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A economia brasileira em 2015, 
caso sejam confirmadas as expectati-
vas  do mercado e do BCB, terá sofrido 
a maior retração do PIB desde 1990, 
quando caiu -4,35%. De acordo com as 
simulações feitas pelo BCB  para 2015, o 
PIB deverá cair -3,6,ver gráficos nº 1 e 2, 
puxado pela demanda doméstica que 
deverá sofrer uma queda de -6,2% em 
função da retração de -3,8% no con-
sumo das famílias, -14,5% nos investi-
mentos 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 (expor-
tações 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 des-
valoriação cambial) e de aumento de 
5,1% nas exportações (efeito câmbio). 
As explicações para resultados tão neg-
ativos do ponto de vista da economia 
doméstica foram apontadas nos vários 
Panoramas Conjuntural FIEA  ao longo 
do ano, que podem ser sintetizadas nos 
seguintes fatores: perda da capacidade 
de consumo das familías em função 
dos  níveis crescentes de inflação, da 
menor capacidade de endividamento 
das mesmas e dos menores níveis de 
confiança quanto ao futuro da econo-
mia.  No tocante aos investimentos tam-
bém foram afetados pela deterioração 
do ambiente de negócios em virtude 
da  combinação das crises econômica, 
política e ética (esquemas de corrupção 
investigados pela operação Lava Jato). 
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• Ademais, as empresas foram 
imapctadas com os aumentos nos 
custos em decorrência do tarifaço, 
da desvalorização cambial de 50% e 
do considerável aumento no custo 
financeiro.  Por sua vez, em menor 
proporção em relação aos gastos 
privados, houve também reduções 
no consumo do governo que se 
concentraram em cortes de investi-
mentos públicos, inclusive das em-
presas estatais como a Petrobrás, e 
em despesas discricionárias uma 
vez que as obrigatórias dependem 

de aprovação no congresso. Como 
sabido, a crise tem atingido consid-
eravlemente a indústria e as simula-
ções do BCB, gráfico nº 3, deixam isto 
muito claro em linha com que vem 
sido apontado pela CNI. A novidade 
é que o setor de serviços passou tam-
bém a ser afetado negativamente o 
que demonstra que a recessão 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 sin-

tetizado no tocante a indústria na se-
guinte 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 
principais determinantes das perdas. 
O declínio da indústria significa retra-
ção no investimento e no emprego, e 
também na geração de progresso 
tecnológico, comprometendo o 
desenvolvimento econômico e 
social de longo prazo do país” .
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Banco Central mantém a Selic em 14,25%aa 

A mudança na perspec-
t iva  de cresc imento da econo -
mia bras i le i ra  e  internacional 
ref let ida no re latór io  do Fun-
do Monetár io  I nternacional 
(FMI)  publ icado em janeiro  de 
2016 levou o BCB a  ponderar 
a  per t inência  de aumentar  a 
taxa sel ic  na  últ ima reunião do 
Comitê  de Pol í t ica  Monetár ia 
(COPOM).  Tal  decisão f rustrou 
as  expec tat ivas  do mercado 
f inanceiro  que v inha apostan-
do em uma alta  da taxa bás ica 
de juros  em função da inf la-
ção de ser v iços  se  manter  no 
patamar  de 8%,  mesmo com a 
considerável  queda no nível 
de at iv idade e  dos  sucess ivos 
aumentos  da taxa de juros  bá-
s ica .  Por  sua vez ,  a  mudança 
de postura  no BCB provocou 

ruídos  na comunicação deste 
com o mercado uma vez  que  
a lguns diretores  do BCB es-
tavam cogitando retomar  o 
c ic lo  de a l ta  da Sel ic  e,  des-
te  modo,  levar  a   redução dos 
preços  l ivres  por  meio de um 
aprofundamento da recessão. 
Há dúvidas,  contudo,  como 
apontado no Panorama Con-
juntural  anter ior,  sobre se 
ta l  estratégia  ser ia  ef icaz  em 
função dos  seguintes  aspec-
tos :  a )  aproximadamente 60% 
do IPCA sofre  a  inf luência  de 
var iações  na taxa de câmbio 
(comercia l izáveis )  e  dos  a jus-
tes  nos  preços  das  tar i fas  pú-
bl icas  (monitorados) ,  que são 
prat icamente imunes à  pol í -
t ica  monetár ia ;  e  b)  a  maior 
res istência  da inf lação de ser-

v iços  se  deve também ao a in-
da considerável  n ível  de inde -
xação da economia.  Ademais, 
vem aumentado o número de 
anal istas  que consideram que 
a  melhor  estratégia  a  ser  se -
guida no momento pelo  BCB 
é  manter  os  juros  no patamar 
atual  ao longo de 2016 em 
função dos  r iscos  de agrava-
mento da recessão,  da  ocor-
rência  da dominância  f i scal  e 
da instabi l idade da economia 
internacional  provocada pela 
desaceleração da economia 
chinesa .  Todos estes  fatores 
expl icam porque,  apesar  dos 
aumentos  sucess ivos  da taxa 
bás ica  de juros,  a  inf lação em 
2015 cont inuou em tra jetór ia 
de a l ta ,  como pode ser  v isto 
no gráf ico nº  5 .
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A produção Industrial Brasileira em dezembro de 2015

O desempenho da indústria 
brasileira em dezembro de 2015 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  variação na 
margem de -0,7%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2014 a in-
dústria registrou queda de 11,9%. 
De acordo com o Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento da 
Indústria (IEDI),  “o aspecto mais 
evidente a marcar o desempe-
nho da indústria em 2015 foi,  sem 
dúvida, o nível de contração da 

produção, -8,3%, o mais intenso 
da atual série da produção indus-
trial do IBGE iniciada em 2002; 
superando, inclusive, o baque 
da crise global,  que levou a uma 
queda de 7,1% em 2009. Observa-
-se, também, que em 2015 a in-
dústria de transformação sofreu 
ainda mais (-9,9% contra -7,0% 
em 2009). Na raiz desse processo 
esteve uma engrenagem perversa 
a penalizar sobretudo o investi-
mento e, consequentemente, a 

indústria: deterioração genera-
lizada do estado de confiança 
dos empresários e das famílias, 
contração real do crédito, abrup-
ta correção das tarifas públicas, 
queda da massa real de salários, 
elevação dos juros, intenso corte 
do investimento público e parali-
sia das inversões da Petrobrás e 
do setor de construção pesada.”

Ainda, segundo o IEDI, “hou-
ve uma ligeira melhoria no índice 
de utilização de capacidade com 
ajuste sazonal da FGV para a in-
dústria de transformação em de-
zembro de 2015, registrando 75% 
- sendo que em novembro havia 
sido 74,8%. O indicador da CNI, 
também livre de efeitos sazonais, 
também apontou um leve aumen-
to na passagem de novembro para 
dezembro, de 77,3% para 77,5%”.   
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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