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A retração de 3,8%  da produção 
indústrial na passagem de julho para 
agosto, não só anulou os aumentos 
nos últimos meses como mostrou 
que a recuperação da indústria ainda 
é frágil. Como pode ser obervado no 
gráfico nº 2, a queda na margem da 
produção de bens intermediários e 
de consumo duráveis, de 4,3%, 9,3%, 
respectivamente, foram as responsáveis 
pelo tombo da indústria. O preocupante 
no caso de bens intermediários, diz o 
IEDI , é que “como seus produtos são 
utilizados pelo restante da indústria, 
esse macrossetor tende a somatizar 
o dinamismo industrial como um 
todo”.  A indústria automobilística foi 
a grande protagonista para a retração 
de duráveis com queda de 10,4%. A 
curto prazo a situação mantem-se 
pouco propícia uma vez que o índice 
de expectativa de compras de bens 
de maior valor, calculado pela CNI, 
caiu 0,9 em setembro e 2,7 em relação 
ao mesmo mês em 2015.  Outro dado 
preocupante foi a diminuição de 8,0% 
na produção da indústria alimentícia em 
agosto.   Como salientado no Panorama 
anterior, apesar dos indicadores 
de confiança dos consumidores 
continuarem melhorando,  a queda 
do emprego e da massa salarial, 
o processo de desalavancagem 
das famílias e dificuldade de 
acesso ao crédito dificultam a 
recuperação da produção industrial. 
A trajetória de retomada da indústria 
ainda é dificultada pela apreciação 
do real frente ao dólar nos últimos 
meses que  retira força dos processos 
de substituição de importações 
aos mesmo tempo que debilita a 
competitividade das exportações. 
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De acordo com reportagem do Valor 
Econômico de 14/10/2016, a partir 
de depoimentos de representantes 
do IEDI e AEB, “a rentabilidade e os 
preços são altamente sensíveis à 
cotação do dólar, principalmente 
para bens industrializados de alto 
valor agregado. Nos manufaturados, 
o exportador brasileiro pode reduzir 
preços para ganhar maior participação 

de mercado. Isso pressiona para baixo a 
rentabilidade, mas possibilita aumento 
no volume de exportação. O movimento 
é particularmente importante num 
momento em que a demanda interna 
desaquecida dificulta à indústria buscar 
manter um nível mínimo de produção 
e os estoques ajustados. Assim o 
câmbio é no curto prazo o principal 
elemento dinamizador dos embarques 
de manufaturados e deve deixar de 

jogar tanto a favor do exportador 
como foi no primeiro semestre”. Estes 
dados reforçam que, apesar das 
expectativas favoráveis das famílias e 
empresas, o processo de recuperação, 
inclusive da indústria, será lento, 
instável e com risco de estagnação 
econômica caso os mercados interno 
e externo se mantenham debilitados. 
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Apesar da queda nas expectativas de inflação, BC mantém os juros em 
14,25%aa

A manutenção da taxa selic no 
patamar de 14,25%aa, mesmo com as 
expectativas de inflação melhorando 
para os próximos doze meses, tem 
levado ao aumento da taxa real de 
juros, como pode ser visto no gráfico 
nº 3. De janeiro até o início de outubro 
o mercado ajustou para baixo suas 
estimativas de inflação passando 
de 6,91% para 5,07%. Neste mesmo 
período a taxa básica real de juros 
saltou de 7,8% para 8,26%, tomando-
se como referência as expectativas do 
mercado para selic até o final do ano.  
O Banco Central do Brasil na última 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (COPOM), mais uma vez, 
reafirmou que a redução dos juros 
dependerá dos ajustes na economia 
a partir dos avanços na política de 
ajuste fiscal, tanto em nível conjuntural 
como estrutural, que permitirão em 
um primeiro momento estabilizar 
e posteriormente reduzir a relação 
dívida/PIB. Tal sinalização reforçará a 
percepção positiva sobre o ambiente 
econômico e, deste modo, melhorará 

a confiança dos agentes crucial para 
a ancoragem das expectativas de 
inflação.
A aprovação pela Câmara dos 
Deputados em primeiro turno da PEC 
241, que estabelece um teto para os 
gastos primários para os próximos 
vinte anos com base na inflação do 
ano anterior, reforçou a expectativa 
do mercado para um corte de 0,50 
p.p. na selic ainda este ano. O cenário 
base do Bradesco trabalha com início 
da redução da Selic já em outubro 
(queda de 0,50 p.p.) e cortes ao longo 
de 2017, encerrando o ano que vem em 
10,25%. O banco também revisou para 
baixo a sua estimativa de crescimento 
da economia brasileira no terceiro e 
quarto trimestre deste ano: -0,6% e 
-0,2%, respectivamente. Já o Credit 
Suisse, dado o histórico passado de 
erros de previsão do mercado quanto 
a inflação, considera prematuro o BCB 
começar um ciclo de cortes dos juros na 
próxima reunião do COPOM enquanto 
a inflação não estiver próxima da meta 
de 4,5%aa.   

Os riscos para atividade econômica 
do BCB não iniciar um ciclo de 
redução da taxa básica não podem 
ser desconsiderados em função dos 
seguintes aspectos: efeitos negativos 
sobre a saúde financeira das famílias 
e empresas que estão alavancadas, 
impactando a capacidade destas 
últimas de investir, produzir e gerar 
emprego; piora das contas públicas 
em função do impacto negativo da 
recessão sobre a arrecadação das 
receitas fiscais e dos juros altos sobre 
a dívida pública; pressão para baixo 
da taxa de câmbio, que já se apreciou 
20% de janeiro a setembro, com efeito 
perniciosos para a frágil retomada da 
indústria por meio das exportações 
e da substituição de importações. 
Aliás, segundo reportagem do 
Valor Econômico de 14/10/2016, “a 
valorização do real frente ao dólar fez 
despencar a margem de exportação da 
indústria de transformação em agosto, 
cuja rentabilidade caiu 15,3% em 
relação a igual mês de 2015”. 
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A produção Industrial Brasileira em agosto de 2016

O desempenho da indústria 
brasileira em agosto de 2016 
apresentou, no levantamento 
com ajuste sazonal,  retração 
na margem de 3,8%. Na 
comparação com o mesmo mês 
em 2015 a indústria registrou 
queda de  5,2%. De acordo 
com o Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento da 
Indústria (IEDI) ,  “a maior 

retração da produção dentre 
os macrossetores foi sentida 
por bens de consumo duráveis, 
que em agosto caiu 9,3% frente 
a julho com ajuste sazonal. 
Este resultado interrompeu 
uma trajetória que vinha se 
mostrando promissora com 
três meses sucessivos de 
crescimento. Em função dos 
resultados particularmente 

ruins de alguns poucos setores, 
o início do segundo semestre do 
ano traz apreensão e explicita 
os riscos de nova deterioração 
que a indústria ainda corre, a 
exemplo da apreciação cambial, 
cujos efeitos adversos sobre 
o dinamismo industrial têm 
sido enfatizados pelo IEDI.”

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 73,8% em agosto 
de 2016, 0,5 p.p. inferior ao 
patamar registrado em julho. Esse 

grau de utilização, entretanto, 
continua muito inferior à média 
histórica do próprio indicador 
(80%, considerando-se os 
últimos 60 meses).  O indicador 
da CNI também aponta para um 
nível historicamente baixo da 
utilização da capacidade: 77,1%, 

em agosto de 2016, contra 80,8% 
na média dos últimos 60 meses. 
Em relação a julho (76,8%), na 
série com ajuste sazonal,  houve 
aumento de 0,3 p.p. do indicador”.
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Indicadores Conjunturais da Economia Brasileira
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