
especialmente à indústria de transfor-
mação, que recuou 4,2% enquanto a 
indústria extrativa cresceu 5,7%. Na 
média, a indústria assinala um resul-
tado negativo mais grave do que o de 
2012, ratificando o fraco dinamismo 
dos mercados internos e externos, 
diante dos quais as empresas nacionais 
apresentam baixa competitividade”.

Do ponto de vista do nível de 
utilização da capacidade produtiva, 
com ajuste sazonal, em dezembro de 
2014 houve uma queda considerá-
vel registrada pela FGV, assinalando 

81,3%. A redução, de acordo com o 
IEDI, retoma a tendência de queda ao 
longo do segundo semestre de 2014, a 
exceção de novembro. Já o indicador 
da CNI apontou um leve aumento na 

passagem de novembro para dezem-
bro, de 80,9% para 81%.“
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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