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A evolução do PIB brasileiro 
no primeiro trimestre de 2016, 
conforme dados publicados pelo 
IBGE, surpreendeu positivamente a 
maioria dos analistas que esperavam 
queda de -0,8% na comparação com 
trimestre imediatamente anteior, 
abaixo do resultado de -0,3% apurado 
pelo IBGE. O gráfico nº 1 aponta uma 
clara tendência de desaceleração da 
taxa de retração do PIB na margem, 
o que sinaliza com a proximidade do 
fundo do poço. O mercado estima 
que isto ocorrerá a partir do terceiro 
trimestre deste ano. É importante 
salientar ainda que o menor ritmo 
de retração também foi captado na 
comparação da evolução do PIB em 
relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior, reforçando que a economia 
está próxima da estabilização.  Todavia, 
apesar de ser uma boa notícia a 
proximidade do fundo poço, ainda há 
um grande desafio que é a retomada do 
crescimento de forma sustentada. Pelo 
dados do IBGE, como pode ser visto no 
gráfico nº 2, o consumo das famílias, 
que representa aproximadamente 65% 
do PIB, obteve um queda expressiva na 
comparação com igual período do ano 
passado, o mesmo ocorrendo com os 
investimentos e, em menor proporção, 
com os gastos públicos. Mais uma 
vez quem salvou o PIB da queda mais 
acentuda foram as exportações que 
continuaram crescendo enquando as 
importações aprofundavam a retração 
em função do agravamento da recessão. 
Contudo, há um relativo consenso 
entre os economistas que o drive 
externo não é suficiente para sustentar 
a retomada do crescimento em função 
de ser a economia brasileira ainda 
relativamente fechada, como também 
devido a taxa  de câmbio ser muito 
instável e a economia internacional 
está crescendo a um rítmo mais lento.
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•	 Aliás, a estabilidade da taxa de câmbio 
em um patamar  competitivo para 
as exportações brasileiras é crucial, 
inclusive, para que os estímulos 
decorrentes da substituição de 
fornecedores externos possam 
afetar favoravelmente a indústria 
brasileira, principalmente quando 
vem acompanhados de reformas 
microeconômicas que permitam o 
aumento da produtividade a partir 
da melhoria do ambiente de negócio 
das empresas. Deste modo, o motor 
da retomada do crescimento da 
economia brasileira tem que ser os 
investimentos em infraestrutura e 

na modernização tecnológica da 
indústria nacional. Tais investimentos, 
por sua vez, ao dinamizarem a 
economia possibilitarão ao aumento 
do emprego e da renda que são 
cruciais para o aumento dos níveis 
de consumo das famílias. Os dados 
exibidos no gráfico nº 3 deixam 
claro que a indústria, apesar de ser 
o setor mais afetado pela crise, vem 
na margem em uma trajetória rumo 
a estabilização o que, em grande 
medida,  contribuiu para a melhoria 
no resultado do PIB no primeiro 
trimestre de 2016. Nas pesquisas 
da CNI junto aos empresários tem 

sido observado que a melhoria dos 
índices de confiança passa pela 
estabilização macroeconômica 
do Brasil: políticas que permitam 
o equacionamento do desarranjo 
fiscal no curto, médio e longo prazos 
e, deste modo, a redução da inflação 
e das taxas de juros. No entanto, 
apesar das últimas sondagens 
captarem melhorias nestes índices, 
em função da mudança de governo 
e da indústria começar a dar alguns 
sinais positivos,  ainda há muita 
incerteza em razão dos efeitos da 
crise política sobre a economia.

A inflação continua caindo e os juros?

Com exceção da taxa de inflação de 
não duráveis, que ainda se mantém na 
casa de 14,4% em função dos choques 
de oferta climáticos, as de bens 
duráveis, de serviços e de monitorados 
continuam em trajetória gradual 
de desaceleração desde janeiro do 
corrente ano, como pode ser observado 
no gráfico nº 4, com taxas acumuladas 
de retração da ordem de -13,78%, 
-6,9% e -37,8%, respectivamente. 
No caso desta última em virtude do 
esgotamento dos efeitos do tarifaço 
dado no início do ano passado e do 

próprio agravamento da recessão 
decorrente da perda de poder de 
comprada das famílias, da dificuldade 
de acesso ao credito das mesmas e 
da queda dos índices de confiança 
do consumidor. Como as expectativas 
do mercado, que vem sendo revistas 
em função da desaceleração da taxa 
de retração do PIB, tanto na margem 
como em relação ao mesmo período 
do ano anterior, como foi mostrado 
acima, é de que a economia brasileira 
ainda apresente retração acima de - 
3,5% este ano, as estimativas para a 

inflação nos próximos doze meses, 
conforme gráfico nº 5, já se encontram 
abaixo dos 6% e em trajetória de 
redução que tem se mantido desde o 
início do ano.  Assim, a desaceleração 
da inflação, medida pelo IPCA, nos 
últimos dozes meses e as estimativas 
para igual período à frente reforçam a 
perspectiva de que o Banco Central do 
Brasil deverá, ainda este ano, iniciar o 
processo de redução da taxa básica de 
juros Selic.  
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Grande parte do mercado espera 
que o ciclo de baixa comece em 
agosto e se estenda até 2017. Para 
este ano a mediana das expectativas 
captadas pela pesquisa FOCUS, em 
seu boletim do dia 06/06/2016, é de 
Selic a 12,75%aa ou uma redução de 
150 pontos base. Para 2017, aposta do 
mercado é que a taxa no final do ano 
será de 11,25%.
O Departamento de Economia do 
Bradesco está em linha com o mercado 
em relação ao início do ciclo de baixa, 

mas diverge quanto ao tamanho do 
corte. De acordo com o modelo do 
banco, a taxa básica chegará no final 
de 2016 a 12,25% e a 10,25% em 
dezembro 2017, ou seja, 1% abaixo da 
estimada pela mediana do mercado. 
Ademais, a curva do swap DI x pré 360 
dias passou a ficar, a partir de março 
do corrente ano, abaixo da Selic, em 
abril estava em 13,42%, sinalizando 
que o mercado já está antecipando 
a continuidade da desaceleração da 
inflação e o relaxamento monetário 

que poderá ser promovido pelo Banco 
Central do Brasil.   
O fato é que, como tem sido salientado 
em Panoramas anteriores, a tendência 
gradual de desaceleração da inflação 
tem colocado como  imperativo para 
o Banco Central iniciar o processo 
de corte dos juros, o que poderá 
reforçar positivamente as expectativas 
de retomada do crescimento dos 
empresários, uma vez que o desarranjo 
fiscal passe a ser enfrentado. 
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A produção Industrial Brasileira em abril de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em abril  de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  variação na 
margem de 0,1%. Na comparação 
com o mesmo mês em 2015 
a indústria registrou queda 
de -7,2%. De acordo com o 
Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento da Indústria 
(IEDI) ,  “não são definitivos nem 
são para todos os setores, mas 
existem sinais de que a crise 
industrial está perdendo força. 
Na origem desse quadro menos 
recessivo podem ser identificados 

alguns fatores em operação. 
O primeiro deles diz respeito 
à própria dinâmica da crise. 
Depois de um longo período de 
contração de gastos, empresas e 
famílias encontram limites para 
continuar esse movimento e 
podem se ver forçadas a retomar 
alguns projetos de investimento 
e de consumo, exercendo 
influência favorável sobre a 
produção industrial.  O segundo 
fator é a taxa de câmbio mais 
competitiva, que tem conseguido 
reativar as vendas externas de 
alguns setores e incentivar a 

substituição de importações em 
outros. O terceiro fator que pode 
estar contribuindo positivamente 
para a indústria nesse começo 
de ano é a convergência entre 
as decisões de produção 
das empresas e a evolução 
de sua demanda. Com isso, 
diferentemente do ano passado, 
os estoques têm se mostrado 
ajustados em 2016. Segundo a 
CNI, a avaliação dos empresários 
da indústria é que seus estoques 
efetivos estão muito próximos 
dos estoques planejados. ” 

Ainda, segundo o IEDI, “o nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação, 
de acordo com a série da FGV com ajustes sazonais, foi de 74,8% em maio de 2016. Em relação a abril, houve 
queda de 0,5 p.p., rompendo movimento de alta visto nos dois meses anteriores. O patamar do indicador 
continua, contudo, muito abaixo da sua média histórica (80,3%, considerando-se os últimos 60 meses)”.  
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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